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Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Omtzigt (Omtzigt) aan de Minister 
van Buitenlandse Zaken over de escalatie van het conflict in Ethiopië 
(ingezonden 5 november 2021). 

Antwoord van Minister Knapen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 
11 november 2021). 

Vraag 1
Bent u bekend met het laatste rapport van het Bureau voor de coördinatie 
van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (UNOCHA) aangaande de 
humanitaire situatie in Noord-Ethiopië?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Bent u bekend met het feit dat de Ethiopische premier Abiy Ahmed op 
2 november de noodtoestand heeft uitgeroepen? 

Antwoord 2
Ja. 

Vraag 3
Heeft u kennis genomen van het ambtsbericht van de Amerikaanse overheid 
waarin het level van veiligheid voor Amerikaanse burgers omhoog wordt 
geschroefd naar level 4 «Do not travel», het hoogste niveau in het spectrum? 

Antwoord 3
Ja. 

Vraag 4
Bent u bekend met het feit dat Amerikaanse burgers actief worden opgeroe-
pen Ethiopië te verlaten en Amerikaanse burgers actief wordt afgeraden naar 
Ethiopië te reizen? 

1 https://reports.unocha.org/en/country/ethiopia
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Antwoord 4
Ja. 

Vraag 5
Kunt u lessen trekken uit de checklist voor Amerikaanse burgers die in dit 
ambtsbericht staan, voor het Nederlandse consulaire beleid? Zo ja, welke? 

Antwoord 5
Vanuit Nederlandse ambassades worden voor en tijdens crises ook berichten 
gestuurd met een checklist voor Nederlanders. Vanuit de ambassade in Addis 
Abeba is onlangs ook een dergelijk bericht gestuurd. 

Vraag 6
Waarom is het reisadvies van Buitenlandse Zaken sinds 1 september 2021 
niet meer gewijzigd? 

Antwoord 6
Het reisadvies bevatte sinds 1 september jl. reeds informatie over de 
veiligheidrisico’s als gevolg van het conflict in Ethiopië. Alle niet-
noodzakelijke reizen naar Ethiopië werden afgeraden en een aantal gebieden 
had ook een rode kleurclassificatie. De recente ontwikkelingen zoals de 
invoering van de noodtoestand waren aanleiding voor een verdere aanpas-
sing van de kleurclassificatie op 4 november jl. 

Vraag 7
Bent u bekend met het feit dat een deel van het reisadvies nog oranje is? 

Antwoord 7
Sinds 4 november jl. heeft het reisadvies in verband met de veranderingen in 
de veiligheidsituatie m.u.v. Addis Abeba een rode kleurclassificatie. 

Vraag 8
Geeft de huidige escalatie aanleiding om het reisadvies van Buitenlandse 
Zaken te wijzigen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 8
Ja, zie vraag 7. 

Vraag 9
Bent u bereid om het reisadvies onmiddellijk op rood te zetten, Nederlanders 
zich te laten melden zodat ze zelf, wellicht met enige consulaire bijstand, 
kunnen wegkomen uit het land? 

Antwoord 9
Het reisadvies van Buitenlandse Zaken is op 4 november jl. in verband met 
de veiligheidssituatie aangepast en heeft sindsdien een rode classificatie, 
behalve voor de hoofdstad Addis Abeba, dat een oranje classificatie heeft. 
Nederlanders zijn via het reisadvies opgeroepen zich te beraden of hun 
verblijf in Ethiopië noodzakelijk is. Er zijn dagelijks commerciële vluchten uit 
Ethiopië waarmee Nederlanders het land op eigen gelegenheid kunnen 
verlaten. 

Vraag 10
Welke lessen heeft u getrokken uit de recente noodsituatie in Afghanistan als 
het gaat om consulaire dienstverlening in crises zoals duidelijke communica-
tie met Nederlandse staatsburgers, evacuatieplannen en -lijsten? 

Antwoord 10
Uit elke consulaire crisis worden lessen getrokken. Belangrijke les uit de 
Afghanistan crisis was dat er veel Nederlanders waren die niet geregistreerd 
waren, ondanks het rode reisadvies. Daarom wordt er nu veel aandacht 
besteed om Nederlanders te bereiken via allerlei kanalen met onder andere 
adviezen wat te doen in deze situatie en de oproep om zich te registeren. 
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Vraag 11
Wat is de veiligheidssituatie van de Nederlandse ambassade in Addis Abeba 
en wordt er rekening gehouden met het scenario de Nederlandse vertegen-
woordiging in Ethiopië tijdelijk op te schorten? 

Antwoord 11
We monitoren de situatie continu. De veiligheid van de aanwezige Nederlan-
ders in Ethiopië en ons personeel ter plaatse staat te allen tijde voorop. 

Vraag 12
Bent u in contact met Nederlandse staatsburgers en bedrijven die aanwezig 
zijn in Ethiopië? 

Antwoord 12
Ja, aan Nederlandse staatsburgers die bij de informatieservice van het 
Ministerie van Buitenlandse zaken zijn geregistreerd zijn berichten verstuurd. 
Zowel via sms en e-mail. Daarnaast heeft de ambassade altijd intensief 
contact met de Nederlanders die bij hen bekend zijn en de Nederlandse 
bedrijven. 

Vraag 13
Kunt u deze vragen met spoed, afzonderlijk en in ieder geval binnen twee 
weken beantwoorden? 

Antwoord 13
Ja.
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