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20 02 2023 TBCKamerbrief inzake stappen in de diplomatieke betrekkingen
met de Russische Federatie

Binnengekomen op

Nvt

Aanleiding

• NL heeft Rusland op 14 2 mondeling en per NV een aantal maatregelen

aangekondigd in reactie op doodgelopen onderhandelingen over

visumverstrekking aan NLse diplomaten noodzakelijk om ons postennet in

Rusland op minimaal niveau verantwoord en duurzaam te kunnen laten

functioneren

Internationale en diplomatieke belangen

Gelet op het verhoudingsgewijs grote aantal Russische diplomaten in NL

Veiligheid van de staat

legt NL Rusland pariteit op wat betreft de Russische bilaterale

diplomatieke vertegenwoordiging in NL niet de Russische

vertegenwoordiging bij de OPCW waar NL als gastland van de OPCW geen

zeggenschap over heeft

Sluiting van het Handelskantoor dmv opschorting van het relevante

Protocol gebeurt als tegenmaatregel in antwoord op doorlopende

schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Oekrame door Rusland

DEU zal u informeren over de Russische reactie op de NVs en adviseren

ten aanzien van evt voigende stappen
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Uw akkoord met bijgevoegde Kamerbrief waarin u de Tweede Kamer informeert

over uw besluit het CG PET tijdelijk te sluiten en Rusland pariteit op te leggen wat

betreft de Russische bilaterale diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland en

sluiting van het RF Handelskantoor in Amsterdam

Kernpunten

In de Kamerbrief informeert u de Kamer over de reden voor deze sluiting
d w z ontoereikende diplomatieke bezetting ten gevolge van de uitwijzing
van een groot deel van de diplomatieke staf van MOS en PET en het

uitblijven van resultaat in de onderhandeling met Rusland over de

verstrekking van visa aan nieuwe diplomatieke medewerkers

Het is om die reden niet meer mogelijk het CG PET verantwoord open te

houden Internationale en diplomatieke belanaen

Internationale en diplomatieke belangen

U informeert de Kamer in de brief over de reden dat Nederland en Rusland

het niet eens worden over deze voorwaarden Rusland blijft proberen
nieuwe inlichtingenofficieren onder diplomatieke dekmantel te sturen en

Nederland is niet bereid om die te accepteren
U informeert de Kamer dat de sluiting van het RF Handelskantoor een

tegenmaatregel is tegen de RF in antwoord op de doorlopende

schendingen door de RF van het humanitair oorlogsrecht in het bijzonder
het uitvoeren van aanvallen op de burgerbevolking van en burgerobjecten
in Oekraine

Het Handelskantoor ontleent zijn bestaansrecht aan het Protocol inzake

het Statuut van de handelsvertegenwoordiging van de Unie van

Socialistische Sowjet Republieken in Nederland Brussel 1977

NL schort dit verdrag op als tegenmaatregel totdat de RF haar schending
van het verbod op aanvallen op de burgerbevolking en burgerobjecten

ongedaan heeft gemaakt
RF zal tot die tijd haar medewerkers van dit kantoor moeten terughalen
en haar werkzaamheden op dit kantoor moeten staken

Wei blijft het pand waarin het Handelskantoor momenteel gevestigd

eigendom van de RF Ook blijft het pand immuniteit en onschendbaarheid

genieten en dient NL het pand te beschermen

De tegenmaatregel wordt van kracht indien RF haar schending van het

humanitair oorlogsrecht niet binnen drie dagen na verzending van de NV

hierover die tegelijk wordt verzonden met de Kamerbrief ongedaan
maakt

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Internationale en diplomatieke belangen
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Pagina 2 van 3

00001 1268229



Datum

[datum]

Onze Referentie

[referentienummer]

Veiligheid van de staat
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