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Plandatum Deadline Kamer

30 12 2022nota Vragen van de leden Van der Graaf en Ceder over het

voornemen van Vanuatu om het Internationaal

Gerechtshof te vragen om een advies over de

verantwoordelijkheden van staten op het gebied van

klimaatverandering

Binnengekomen op

9 12 2022

Aanleiding

Kamervragen van de leden Van der Graaf en Ceder aan de minister voor

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van

Buitenlandse Zaken over het voornemen van Vanuatu om het Internationaal

Gerechtshof te vragen om een advies over de verantwoordelijkheden van staten op

het gebied van klimaatverandering [herziene versie met verwerking commentaar

R in geel]

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord met de beantwoording van de Kamervragen

Kernpunten

• Vragen zijn gesteld naar aanleiding van de internationale campagne

geleid door Vanuatu om de klimaatcrisis naar het Internationaal

Gerechtshof IGH te brengen middels een verzoek om advies van dit Hof

• Er wordt gevraagd naar de positie van Nederland t a v de resolutie In de

beantwoording is aangegeven dat het gezien het ambitieuze nationale en

internationale klimaatbeleid van Nederland de resolutie zal steunen mocht

deze in stemming worden gebracht
• Daarnaast wordt gevraagd naar het krachtenveld en de bereidheid van

Nederland om zich actief in te zetten om steun te vergaren voor de

resolutie Gezien een meerderheid van de lidstaten heeft aangegeven de

resolutie te steunen zien wij geen noodzaak om de Nederlandse

klimaatdiplomatie actief in te zetten op dit dossier

• In lijn met opmerking R zijn de landen die de resolutie steunen verder

aanqevuld in de beantwoordinq [ Internationale en diplomatieke belangen

Internationale en diplomatieke belangen
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Vanwege Internationale en diplomatie belangen kan de laatste zin onder

kernpunten niet openbaar worden gemaakt
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