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Datum 11 november 2021
Betreft Beantwoording vragen van het lid De Roon(PVV) over veiligheid van
Nederlanders in Ethiopië

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid
De Roon (PVV) over veiligheid van Nederlanders in Ethiopië. Deze vragen werden
ingezonden op 8 november 2021 met kenmerk 2021Z19703.

De minister van Buitenlandse Zaken,

Ben Knapen
[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

2021Z19703
Bijlage(n)

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het
lid De Roon (PVV) over veiligheid van Nederlanders in Ethiopië.
Vraag 1
Heeft U kennis genomen van de berichtgeving dat Saoedi-Arabië zijn burgers in
Ethiopië dringend aanraadt om dat land zo spoedig mogelijk te verlaten wegens
de burgeroorlog in dat land? (1) Klopt dit?
Antwoord
Ja en ja
Vraag 2
Deelt u de mening dat een herhaling van de recente evacuatiechaos in
Afghanistan, in Ethiopië vermeden moet worden?
Vraag 3
Wat heeft u gedaan om dat te voorkomen?
Antwoord vragen 2 en 3
Hoewel de omstandigheden in beide landen aanzienlijk verschillen, zijn er wel
lessen uit de Afghanistan crisis die in deze situatie ook toegepast kunnen worden.
Zo was een belangrijke les uit die crisis dat zich ongeregistreerde Nederlanders in
een land met een rood advies kunnen bevinden. Daarom wordt er nu in Ethiopië
veel aandacht besteed om via allerlei kanalen Nederlanders te bereiken met onder
andere adviezen wat te doen in deze situatie en de oproep zich te registeren.
Vraag 4
Heeft u afspraken gemaakt met bevriende naties over eventuele evacuatie van
Nederlanders?
Antwoord
In Ethiopië zijn binnen de EU afspraken gemaakt over samenwerking tussen
verschillende landen.
Vraag 5
Hoeveel Nederlanders verblijven (voor zover bekend) in Ethiopië? Wat adviseert u
hen om te doen: blijven of zo spoedig mogelijk vertrekken?
Antwoord
Op dit moment hebben bijna 200 mensen, door zich te registreren via de
informatieservice van Buitenlandse Zaken, aangegeven op dit moment in Ethiopië
aanwezig te zijn. Wij adviseren deze mensen om een afweging te maken of het
echt noodzakelijk is dat zij in Ethiopië blijven. Ook zijn zij geadviseerd om te
zorgen dat zij hun papieren op orde hebben zodat zij zelfstandig kunnen
vertrekken als dat nodig is. Er zijn dagelijks commerciële vluchten die vanuit
Ethiopië vertrekken.
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