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13 december 2022Beantwoording schriftelijke vragen van Van Dijk
SP en Ceder CU explosieve wapens in Jemen

Aanleiding

Schriftelijke Kamervragen van de leden Van Dijk SP en Ceder CD over de inzet

van explosieve wapens in Jemen

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord op de voorgestelde beantwoording van deze schriftelijke

Kamervragen

Kernpunten

De vragen zijn gesteld n a v het rapport Not a single body in one piece
How civiiian harm from expiosive weapons in Yemen calis for immediate

action van Mwatana en PAX Nederland steunt deze twee organisaties via

het Nederlandse Jemen OS programme

De vragen richten zich o a op de gevolgen van het gebruik van explosieve

wapens in Jemen accountability in Jemen en de in november aangenomen

politieke verklaring Dubiin Conference to Adopt the Poiitical Deciaration

on Explosive Weapons
De vraagstellers vragen in vraag 5 of het rapport Nota single body in one

piece How civilian harm from explosive weapons in Yemen calls for

immediate action aanleiding geeft om een nieuwe poging te ondernemen

om tot hervatting van VN onderzoek te komen Helaas is hier

internationaal nog steeds onvoldoende draagviak voor

Toelichting

Accountability

Nederland heeft jarenlang een voortrekkersrol gespeeld ten aanzien van

accountability in Jemen Het VN geleide onderzoek door de Group of

Eminent Experts GEE stopte eind 2021 nadat de resolutie die het
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mandaat van de GEE vastlegde niet werd verlengd in de

Mensenrechtenraad in Geneve

U berichtte de Tweede Kamer op 8 juni 2022 dat u internationaal

onvoldoende steun ziet voor het hervatten van het VN onderzoek naar de

mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden in Jemen ^

De motie Van Dijk en Ceder Motie 21 501 02 nr 2498 ingediend 15 juni
2022 verzoekt de regering naar aanleiding van bovenstaande

constatering zich in te spannen voor hervatting van VN onderzoek naar

oorlogsmisdaden in Jemen Deze motie werd met brede

Kamermeerderheid aangenomen

Tijdens de AWN high level week 2022 heeft Nederland geconstateerd dat

er internationaal nog steeds onvoldoende steun is voor het hervatten van

het VN onderzoek en informeerde de Tweede Kamer hierover in het

AWN verslag Deze situatie is onveranderd

Datum

23 januari 2023

Onze Referentie

2022Z24981

Gebruik explosieve wapens en Dublin Conference to Adopt the Political Declaration

on Explosive Weapons

Oorlogsrecht verbiedt niet het gebruik van explosieve wapens in bevolkte

gebieden maar gezien risico op burger slachtoffers is wel

terughoudendheid vereist De politieke verklaring EWIPA heeft het dan

ook specifiek over beperken van het gebruik van explosieve wapens in

dichtbevolkte gebieden
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