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Aanleiding

Kamervragen gesteld door de leden Omzigt Omzigt Brekelmans VVD Mulder

CDA de Roon PVV Jasper van Dijk SP van der Staaij SGP Ceder CU

Piri PvdA van der Lee GroenLinks Koekkoek Volt Teunissen PvdD Eppink
JA21 en Van der Plas BBB over de uitspraak van het Internationaal

Gerechtshof over de onmiddellijke opening van de Lachin corridor door

Azerbeidzjan

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord met de beantwoording van deze Kamervragen

Kernpunten

op 22 februari jl heeft het Internationaal Gerechtshof IGH voorlopige

maatregelen toegewezen aan Azerbeidzjan waarin Azerbeidzjan wordt

opgeroepen om alle maatregelen die het land ter beschikking staan moet

nemen om vrij verkeer van personen voertuigen en vracht in beide

richtingen van de Lagin corridor te bewerkstelligen
^

Het verzoek om voorlopige maatregelen was ingediend door Armenie in de

zaak over de toepassing van het internationale Verdrag inzake de

uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie ^

Nederland heeft deze procedure aandachtig gevolgd en de uitspraak
inzake voorlopige maatregelen van 22 februari jl bestudeerd

Uitspraken van het IGH zijn bindend In het algemeen roept Nederland

Staten op uitspraken van het IGH na te leven Dit heeft Nederland in dit

geval ook gedaan

Op 24 februari jl heeft Nederland via het twitteraccount van BZ een

oproep gedaan aan de Azerbeidzjaanse autoriteiten om de uitspraak na te

leven Dezelfde oproep is gedaan in een gesprek met de Azerbeidzjaanse
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ambassadeur op 28 februari jl Dit gesprek heeft op verzoek van DEL

plaatsgevonden
• Dit verklaringen en berichtgeving van de Azerbeidzjaanse autoriteiten

blijkt dat Azerbeidzjan de uitspraak van het IGH restrictief interpreteert

waarbij de nadruk wordt gelegd op alle maatregelen die ter beschikking
staan en op de verantwoordelijkheid van de Russische peacekeepers over

het gebied
3

• Tijdens het gesprek met de Azerbeidzjaanse Ambassadeur heeft

Nederland nogmaals zorgen uitgesproken over de humanitaire situatie in

Nagorno Karabach en aangegeven dat Nederland zich hierover zal blijven

uitspreken in bilaterale gesprekken en in multilaterale fora

• De situatie in Nagorno Karabach blijft gespannen Op 5 maart jl vond een

serieuze escalatie plaats waarbij drie politieagenten uit Nagorno Karabach

werden neergeschoten door Azerbeidzjaanse troepen Ook vielen er twee

Azerbeidzjaanse slachtoffers De situatie vond plaats niet ver van de

hoofdstad Stepanakert niet direct op de line of contact
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Toelichting

Sinds 12 december jl houdt een groep van zogenoemde Azerbeidzjaanse
eco demonstranten de enige weg van Armenia naar Nagorno Karabach

de facto bezet Sindsdien kunnen enkel Russische peacekeepers

gestationeerd in het gebied onder het trilaterale akkoord uit 2020 en het

Internationale Rode Kruis het gebied bereiken

Azerbeidzjan stelt dat er via de Lagn weg illegaal wapens en soldaten

Nagorno Karabach inkomen en dat Azerbeidzjan zelf geen zeggenschap
heeft over deze weg die op het territorium van Azerbeidzjan ligt

Azerbeidzjan heeft voorgesteld aan Armenia om checkpoints in te stellen

om zo de weg te kunnen controleren Hier is Armenie niet op ingegaan
Ook de Russische Federatie die sinds 2020 peacekeepers in het gebied
heeft heeft negatief gereageerd op het voorstel van Azerbeidzjan
Nederland heeft meermaals en op diverse wijzen zorgen uitgesproken
over de humanitaire situatie in Nagorno Karabach als gevolg van de de

facto blokkade o a in multilateraal ED VN MR OVSE RvE en bilateraal

verband

Op dit moment liggen de vredesonderhandelingen o I v de ED stil Het

laatste trilaterale gesprek vond plaats op 31 augustus jl Op 6 oktober jl
kwamen de leiders van beide landen eenmalig samen met Charles Michel

en de Franse President Macron en marge van de Europese Gemeenschap
EPG

Het is van groot belang dat de partijen terugkeren naar de

onderhandelingstafel o I v Michel Hiertoe blijft Nederland alle partijen

oproepen

^

Republic Of Azerbaijan Press Release on the decision of the International Court of Justice on provisional
measures No 083 23 https mfa gov az en news no08323
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Internationale en diplomatieke belangen
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