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Betreft Kamerbrief over recente politieke ontwikkelingen in Venezuela

Geachte voorzitter,
Hierbij bied ik u de Kamerbrief aan op het verzoek van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken van 24 januari jl., waarin om een reactie wordt gevraagd op
de actuele situatie in Venezuela en de mogelijke erkenning van
parlementsvoorzitter Guaidó als president van Venezuela.
Op 23 januari jl. ging het Venezolaanse volk massaal de straat op voor herstel van
de democratie. Een zeer begrijpelijke oproep waar gehoor aan moet worden
gegeven. Nederland heeft zich daar sinds de frauduleuze verkiezingen van mei
vorig jaar hard voor gemaakt. In het licht van de politieke ontwikkelingen van 23
januari jl. heeft de Europese Unie een krachtige verklaring aangenomen waarin
werd aangegeven dat de harde roep van het volk voor herstel van de democratie
niet kon worden genegeerd.
De Europese Unie (EU) riep daarom op onmiddellijk een politiek proces te starten
om vrije en eerlijke verkiezingen mogelijk te maken. Ook sprak de Europese Unie
steun uit voor het parlement, en zijn nieuwe leider Guaidó, dat de enige legitiem
en democratisch gekozen instelling van Venezuela is.
Gisteren is er in Brussel gesproken over een nieuwe EU-verklaring, waarin Maduro
een ultimatum van acht dagen wordt gesteld om vrije en eerlijke verkiezingen uit
te schrijven. Hierover kon helaas geen overeenstemming worden bereikt.
Verschillende visies onder EU-lidstaten over de duur van het ultimatum en de
voorwaarden van erkenning, en gegeven het feit dat de belangrijke democratieën
in Latijns-Amerika alsmede de Verenigde Staten en Canada reeds Juan Guaidó
hebben erkend, heeft ertoe geleid dat een aantal lidstaten heeft besloten het
bovengenoemde ultimatum aan Maduro te stellen. Deze lidstaten zijn tevens
bereid Juan Guaidó als interim-president te erkennen in het geval Maduro geen
gehoor geeft aan de dringende oproep. Dit besluit werd mede genomen in het
licht van het debat in de VN Veiligheidsraad dat vandaag plaatsvindt.
Nederland heeft gelet op deze ontwikkelingen zich aangesloten bij Spanje,
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en in een korte verklaring te

kennen gegeven dat het Venezolaanse volk de vrijheid moet hebben om te
bepalen hoe zijn toekomst eruitziet. Als vrije, transparante en democratische
verkiezingen binnen acht dagen niet worden uitgeschreven, is ook Nederland
bereid om Juan Guaidó te erkennen als interim-president van Venezuela.
Ik sta hierover in nauw contact met de ministers-presidenten van de Caribische
landen van het Koninkrijk, die vanwege de nauwe historische, sociale en culturele
verwevenheid zeer betrokken zijn. Venezuela is immers een belangrijk buurland
van het Koninkrijk. Het Koninkrijk maakt zich grote zorgen over de politieke- en
humanitaire crisis in Venezuela en hecht aan een goede buurlandrelatie.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok
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