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nota Toezegging CD RBZ d d 13 oktober jl over vermeende

oorlogsmisdrijven door Azerbeidzjan en positie
Binnengekomen op

20 Oktober 2022

Aanleiding

Tijdens het CD RBZ d d 13 oktober 2022 heeft u een toezegging gedaan over

vermeende oorlogsmisdrijven door Azerbeidzjan en de positie van onze

buurlanden U heeft toegezegd binnen een paar weken schriftelijk op dit verzoek

te komen Met deze brief voldoet u aan deze toezegging

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord op de schriftelijke beantwoording van de toezegging

Kernpunten

Nederland heeft na het verschijnen van een video met vermeende

schendingen van het oorlogsrecht door Azerbeidzjaanse soldaten gekozen
om dit via onze diplomatieke kanalen op te brengen bij Azerbeidzjan
Na het verschijnen van de video op 2 oktober jl stond de authenticiteit

van de video niet vast Op sociale media circuleren vaak video s waarvarf
de echtheid niet vaststaan of die voliedig gefabriceerd zijn Er is veel

desinformatie in het conflict tussen Armenie en Azerbeidzjan
Ook de Spedaal Vertegenwoordiger voor de Zuidelijke Kaukasus Toi^
Klaar gaf dat aan in zijn Tweet indien de video s authentiek zijn
De afschuw die deze beelden opriepen waren voor NL voldoende

aanleiding om de AZB ambassadeur uit te nodigen voor een gespr^l^
ondanks dat de authenticiteit nog niet vast stond Een dergelijke

yaststelling kost tijd en capaciteit

Op 5 oktober jl heeft BZ de AZB ambassadeur uitgenodigd voor een

gesprek op het ministerie Tijdens dit gesprek is de Nederlandse afschuw

over deze video uitgesproken en het belang van een onafhankelijk
onderzoek benadrukt Het AZB OM heeft aangekondigd een onderzoek

naar de video te starten NL en haar Internationale partners zullen dit

onderzoek nauwkeurig volgen
Deze boodschap wordt ook in gesprekken met Azerbeidzjaanse

regeringsvertegenwoordigers afgegeven door de Nederlandse

Ambassadeur in Bakoe

Verder heeft Nederland dit onderwerp opgebracht in gesprekken met

EDEO het team van de Speciale Vertegenwoordiger voor de Zuidelijke
Kaukasus en in de COEST
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• Nederland heeft geen publieke verklahng uitgebracht maar gekozen voor

stille diplomatie
• Alle EU landen inclusief onze buurlanden steunen het EU

bemiddelingsproces De Speciale Vertegenwoordiger voor de Zuidelijke
Kaukasus en de EU woordvoerder hebben zich over de video uitgesproken
en AZB opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek

• Geen van de andere landen heeft in hun verklaring Azerbeidzjan
^roordeeld Het betrof een oproep tot het Instellen van een onafhankgiy^
onderzoek door het Azerbeidzjaanse OM en het vervolgen van de

vermeende daders

• De verklaringen van andere landen warden op diverse niveaus uitgebracht
en hadden een vergelijkbare boodschap ais NL namelijk het benadrukkei
van het belang van een onafhankelijk onderzoek door AZB OM Het is

Nederland niet bekend dat een ander land ook de Azerbeidzjaanse
ambassadeur ter plaatse heeft uitgenodigd om dit punt aan te kaartenl
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Toelichting

Rond 2 oktober ji circuleerde op sociale media een video waarin te zien is dat

Azerbeidzjaanse soldaten Armeense krijgsgevangenen neerschieten Deze video

heeft tot veel afschuw in Armenia en in de Internationale gemeenschap geleidt De

video verscheen op de dag dat er op hoog niveau vredesonderhandelingen
plaatsvonden in Geneve hetgeen vragen opriep over de timing Het

Azerbeidzjaanse OM kondigde aan een onderzoek te starten naar de

gebeurtenissen in de video en naar de vermeende ooriogsmisdrijven door

Armenia

Authenticiteit

Het Armeense ministerle van Defensie heeft de video ais authentiek

bestempeld

Bellingcat heeft op 20 oktober jl hun onderzoek naar de authenticiteit van

de video gepubliceerd Volgens die analyse is er sprake van voldoende

betrouwbaarheid van authenticiteit ^

Human Rights Watch heeft de video geanalyseerd en riep op tot een

onafhankelijk onderzoek door de Azerbeidzjaanse autoritelten en

accountability
^

Informatle die nIet openbaar gemaakt kan worden

Veiligheid van de staat

An ExecuHon Npar l alfa helllnocat

Video Shows Azerbalian Forces ExecuHnn Armenian POWs I Human Rights Watch fhrw or9
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Internationale en diplomatieke belangen

Pagina 3 van 3

00001 1200701


