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Bijlage(n) 1  

Betreft Beantwoording vragen van het lid Kox over 

Amerikaanse verklaring inzake Guantánamo Bay 

 

 

 

 

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het 

lid Kox over Amerikaanse verklaring inzake Guantánamo Bay. Deze vragen werden 

ingezonden op 3 juni 2004 met kenmerk 030604-8. 

 

 

 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

 

 

 

 

 

Dr. B.R. Bot 

 

 

 

 

 

 





  

Antwoorden van de heer Bot, minister van 

Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Kox 

over de Amerikaanse verklaring inzake 

Guantánamo Bay. 

 

Vraag 1 

Bent u op de hoogte van de verklaring van de regering 

van de Verenigde Staten waarin internationale 

delegaties toegang tot het gevangenenkamp in 

Guántanamo wordt ontzegd? 

 

Vraag 2 

Is het u bekend dat deze verklaring het afgelopen 

weekeinde tijdens de Parlementaire Assemblee van de 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in Bratislava 

aangehaald werd om een internationale fact finding 

mission van leden van de Assemblée aan het 

gevangenkamp in Guantánamo te blokkeren? 

 

Vraag 3 

Indien u niet op de hoogte bent van dit verbod op 

internationale fact finding missions, bent u dan van 

mening dat de vertegenwoordigers van de  

Amerikaanse regering, met wie de situatie in 

Guantánamo meermalen besproken is, de Nederlandse 

regering die informatie ten onrechte onthouden 

hebben? 

 

Vraag 4 

Indien u wel op de hoogte bent van dit verbod op 

internationale fact finding missions, had u daar het 

Nederlandse parlement niet van op de hoogte dienen te 

stellen? 

 

Antwoord 

Ik heb de Amerikaanse verklaring op aanvraag 

ontvangen via de griffie van uw Kamer. Bij 

gesprekken met vertegenwoordigers van de 

Amerikaanse regering zijn ‘fact-finding’ missies als in 

deze vragen bedoeld niet aan de orde geweest. 

 

Vraag 5 

Bent u van mening dat het beroep van de regering van 

de VS op de Conventie van Genève (die zij overigens 

niet van toepassing verklaart in Guantánamo) om 

internationale delegaties te weren omdat zij 

'gevangenen niet tot publieke bezienswaardigheid wil 

maken', terecht of misplaatst is? 

 



Antwoord  

Als meermalen uitgesproken hoort de VS naar 

Nederlands oordeel de Geneefse Conventies toe te 

passen. Op basis van de Conventies kan een neutrale 

staat of organisatie toegang krijgen tot de gevangenis 

en gevangenen. Deze rol kan ook vervuld worden door 

het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). 

De VS verleent het ICRC toegang tot de gevangenen 

op Guantánamo Bay. De Amerikaanse handelwijze is 

daarmee consistent met de Geneefse Conventies. 

 

Vraag 6 

Heeft u andere middelen om inzicht te krijgen in de 

wijze waarop de regering van de Verenigde Staten 

gevangenen uit haar 'oorlog tegen het terrorisme' 

behandelt? 

 

Antwoord 

Berichtgeving in de media en door humanitaire 

organisaties, alsmede gesprekken met onder andere 

Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers vormen 

instrumenten waarmee een algemeen inzicht kan 

worden verkregen in de situatie van gevangenen in de 

oorlog tegen het terrorisme.  

 

Vraag 7 

Bent u bereid er bij de regering van de Verenigde 

Staten op aan te dringen dat het verbod op bezoek van 

internationale fact finding missions opgeheven wordt, 

zodat nagegaan kan worden of en zo ja hoe 

internationale verdragen en mensenrechten worden 

geschonden in het betreffende gevangenkamp? 

 

Antwoord  

Zoals in eerdere beantwoording van vragen van leden  

van de Tweede Kamer over Guantánamo Bay is 

aangegeven, is en wordt in gesprekken met 

Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers de situatie 

op Guantánamo Bay en het belang dat de Nederlandse 

regering hecht aan het hoog houden van internationale 

rechtsnormen in de strijd tegen het terrorisme steeds 

aan de orde gesteld. De regering acht de rol van het 

ICRC daarbij, mede vanwege het neutrale karakter, 

van groot belang.  

 

Vraag 8 

Weet u inmiddels of de vertegenwoordigers van de 

Amerikaanse regering aan wie meermalen de zorg 

over de behandeling van gevangenen in Guantánamo 



gemeld is, tijdens die gesprekken al op de hoogte 

waren van meldingen over martelingen en andere 

ontoelaatbare behandeling van Amerikaanse 

gevangenen in Irak? 

 

Antwoord  

De gebeurtenissen in de Abu Ghraib-gevangenis en de 

daarbij in het geding zijnde verantwoordelijkheden 

vormen onderwerp van onderzoek en vervolging door 

de autoriteiten in de Verenigde Staten. Op de 

uitkomsten daarvan moet niet worden vooruitgelopen. 


