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Aanhangsel van de Handelingen

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

3645
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken
over een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het
noorden van Syrië (ingezonden 26 juli 2019).
Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 21 augustus
2019).
Vraag 1
Kent u de berichten «Turkey’s Threat to Push Further Into Syria» en «Turkey
has «no patience left» with U.S. on Syria safe zone»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2, 3, 4
Ziet u ook dat Turkije opnieuw voorbereidingen treft voor en dat het stappen
zet richting een illegale militaire interventie in het noorden van Syrië? Zo nee,
wat is dan uw inschatting?
Hoe beoordeelt u de uitlatingen van de Turkse Minister van Buitenlandse
Zaken dat Turkije mogelijk overgaat tot een militaire operatie ten oosten van
de rivier de Eufraat?
Deelt u de grote zorgen hierover, omdat zo’n interventie illegaal is, het
mogelijk zal leiden tot vele doden, gewonden en vluchtelingen, het afleidt van
de strijd tegen Islamitische Staat en het een politieke oplossing van de oorlog
in Syrië alleen maar verder uit beeld brengt? Zo nee, waarom niet? Kunt u op
alle punten afzonderlijk reageren?
Antwoord 2, 3, 4
Het Turkse leger heeft al enkele maanden troepen aan de Syrische grens
geconcentreerd. Het kabinet heeft geen aanwijzingen dat Turkije concrete
voorbereidingen treft voor een offensief. Turkije is nog altijd in gesprek met
de VS over het instellen van een veilige zone aan de Turks-Syrische grens.
Hiertoe is inmiddels de eerste concrete stap gezet in de vorm van de
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Turkey’s Threat to Push Further Into Syria, http://iswresearch.blogspot.com/2019/07/turkeysthreat-to-push-further-into.html?m=1, 24 juli 2019 & Turkey has «no patience left» with U.S. on
Syria safe zone, https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey/turkey-has-nopatience-left-with-us-on-syria-safe-zone-idUSKCN1UJ1G1, 24 juli 2019.
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oprichting van een Turks-Amerikaans Joint Operation Center in de Turkse
stad Şanlıurfa.
Op voorhand valt geen uitspraak te doen over de rechtmatigheid van
mogelijk optreden. Zoals bekend is het kabinet van mening dat Turkije zich
moet onthouden van acties die de strijd tegen ISIS ondermijnen of de toch al
complexe politieke situatie verder zouden verslechteren.
Vraag 5
Bent u bereid contact op te nemen met uw Turkse ambtsgenoot om ervoor te
pleiten dat Turkije niet overgaat tot een nieuwe illegale militaire interventie in
Syrië? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 5
Het Nederlandse standpunt over de situatie in Syrië is door mij met Minister
Cavusoglu besproken tijdens zijn bezoek aan Nederland op 11 april jl. De
situatie in Syrië, waaronder het Turks-Syrisch grensgebied, blijft een
belangrijk gespreksonderwerp in bilaterale contacten tussen Nederland en
Turkije.
Vraag 6
Bent u bereid in EU- en NAVO-verband te pleiten voor sancties tegen Turkije
als het noorden van Syrië opnieuw binnen wordt gevallen? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord 6
Zoals hierboven gemeld, is Turkije nog altijd in gesprek met de VS over het
instellen van een veilige zone aan de Turks-Syrische grens, als onderdeel van
een breder veiligheidsmechanisme in Noordoost-Syrië. Op voorhand valt
geen uitspraak te doen over de rechtmatigheid van mogelijk optreden.
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