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Van der Staaij SGP Van der Plas BBB en Agnes
Mulder CDA aan MP en M over de ontmoeting tussen de

minister president en de Azerbeidzjaanse president Aliyev

Plandatum Deadline Kamer

9 maart 2023

Binnengekomen op

16 februari 2023

Aanleiding

En marge van het World Economic Forum in Davos heeft de premier op verzoek

van BZ gesproken met de Azerbeidzjaanse President Over deze ontmoeting zijn

Kamervragen gesteld

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord op de beantwoording van deze Kamervragen

Kernpunten

Sinds 12 december jl houdt een groep AZB eco demonstranten de

Lagin corridor Lachin corridor geblokkeerd Dit is de enige weg die

Armenie verbindt met Nagorno Karabach

De TK heeft veel aandacht voor de humanitaire situatie als gevolg van de

blokkade Hierover zijn diverse sets Kamervragen gesteld en twee moties

aangenomen

Vanwege de zorgen die NL heeft over de situatie en in lijn met

verschillende moties heeft DEU geadviseerd een bilateraal gesprek op te

zetten tussen MP en de Azerbeidzjaanse president en marge van het WEF

om de NL zorgen omtrent de Lagin corridor over te brengen
MP heeft de Nederlandse zorgen over de humanitaire situatie in Nagorno

Karabach overgebracht en daarbij de Azerbeidzjaanse autoriteiten

verzocht om vrij verkeer over deze weg mogelijk te maken

U sprak op dezelfde dag met de Azerbeidzjaanse minister van

Buitenlandse Zaken waarbij u dezelfde boodschap heeft afgegeven

Tijdens het bilaterale gesprek tussen MP en de Azerbeidzjaanse president
werd naast de Lagin corridor ook kort gesproken over de energierelaties
EU Azerbeidzjan en de Russische agressieoorlog in Oekraine

Nederland heeft in meerdere multilaterale fora waaronder de Raad van

Europa de OVSE en de EU zijn zorgen uitgesproken over de humanitaire

situatie in Nagorno Karabach en zal zich hierover blijven uitspreken zowel

in multilateraal als bilateraal verband
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Toelichting Datum

24 februari 2023

De motie van derGraaf c s 21 501 20 nr 1880 van 14 decemberjl zet

in op het aandringen op een gezamenlijke oproep aan Azerbeidzjan om

de vijandelijkheden tegen de bevolking van Nagorno Karabach te staken

De motie Ceder en Mulder 21 501 2 nr 2586 zet in op onderzoeken

hoe in Europees verband de druk op Azerbeidzjan opgevoerd kan worden

om de blokkade te beeindigen
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens EHRM heeft op 21

decemberjl voorlopige maatregelen onder artikel 39 ingesteld waarbij

Azerbeidzjan werd opgeroepen to ensure safe passage through the

Lachin Corridor of seriously ill persons in need of medical treatment in

Armenia and others who were stranded on the road without shelter or

means of subsistence {no 15389 22

Het Internationaal Gerechtshof IGH heeft op 22 februari jl voorlopige

maatregelen ingesteld tegen Azerbeidzjan om binnen de mogelijkheden

vrij vervoer van goederen en personen over de Lagin corridor in beide

richtingen mogelijk te maken
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