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De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking1 hebben kennisgenomen van de brief2 van 
6 januari 2022 die de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie naar 
de Kamer hebben gestuurd in reactie op de brief met vragen van de 
commissie van 26 november 2021 inzake de aanvullende Artikel 100-brief 
over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de 
VN-missie MINUSMA in Mali.3 

Naar aanleiding hiervan is op 28 januari 2022 een brief gestuurd aan de 
Minister van Buitenlandse Zaken met een vervolgvraag van de leden van 
de fractie van D66. De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, SP, 
ChristenUnie en PvdD hebben zich bij die vraag aangesloten. 

De Minister heeft op 21 februari 2022 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde nader 
schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Van Luijk 

1 Samenstelling:
Faber-Van de Klashorst (PVV), Ganzevoort (GL), Van Apeldoorn (SP) (voorzitter), Van Dijk (SGP),
Jorritsma-Lebbink (VVD), Vacant (CDA), Oomen-Ruijten (CDA), Koole (PvdA), Prast (PvdD), Van 
Rooijen (50PLUS), arbouw (VVD), Van Ballekom (VVD) (1e ondervoorzitter), Beukering (Fractie-
Nanninga), Bezaan (PVV), Dittrich (D66), Huizinga-Heringa (CU) (2e ondervoorzitter), Dessing 
(FVD), Karimi (GL), Kluit (GL), Moonen (D66), Otten (Fractie-Otten), Vos (PvdA), Van Wely 
(Fractie-Nanninga) en Raven (OSF)

2 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2021–2022, 29 521, AU.
3 Kamerstukken I, 2021–2022, 29 521, AP.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING  

Aan Minister van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 28 januari 2022 

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) hebben met belangstelling kennisge-
nomen van de brief4 van 6 januari 2022 die de ministers van Buitenlandse 
Zaken en Defensie naar de Kamer hebben gestuurd, in reactie op de brief 
met vragen van de commissie van 26 november 2021 inzake de aanvul-
lende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transport-
vliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali.5 De leden van de fractie 
van D66 hebben naar aanleiding hiervan nog een vervolgvraag. De leden 
van de fracties van GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en PvdD sluiten 
zich hier graag bij aan. 

In de beantwoording wordt aangegeven dat wanneer het kabinet besluit 
om over te gaan tot evacueren van Nederlanders uit Mali (eventueel 
aanwezige) lokale medewerkers met de Nederlandse nationaliteit 
vanzelfsprekend ook mee kunnen indien zij dat wensen. 

Hoe ziet het kabinet de mogelijke bescherming en ondersteuning van 
lokale medewerkers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben bij een 
evacuatie? Hoe worden zij in veiligheid gebracht? 

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) zien met belangstelling uit naar uw 
reactie en ontvangen deze graag binnen vier weken na dagtekening van 
deze brief. 

Een afschrift van deze brief zal worden verstuurd naar de Minister van 
Defensie. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
E.B. van Apeldoorn 

4 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2021–2022, 29 521, AU.
5 Kamerstukken I, 2021–2022, 29 521, AP.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 februari 2022 

Hierbij bied ik het antwoord aan op de nadere vraag van de leden van de 
fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en PvdD inzake de 
aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een 
C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali d.d. 
15 oktober 2021. Deze vraag werd ingezonden op 28 januari jl. met 
kenmerk 167676.04U. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
W.B. Hoekstra 
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Vraag 
In de beantwoording wordt aangegeven dat wanneer het kabinet besluit 
om over te gaan tot evacueren van Nederlanders uit Mali (eventueel 
aanwezige) lokale medewerkers met de Nederlandse nationaliteit 
vanzelfsprekend ook mee kunnen indien zij dat wensen. 
Hoe ziet het kabinet de mogelijke bescherming en ondersteuning van 
lokale medewerkers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben bij een 
evacuatie? Hoe worden zij in veiligheid gebracht? 

Antwoord van het kabinet 
In de beantwoording d.d. 6 januari jl. van de op 26 november 2021 
ingezonden vragen van de Eerste Kamerfracties van D66 en OSF is gesteld 
dat er geen sprake is van evacuatie zolang er geen sprake is van dreiging 
richting lokaal ambassadepersoneel. 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een inspanningsverplichting 
om lokaal personeel dat direct gevaar loopt in veiligheid te brengen. Dit 
kan betekenen dat deze collega’s naar een veilige plaats in de regio 
worden overgebracht. 
Als lokaal personeel door hun werk voor de ambassade direct gevaar 
loopt (zoals het geval was in Kaboel, Afghanistan), dan rust er een 
verdergaande zorgplicht op de werkgever en kan evacuatie naar 
Nederland aan de orde zijn. 
Het kabinet neemt zijn verantwoordelijkheid richting lokaal ambassade-
personeel dat in gevaar is serieus. Op concrete mogelijkheden of 
manieren waarop bescherming en ondersteuning kan worden geboden in 
geval van specifieke situaties kan niet vooruit worden gelopen. Deze 
mogelijkheden zullen afhangen van de context en betreffen naar alle 
waarschijnlijkheid maatwerk.
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