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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

307
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken
over mensenrechtenschendingen in Afrin in Noord-Syrië (ingezonden
12 september 2018).
Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 16 oktober
2018).
Vraag 1
Kent u het bericht «Syria: Turkey must stop serious violations by allied
groups and its own forces in Afrin»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Hoe beoordeelt u de bevindingen van Amnesty International dat door Turkije
gesteunde gewapende groepen in Noord-Syrië zich schuldig maken aan veel
en ernstige mensenrechtenschendingen?
Antwoord 2
Het rapport van Amnesty International schetst een ernstig beeld over
mensenrechtenschendingen door strijdende partijen in Syrië. De mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht moeten door alle partijen in Syrië worden
gerespecteerd.
Vraag 3
Bent u het ermee eens dat Turkije, die de bezettende macht is, ervoor moet
zorgen dat deze schendingen van het internationaal recht stoppen? Hoe
dringt u hierop aan?
Antwoord 3
Turkije heeft de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om
schendingen van mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht te stoppen.
De Nederlandse zorgen over de situatie in Afrin zijn onder andere binnen de
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Syria: Turkey must stop serious violations by allied groups and its own forces in Afrin, https://
www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-alliedgroups-and-its-own-forces-in-afrin/, 2 augustus 2018.
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EU, NAVO en in VN-verband besproken. Ik heb de situatie in Noord-Syrië ook
opgebracht in mijn gesprekken met Minister Çavuşoğlu op 3 en 4 oktober jl.
Vraag 4
Deelt u de opvatting dat alle partijen bij het conflict er zorg voor moeten
dragen dat ontheemde burgers terug kunnen naar hun huizen? Hoe dringt u
hierop aan?
Antwoord 4
De mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht moeten door alle partijen
in Syrië worden gerespecteerd. Daar hoort ook bij dat de ontheemden het
recht hebben om terug te keren naar hun huizen zodra dit mogelijk is.
Nederland draagt deze boodschap actief uit in bilaterale contacten, in de VN
en in EU-verband.
Vraag 5
Kunt u uitsluiten dat aan Turkije loyale gewapende groepen in het verleden
zogenaamde niet-lethale steun hebben gekregen van Nederland. Zo nee,
waarom niet?
Antwoord 5
Het kabinet kan niet uitsluiten dat door Nederland geleverde NLA is ingezet
tijdens het offensief in Afrin. Uw kamer is middels een vertrouwelijke brief op
23 januari jl. (kenmerk: 32 623, nr. 184) over de situatie in Afrin en de
Nederlandse bijdrage aan het NLA-programma geïnformeerd.
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