
(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland) 
vrijdag 13 augustus 2017 14:48

(AP Oost-Nederland)
FW: Adviezen inzake feitenonderzoeken — Aanpassingen
20170817 IM feitenonderzoek AAR 02 06 2015 Al Hawatyjah (secondary blast).pdf; 
20170817 IM feitenonderzoek AAR 20 09 2015 Mosul (New York Times artikel).pdf; 
20170817 IM feitenonderzoek AAR 01 [

20170817 IM feitenonderzoek AAR!

Urgentie: Hoog

Aanpnssen.:

Va n :ü ^ iS B  (APOost-Nederland)
Verzoncte^dgutatfag 17 augustus 2017 I 3 | 2 9 ^ ^ ^ ^

Onderwerp: Adviezen inzake feitenonderzoeken 
Urgentie: Hoog

Bijgevoegd onze adviezen inzake de vie r nog lopende feitenonderzoeken naar geweldsaanwendingen 
waarbij mogelijk burgerslachtoffers zij gevallen.

Ten aanzien van twee onderzoeken zijn we nog in afw achting van aanvullende pv's: 1 m et betrekking 
to t een op een later moment ontvan9^,19£R ort: v a n t . a. v.  het 'New 
York Times' inc identen 1 be tre ffende§§^fÉ || bij h e t l ^ ✓ an deze 
aanvullende pv's zijn reeds bekend en reedsin  ons a d v ie s v ^ f w m t^

Aangezien in alle adviezen geciteerd wordt u it de onderzoeksdossiers die allen de rubricering 'Secret' 
(STG, Geheim) -  hebben, moeten we nog even bezien in hoeverre deze adviezen ook gerubriceerd 
moeten worden.
Derhalve in ieder geval het advies om deze adviezen n ie t u it te printen.

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HIC/MiZa
Eusebiusbinnensingei 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 £P Arnhem



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
vrijdag 18 augustus 2017 14:49 

(AP Oost-Nederland):
; (AP Oost-Nederland);

RE: Adviezen inzaké feitenonderzoeken

(AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland)

Met een enkele opmerking en in een citaat dat
we inmiddels hebben besprokenTgraag^kTO orom etde d u id e ^ ^

Met vriendelijke groet,

Ópenbaar Ministerie 
Arro ndisseme n tsparket Oost- Nederla nd 
Eusebiusbinnensingel 28, Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

Van:I M s l l , (AP Oost-Nederland)
Verzonden^donderdag 17 augustus 2017

(AP O o s t - N e d e r l a n d ) , ( A P  Oost-Nederland) 
CC: H M H H Tap Oost-Nederland): M É ^ W ^ ^ ^ B Tap Oost-Nederland) 
Onderwerp: Adviezen inzake feitenonderzoeken 
Urgentie: Hoog

Bijgevoegd ónze adviezen inzake de vier nog lopende feitenonderzoeken naar geweldsaanwendingen 
waarbij m ogelijk burgerslachtoffers zij gevallen.

Ten aanzien van twee onderzoeken zijn we nog in a fw a c jh tïn g v ^  1 met betrekking
to t een op een later m om ent on tvangenrapport van t-a-v - het 'New
York Tim es' incident en 1 betreffende §§|§f§|gl bij van deze
aanvullende pv's zijn reeds bekend en reeosin  ons a ^ e s v e r w e r k t ”

Aangezien in alle adviezen geciteerd wórdt u it de onderzoeksdossiers die allen de rubricering 'Secret' 
(STG. Geheim) -  hebben, moeten we nog even bezien in hoeverre deze adviezen ook gerubriceerd 
moeten worden.
Derhalve in ieder geval het advies om deze adviezen niet u it te printen.

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HIC/MiZa
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

vvy/>v .on̂ n?



(AP Oost-Nederiand)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

jÊËÊ^ÊÊÈÊÉÈÊ (AP Oost-Nederiand)
zondag 20 augustus 2017 20:14
jjp M g  (AP Oo s t-N e d e ria n d );^ ^ ^ ^ 4 B f--r | (AP Oost-Nederiand) 

(AP O o s t-N e d e d a n d X ^^p ^^3  (AP Oost-Nederiand)
A! Hawaiyjah
20170817IM feitenonderzoek AAR 02 06 2015 A! Hawaiyjah (secondary blast).pdf

Dag heren,

Dank voor dit uitgebreide memo (zeer lezenswaardig!!! En goed samengevat). Ik heb hier en daar nog wel een 
kanttekening/opmerldng (die als het goed is in de bijgevoegde tekst zijn opgenomen). Indien mogelijk komende 
week maar even bespreken. Als het lukt ga ik vanavond ook de andere stukken nog lézen......

ï



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

____________ | (AP Oost-Nederland)
zondag 20 augustus 2017 20:37 

(AP Oost-Nederland);
! (AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland)

New York Times
20170817 IM feitenonderzoek AAR 20 09 2015 Mosul (New York Times artikel).pdf

Hierbij mijn opmerkingen t.a.v. het feitenonderzoek incident New York Times.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan;
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland) 
woensdag 4 oktober 2017 13:03

{AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland) 

iM Feitenonderzoeken CIVCAS
20171003 1M feitenonderzoek AAR 02 06 2015 Al Hawaiyjah (secondary blast) — 
GERUBRICEERD.pdf; 20171003 IM feitenonderzoek AAR 20 09 2015 Mosul (New 
York Times artikel) - GERUBRICEERD.pdf; 20171003 IM feitenonderzoek AAR["~

~~ 20171003IM
feitenonderzoek AARl

Hoi m m

N.a.v jouw opmerkingen bijgevoegd de aangepaste memo's m.b.t, de feitenonderzoeken.

Een aantal opmerkingen van jou zijn hier echter niet in verwerkt, hier geven w ij a.s. vrijdag graag een 
toelichting op.

Gelet op Kamervragen die kennelijk gesteld zijn over de duur van de lopende feitenonderzoeken willen 
we deze dossiers graag z.s.m. afronden.

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie Militaire Zaken
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX. Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

www.om.n:
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(AP Qost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
donderdag 5 oktober 2017 8:41

(AP Öost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland)

RE: IM Feitenonderzoeken QVCAS

Dank voor je mail. Morgen zit ik in Almelo. Volgende week ben ik maandag we! op het parket. Kunnen we dan 
overleggen?

Met vriéndelijke groet.

Afdeling Hic/Mtza 
CusebiusbtnnQiisinrjel 2” Arnhem

Vï>vvv,.om,.(Ti

Van: (AP Oost-Nederland)
Verzonden: woensdag 4 oktober 2017 13:03 
A an:j^ j8 S ffi8 ffil^ S  (AP Oost-Nederland) 
CC: p 8^1 ? ^r?APQost-NRderland^
Onderwerp: IM Feitenonderzoeken CIVCA5

Hoi p ip ip j

N.a.v jouw opmerkingen bijgevoegd de aangepaste memo's m.b.t. de feitenonderzoeken.

Een aantal opmerkingen van jou  zijn hier echter niet in verwerkt, hier geven w ij a.s. vrijdag graag een 
toelichting op.

Gelet op Kamervragen die kennelijk gesteld zijn over de duur van de lopende feitenonderzoeken willen 
we deze dossiers graag z.s.m. afronden.

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie Militaire Zaken
Eusebiusbinnensingei 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

WWW,Off>..y:

i
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(AP Oost-NederSand)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

{AP Oost-Nederland) 
dinsdag 1.0 oktober 2017 12:14 

J@mindef.nl’
; (AP Oost-Nederland)

j i j  op een Annex bij CDS aanwijzijg van toepassinc
Kun j i j  me het huidige document verstrekken op basis waarvan b lijk t dat]

I? Of, ais de situatie anders is, waar d it dan is vastgelegd?

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HIC/MiZa
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

wyw.um,nr

i



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Het is de IJS9 geworden. Als het goed is, zit' hij in je mailbox.

(AP Oost-Nederland)

|@mindef.nl 
dinsdag 10 oktober 2017 12:16 

(AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland)

bureau Vnrbiiklingsofficier Krijgsmacht 
Arfon(lisst:ments|);irk(*l Dosi-Ncdcrland 
Ministerie van Pol onsie/Opon haar Ministerie 
Kusehisisbimuitisingtil 28] Arnhem | Kamernuinmer 2-37 
Postbus 9032 1 1)800 O* 1 Arnhem i M1HM3 M

Onlangs hebben wé gesproken over 
j i j  op een Annex bij CDS aanwijzijg A-159 
Kun

Daarbij stuitte 
Jeze was niet m eer van toepassinc

(i me het huidige document verstrekken op basis waarvan b lijk t dat] 
Of, ais de situatie anders is, waar d it dan is vastgelegd?

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HIC/MiZa
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie



This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van-berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting, from the risks inherent in the electronic 
transmission o f  messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

IH H m il (AP Oost-Nederland) 
woensdag 1 november 2017 11:25

(AP Oost-Nederland)
20171031 Ambtsbericht feitenonderzoek (v2).doc 
20171031 Ambtsbericht feitenonderzoek (v2).doc

Geupdatê versie voor jouw  'review '



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzanden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland) 
donderdag 2 november 2017 13:00 

(AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland)

Concept ambtsbericht feitenonderzoeken 
20171031 Ambtsbericht feitenonderzoek (v2).doc

Bijgevoegd het concept zoals besproken. 

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HlC/MiZa
Eusebiusbinhensingel 28, 6811 BX Arnhem

yvv/y. .oin
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
donderdag 2 november 2017 14:16

(AP Oost-Nederland) 
FW: Briefing CAOC

Ik  denk dat deze briefing niet veel toevoegt aan lie t huidige concept van het ambtsbericht.

Van 
Verzonden 
Aan 
CC: 
Onderwerp

((iimindei:.n| 
donderdag 2 november 2017 13:27 

(AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland) H H H  

Briefing CAOC
lyiirnindef.nl

Cfm verzoek de brief CAÖC. le l op de rubricering OV!

Dit bericht.kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
niet risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended lor you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

l



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

|W iW É| (AP Oost-Nederland) 
donderdag 2 november 2017 14:20 

ef.nl'
(AP Oost-Nederland) 

RE: Briefing CAOC

We h e b b e r i e e n  schrifte lijk rappel gestuurd, want hij is telefonisch m oeilijk bereikbaar. 

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederjand

.■©ÖïiSO.!./.!;

Van rrundef.nl J
Verzonden: donderdag 2 november 2017 14:17 
Aan: t l l l is i i l  (AP Oost-Nederland) 
CC:{^ B ^ Ü É ^  (AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: RE: Briefing CAOC

nog te pakken gekregen ?

From:|flfg%^5a (AP Oost-Nederland) |___
Sent: donderdag 2 november 2017 14:17
To:|_____ ________
Cc: (AP Oost-Nederland)
Subject: RE: Briefing CAOC

Wil! do.

Van: n
Verzonden: donderdag 2 
Aan:||Éipig§ll (AP Oost-Nederland) -

(AP Oost-Nederland); jririef.;
Onderwerp: Briefing CAOC

november 2017 13:27

Cfm Verzoek de brief CAOC. Let op de rubricering D'V!

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit



bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Dc Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Dc Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liab ility  for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederfand)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

DaÊB H H
Zoals reeds aangegeven de beloofde brief Hij komt ook nog per post.

Bureau Verbindingsofficier Krijgsmacht 
As m t i d i s s e m c  n tsparket Oost-N ederlat sd 
Ministerie van Defensie/Openbaar Ministerie 
!:(JSvbiusb;nntïnsingi’! 33 j Arnhem j Kaïnei mirwner 'i.T / 
F'osttn» *303?- i 6800 &  [ Arnhem j MPC 43 iVi

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de afzender te mélden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you arc not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.



Ministerie van Defensie

m m
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2 ?j 0 fi kv.iv *a' ij i n v i :• nh/i y *- 
wwvVitlfifensiü.nl
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
maandag 4 december 2017 13:35

(AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland)

FW: ambtsbericht geweldsaanwendingen Irak

Ter info.

Van: (AP Oost-Nederland)
Verzonden: maandag 4 december 2017 13:12 
AandÉ^^^fAPO ost-N ederland)
CC: m ÊÊÊÊÊÊÊéÊÈËê (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: ambtsbericht geweldsaanwendingen Irak

Hoi££Jj

Het ambtsbericht is ingeboekt in decos onder nummer APONV 17-002009/ memo's/bijiagen zijn niet Ingeboekt.

Het ambtsbericht wordt vanmiddag door onze chauffeurf 
memo's.

I neemt deze persoonlijk in ontvangst.

naar PaG gebracht i.v.m. stg. geheime

Met vriendelijke groet,

Openbaar M inïsterie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling bestuurssecretariaat 
Eusebiusbinnensingei 28, 6811 8X Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem 
Kamer 1.35

1



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

J@mindef.ni 
maandag 11 december 2017 7:33

(AF* Oost-Nederland); (AP Oost-Nederiand);
Oost-Nederland)

@mindef.nl 
Fwd: Doorst; Antw: Spoed verzoek ministe

Ti

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht:

Onderwerp: Autw.rD Doorst: Antw: Spoed verzoek ministe□

Op donderdag a.s, (14 december) is het Algemeen Overleg met de Kamer o vei verlenging van dn 
inzet in de strijd tegen ISIS. Daar zullen de onderzoek en ongetwijfeld weer ter sprake komen. i> er 
enige voortgang die gemeld kan worden aan de Kamer? De brief over BDA is op 12 november naar 
'het OM.te Arnhem gegaan.

Met vriéndelijke groet.

From 
Sent: woensda 
To 
Cc

(PaG Den Haag)__
22 november 2017 12:28

Subject: RE: Doorst: Antw; Spoed verzoek ministe

Met excuses voor de late reactie kan ik je melden fiat de feitenonderzoeken naar de 
burgerslachtoffers bij hel optreden met FK.-'s in Irak zich In .de afrondende fase bevinden, Ik 
begreep dat er ook nog duidelijkheid moet komen over de. DBA-procedure, zoals staat a anger'even 
in do mail van g |g |g | | | | | | |g  van vandaag 08,20 uur,

Met vriendelijke groet.

mailto:J@mindef.ni


Openbaar Ministerie 
Parket-Genoraal

Va n: -lil

VerZ^ ^ f i nSda9 ^  novem^er ^ 7

Onderwerp: RE: ÖoorsF: A n t \ ^ ^ ^ ^ e r z o e k

Beste

Mee! vee! dank hiervoor, clit beantwoordt alle vragen-die hier leefden. Ik zal richting de hogere 
leiding duidelijk liet onderscheid tussen interne informatie en de externe woordvoering aangeven. 
Voor dat laatste zal ik jouw laatste zin aangeven.

Met vriéndelijke groet,

From:
Sent: woensda 
To

(PaG Den 
22 november 2017 9:03

küom.

Subject: RE: Doorst: Antw: Spoed verzoek ministe



Datum: 22 november 2017 om 08:49:34 CET 

Onderwerp: RE: Doorst: Antw: Spoed verzoek ministe

g4rnindef.n l 
@om.nl>

Beste

Veel dank hiervoor. Ik begrijp dal er lopende het onderzoek geen mededelingen gedaan kunnen 
worden, maar kan je een indicatie geven of de aangifte van 20.1.3 daar onderdeel van is?

Met vriéndelijke groet,

F r o m ^ f m ^ ü ^  (PaG Den Haag)[
Sent: woensdag 22 november 2017 8:37 
To:
Cc^

(PaG Den Haag) 
Subject: Doorst: Antw: Spoed verzoek ministe

Goedemorgen

De fou t in het mailadres is hardnekkig (opgeslagen in mijn telefoon :() daarom nog even 
zo.

g a  i a

Van:m  (PaG Den Haag|
Datum: 22 november 2017 om 08:33:51 CET

minder, nj @m indef.n>,

@ minveni.nl>.
(AP Oost-Nederland)

Onderwerp: RE: Antw: Spoed verzoek ministe



Groet,

Datum: 22 november 2017 om 08:20:41 CET 

Der

Onderwerp: RE: Antw: Spoed verzoek ministe

(PaG

(AP Oost-

Dagi

ik verwacht d a t o o k  nog zal reageren, maar gezien de spoed:
Met is verwachtbaar dat de Kamer vandaag en mor gen de lopende strafrechte 
op brengen.
Dat ziel: ten eerste op Schaars berg'

onderzoeken gaat

NB: Ik heb al aan DJZaangegeven d a li^ H I in afwachting is van aanvullende informatie overdo zgn 
Battle Damage Assesscinent Procedure. Die info is echter lastig te-achterhalen omdat deze vanuit 
hetCAOC In Qatar moot komen en men daar niet happig is op infosharing;

Mvg,

Duroiiu Voibindinj^uflicier Knjj'sm.izht 
Ai'ropHlisscinont'ipiii'ki'L OostNedeilainf 
Ministerie van Defensitr/Oprrnbaar Ministerie 
Eusebinsbimiensirifjel 281 Arnhem 1 Kornet nummer 2.3/ 
l’oslbns 9032 j 6800 EP | Arnhem j MI’C '13 M
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Bureau Verbmrjingsofïicier Krijgsmacht 
Arrondissementsparket' Oost-N oberland 
Ministerie van üefensie/Openbaar Ministerie 
Fusebi'jsbinnensini'r.'! 28! Amhern j KanruirnutyirriS.».' 7 57 
Pust bus 9032 ! 6800 fcï’ | Arnhem f MPC A3 M

Haag)
Subject: Antw: Spoed verzoek ministe

Sorry 'n ^et ac r̂e5 was niet volledig dus de mail kwam niet aan. In de cc gelijk
mijn c o l l e g a d i e  m ilitaire zaken bij ons doet en oa die F16 zaak heeft.

S r - M H

(PaG Den Haag)!Van:
Datum: 22 november 2017 om 08:01:43 CET 
A a n i^ ^ ^ ^ É |@  mindef.nl! t©iriindef.n

Onderwerp: Spoed verzoek ministe

Goedemorgen en

Ik begreep van d e | | | | ^ J  Oost NL dat ju llie  info willen tbv de begrotingsbehandeling over 
een lopend onderzoek, de stand van zaken in ieder geval.

Die informatiestroom loopt idd via het PaG. Dat komt omdat het informatie tbv de minister 
is en dat gaat altijd dtv het College.

Waar kan ik ju llie  concreet meë helpen? 

M et vriéndelijke groet,



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde 
bent o f dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan do afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. Met Openbaar Ministerie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt niet risico’s verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the 
addressee or i f  this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no 
liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent o f dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the 
addressee or i f  this message was senl to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage o f any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde 
bent o fd it bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar M  i n i ster i c-

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the 
addressee or i f  this message was sent to you by mistake, you arc requested to inform the 
sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no 
liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent o fd it bericht abusievelijk aan u is toegezonde it, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you arc not the 
addressee or i f  this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage o f any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Ais u niet de geadresseerde 
bent o fd it bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt ti verzocht dat aan de afzender te
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melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan bet elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the 
addressee or i f  this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no 
liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent o f dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the 
addressee or i f  this message was sent, to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage o f any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Ais u niet de geadresseerde 
bent o f dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht tè verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the 
addressee or i f  this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no 
liability for damage o f any kind resulting fronvtlie risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan.de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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rmwnrvnf«inr
(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

{AP Oost-Nederland) 
woensdag 13 december 2017 17:03 

(AP Oost-Nederiancl);! (AP Oost-Nederland);
Oost-Nederland); g

{AP Oost-Nederland);
; (AP Oost-Nederland)

FW: Onderzoeken OM inzet F-16’s ATF ME Irak

(Parket-Generaal)
(AP Oost-Nederiand);

Dag,
Zojuist met een aantal van jullie al gesproken : morgen wordt er in de kamer mogelijk iets gezegd over de uitkomst 
van de feitenonderzoeken. PAG kwam bij mij op de lijn of wij een persbericht uit doen. Nu hebben we tot nu toe 
nooit enige inhoudelijke mededeling gedaan overdo feitenonderzoeken. De'media weten dat er vier lopen, maar 
niet welke incidenten dit betreft. Zeker nu geen enkel feitenonderzoek tot een strafrechtelijk onderzoek leidt, stel ik 
voor om geen persbericht uit te doen. Dit is zojuist afgeslemd met B Een persbericht zou een breuk zijn molde 
terughoudendheid die we tot nu toe betrachten. Een persbericht bergt bovendien het risico in zich dat het lijkt alsof 
het OM "goedkeuring" heeft gegeven aan de inzet. Dit is wat het OM betreft een ongewenst effect.
Als media bellen, kunnen we desgevraagd antwoorden ■••• mits dat ook al aan de kamer is verteld dat de 
vier feitenonderzoek niet to t een strafrechtelijk onderzoek hebben geleid. Voor verdere vragen over de aard van de 
inzet', kan vervolgens naar Defensie worden verwezen. Immers, op hel moment dat er geen aanwijzingen zijn voor 
strafbare feiten, is de inzet een verantwoordelijkheid van Defensie.

Met vriendelijke groet,

Persvoorlichter

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

www.oin.il

V a n : ^ a  (Parket-Generaal)
Verzonden: woensdag 13 december 2017 11:32 
A a n : | | | | § m  (AP O o s t - N e d e r l a n d ) ; ( P a G  Den Haag) 
Onderwerp: PW: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Via Defensie begreep ik dat: de feitenonderzoeken naar de inzet van l-'-lG's inm iddels zijn afgerond en 
dat er vandaag of morgen vanuit ons een brief gaat m et de u itkom st naar JehV. Die informeren 
vervolgens Defensie. Ik  heb over de voortgang al contact m et (B„')Z). Er is eerder
toegezegd dat de m inister (Defensie) als eerste de Kamer in form eert over oe uitkom st. Morgen is er 
een Algemeen Overleg in de Kamer en Defensie wil dat morgen mondeling doen. Doen ju llie  een 
persbericht u it over de uitkomst? Defensie wil d it graag afstemmen,

Vfierklelfjke groet,

persvoorlichter

http://www.oin.il


Openbaar Ministerie 
Parket-Generaal 
Afdeling Communicatie

!™ns CHuis’-aan J6, 2595 Al Den Haag 
Postbus 2030S. 2500. KH Oen Haag

vwft.enu)!

Verzonden: woensdag 13 decerriDer zuj./ x i: io  
Aan: (Parket-Generaal)
Onderwerp: RE: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Van: S^iiDtfckn!

f ü

Bij deze! ik sla het jouwe ook op.

Ik ben inderdaad benieuwd naar de timing, in verband met de zorgvuldigheid van belang als we hei procedureel en 
wij de woordvoering op orde hebben, pan verwacht ik ook dat morgen erg snel is,ondanks wensen van 
bewindspersonen.

Belangrijk dat wij dan ook beschikken over de spreekteksten en Q&A's die gezamenlijk tussen j&V, PaG en Dof zijn 
afgestemd.

Me!. vr.«;ia(r!!jkö

D ire c t ie  C o m m u n ica tie  -  S ac tia  K r ijg s m a c h t en O p e ra tie s
öerw-kadras: Kalvermarkt 32 ! 2S f l CB i Don Huw.) Gebouw H i Kaaor H-i 07 
1 - ,ï(!. I'nsrtius.20701. j JSÜ0 SS i Oen Haag | Mi>C 5SS

vcéti.; fins e-p Twitter «>Kon en S®«iCfWyrfP’l’.!:i
f?v:i Vviq  OHS OP ÖPOOOvS

From: {Parket-Generaal
Sent: woensdag 13 december 2017 11:09
To:
Subject: RE: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Wat is je  nummer? Die zie ik.er niet bij staan. Is voor later wellicht handig;-)

Vriéndelijke groet.

— 1
persvoorlichter

Oponliaar Midistwb! 
Parket -Genera al 
Afdaling Coivsinunlrrrtii?
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Pnnsuausfaan 16, 2595 AJ Oen Haag 
Postbus 2030!5, 2500 Fil l Den Haag

w ww,ony.nl 
yyww,tvyillera.oni/! lot .OM.

Van | ___
Verzonden: woensdag 13 december 2017 Ï0 ;0 i
Aan:l f l l l l  (Parket-Generaal)
CC: ̂ ^ ^ É ^ ((^mirKjor.ni6^^teliü'>iiiii~Kld(.i tl
Onderwerp: FW: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Beste

Dank voor hel prettige telefoongesprek vanochtend. Vanuit onze directie juridische zaken heb ik vernomen dat de 
vier'feitenonderzoeken die hetOlvl heeft uitgevoerd, zijn afgerond. Onze minister heeft altijd gemeld dat wanneer 
de onderzoeken zijn afgerond en het OM ons in kennis heeft gesteld, wij de kamer als eerste informeren. Morgen is 
liet AO Strijd tegen ISIS (10 -14 uur) en ik begrijp dat het de wens is van het OM dat onze minister op clat moment 
ook de kamer informeert. Ik wil graag met jou afstemmen hoe we de communicatie inriditen rondom dit thema. Dit 
gaat veel aandacht trekken.

Dank dn groot.

F r o m i ^ ^ l l l f g i  (Landelijk Parket Persvoorlichting)ff| 
Sent: dinsdag 12 december 2017 17:08

Subject: RE: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Je kunt het best contact opnemen met OM Oost-Mederlarui in Arnhem.

h U p.% ://w  ww xi i n. 11 J a  i n La et/pe rs/idteu i 33 0!..). 

Groet, 1 1 1

Va n: WÊjjMÈÊÊÊk!m  nindef. nl |_______________
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 16:38 
Aan:i f f i i Ü  (Landelijk Parket Persvoorlichting) 
Onderwerp: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Weet jij meer (feitenonderzoeken inzet F-16's Irak) of weet je met wie ik kan afstemmen hierover? 

Bij voorbaat dank,

Van:__________________________
Verzonden: dinsdag 12 december~2Ö17 15:11 
Aan:
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Onderwerp: Re: Q&A AO ISIS

D a g ®

Gister in de voorbespreking van het AO hebben we de op handen zijnde bevalling van het OM met haar besproken. 
Zij heeft het liefst dat we dit gelijk mondeling af doen en dat lijkt ons ook een goed plan. Wel belangrijk dat we met 
het OM goed communiceren over eventuele persberichten etc. Misschien was er al contact geweest, maar voor de 
zekerheid in de cc woordvoerder. Is er inmiddels wat meer zicht op hoe het OM dit aan gaat pakken?

Hartelijke groet.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Senior communicatieadviseur /  woordvoerder
Ministerie van Defensie | Directie Communicatie | Sectie Krijgsmacht & Operaties

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 dec. 2017 om 11:07 heeft 
het volgende geschreven:

H s t  O M  j s  b a v a l l Q ï )  V 3* f e a e n  e - n  M i n , ,  j & y  w e r k e n  a s n  s e n - h r t a '  a - s n
M-b dat die brie? y>Éérlijk woensdag hief moet zijn.

Met vriéndelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht, abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the electronic
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transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonclcn, wordt u verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sehade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you arc requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you, I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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W $jW ÊÊËÊÊË  (AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

{AP Oost-Nederland) namens Persvoorlichting OM Oost-Nederland 
woensdag 13 december 2017 17:53

(AP O o s t - N e d e r l a n d ) : ( A P  Oost-Nederland);
(AP Oost-Nederland)

{AP O o s t - N e d e r l a n d ) ; ( A P  Oost-Nederland);
(AP Oost-Nederland)

RE: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Ik begrijp zojuist via liet PAG dat de beantwoording in de Kamer later zal zijn, omdat de brief nog niet bij hef 
departement ligt. PAG is liet wei ééns met onze lijn, dus die bewaren we voor later.
Groet:

\/an: ü ü l& H  (AP Oost-Nederland)
Verzonden: woensdag 13 december 2017 17:03
Aan: (AP Oost-Nederland); l f l p fp | j j ^ ^  (AP Oost-Nederland); WÊfêfëËÊËËÊÊÊM (AP Oost-
Nederland); ^ ^ M fP a rket-Generaal) _ _ _ _ _  _ _ _ _ _
CC: W M ÊÊM m m ÊË (AP Oost-Nederland); | l ll| | | J  (AP Oost-Nederland); M.C. (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: FW: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Oag,
Zojuist met oen aantal van jullie al gesproken : morgen wordt er in de kamer mogelijk iets gezegd over de uitkomst 
van tie feitenonderzoeken, PAG kwam bij mij op de lijn of wij een persbericht uit doen. Nu hebben we tot nu toe 
nooit enige inhoudelijke mededeling gedaan over de feitenonderzoeken. De media weten dat er vier lopen, maar
niet welke incidenten dit bebeft, Zeker nu geen enkel fc it. c non d e rzoc k to t een strafrechte lijk onderzoek leidt, stel ik 
voor om geen persbericht uit te dóen, Dit is zojuist afgestemd Fén persbericht zou een breuk;zijn met de
terughoudendheid die we tot nu toe betrachten. Een persbericht bergt bovendien het risico-in zich dat het lijkt alsof 
hel QM "goedkeuring" heeft gegeven aan de inzet Dit. is wat het OM .betreft een ongewenst effect.
Air, media bellen, kunnen wé desgevraagd antwoorden -■ mits dat ook al aan de kamer is verteld -  dat de 
vier feitenonderzoek niet tot een strafrechte lijk onderzoek hebben geleid-. Voor verdere Vragen over de aard van de 
inzet, kan vervolgens naar Defensie worden verwezen. Immers, op het moment dal: er geen aanwijzingen zijn voor 
strafbare feiten, is de inzet een verantwoordelijkheid van Defensie.

Met vriendelijke groet.

Persvoorlichter

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

iw/wonrol

Van: ü f j jü  (Parket-Generaaf)
Verzonden: woensdag 13 december 2017 11:32 
AamK gU & B  (AP Oost-Nederland); |p ^ 8 ™ a  (PaG Den Haag) 
Onderwerp: FW: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak
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f-la

Via Defensie begreep ik dat: de feitenonderzoeken naar de inzet van F-16's inm iddels zijn afgerond en 
dat er vandaag of morgen vanuit ons een brie f gaat m et de uitkom st naar JenV. Die informeren 
vervolgens Defensie,. Ik hei) over de voortgang ai contact (BJZ), Er is eerder
toegezegd dal: de m in ister (Defensie) ais eerste de Kamer in form eert over de uitkom st. Morgen is er
een Algemeen overleg 
persbericht u it over de

in de Kamer en Defensie wil dat morgen mondeling doen, Doen ju llie  een 
uitkomst? Defensie wil d it graag afstemmen.

Vriendelijke groet,

persvoorlichter

Openbaar Ministerie 
Parket-Generaai
Afdeling Communicatie

i Tins uau slaan 1(>, 7.MS Al Oen Hang 
Postbus 20305, 2500 B I Oen Haag

ivwvv. t witter.corn/ tJot ...OM

Van 
Verzonden

@fïiindyr 
woensdag 13 december 2017 11:16 

Aan:® i iS  (Parket-Generaai)
Onderwerp: RE: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Bij deze! Ik sla het jouwe ook op.

Ik ben inderdaad benieuwd naar de timing. In verband met de zorgvuldigheid van belang als we het procedureel en 
wij de woordvoering op orde hebben. Dan verwacht ik ook dat morgen erg snel i:;, ondanks wensen van 
bewindspersonen.

Belangrijk clnt wij dan ook beschikken over de spreekteksten en Q&A's die gezamenlijk t ussen J&V, PaG en Def zijn 
afgesterad.

Groeten,

Mui vriéndelijke ijiw l,

D irectie  Cdtnrm m icatiu -  S ectie  K rijgsm ach t en O peraties 
Bezoekadres: Kalvermarkt 32 | 25.f i  CB j Den Haag | Gebouw II | Kamer IM.CIZ 
Postadres: Postbus ZOZO t | 2500 ES j Oen Haag I MPC VBI.l

• S V o lg  o n s  o p  T w i t t e r  (c iiK o n . I . i j d g m a c h t  e n  J S O e fp p s ie b . i i l in .s ’ 
v . 'M V o ly  o n s  o p  T r i t e b p o k

F ro m :^ p H  (Parket-Generaai)
Sent: woensdag 13 december 2017 11:09
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Subject: RE: Onderzoeken OW inzet F-16's ATF ME Irak 

Ha jH Ü H

Weit: is je nummer? Die zie ïk er niet bij staan. Is voor later-wellicht handig;-) 

Vriendelijke groet,

persvoorlichter

Openbaar Ministerie 
f’fliSteï.-Genera;.:! 
Afddiny Communicatie

rins Uausssad IS, ZS95 Al Den Haag 
Postbus 20305 , Z5 Q0 ö i  Dun Hat»}

OM
wvffinorn.J.1.! 
i v  w w . J w i  S te r  ,£)?!.! ij:

Van: tgey.lt Bft :.rl«»amraa*. c: i. t't&s&tSfr'r?. 
Verzonden: woensdag 13 december 2017 10:01 
Aa n̂ ^ j j j ^ | a r ket" G e n e'

Onderwerp: FW: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Dank voor het prettige telefoongesprek vanochtend. Vanuit onze directie juridische zaken heb ik vernomen dal de 
viei feitenonderzoeken die het OM heeft uitgevoerd, zijn afgerond. Onze minister heeft altijd gemekt dat wanneer 
de onderzoeken zijn afgerond en hel OM ons in kennis heeft gestald, wij de kamer ais eerste informeren, fviorgen is 
het AO Strijd legen ISIS {1 0 -1 4  uur) en ik begrijp dat liet. de wens is van het OM dat: onze minister op dat moment 
ook de kamer informeert. Ik wil .graag met jou afstemmen hoe we de communicatie inrichten rondom dit thema. Dit 
gaat veel aandacht trekken.

Dank en groet.

From: | j l | | g | | | | | |  (Landelijk Parket Persvoorlichting) | |
Sent: dinsdag 12 december 2017 17:08
To:
Subject: RE: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Q'-isi m i l

Je kunt het best contact opnemen met OM Oost Nederland in Arnhem.

b u p s :/ /  w w w . g m . n j ƒ com a r \ l \  jc= ;.//# im m  j> 3 0 1 1.

Groet,

Van;| 
Verzonden:

fhruh icfef.n!
dinsdag 12 december 2017 16:38
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Tot ?.ovw het CDtKept voorstel voor beantwoording van de vragen. 

Met vriendelijke groet.

Openbaar ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
088-6991900

www-.om.nl

2





This message may contain information that is not intended for you. I f  yon are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform tire sender and delete the message. The 
Stale accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f  messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit berichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet dc geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is, Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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A a n :{§ g |§ 5 § n  (Landelijk Parket Persvoorlichting) 
Onderwerp: Onderzoeken OM inzet F-16's ATF ME Irak

Weet jij meer (feitenonderzoeken inzet F-16's Irak) of weet je met wie ik kan afstemmen hierover? 

Bij voorbaat dank,

Onderwerp: Re: Q&A AO ISIS 

Dag | | g

Gister in de voorbespreking van het AO hebben we de op handen zijnde bevalling van het OM met haar besproken. 
Zij heeft het liefst dat we dit gelijk mondeling af doen en dat lijkt ons ook een goed plan. Wel belangrijk dat we met 
het OM goed communiceren over eventuele persberichten etc. Misschien was er al contact geweest, maar voor de 
zekerheid in de cc woordvoerder. Is er inmiddels wat meer zicht op hoe het OM dit aan gaat pakken?

Hartelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

Senior communicatieadviseur /  woordvoerder
Ministerie van Defensie | Directie Communicatie | Sectie Krijgsmacht & Operaties

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 dec. 2017 om 11:07 heeft 
het volgende geschreven:

i(ri>m.ii)det,!ïl>

Best ,,m m m

Het OM is bevallen van een beslissing en Parket-Generaal en.MiruJ&V werken aan een brief aan 
onze minister. !l< heb or op aangeclrongen dat die brief uitorlijk woensdag hier moet zijn.

Met vriéndelijke groet.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

<1



This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages,

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten d ie niét voor u is bestemd. ïndien u niet de geadresseerde bent ó f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Slate accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f  messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

{AP Oost-Nederland);

{AP Oost-Nederiand) 
woensdag 3 januari 2018 12:17

{AP Oost-Nederland);
{AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland)
Aanvullende vragen naar aanleiding van ambtsbericht over de 4 
feitenonderzoeken.

Hoi collega's,

Naar aanleiding van het ambtsbericht dat begin december gestuurd is, h e e f t e e n  aantal aanvullende 
vragen. ____
Ik heb het even kort besproken m e t | | | | |  en ik zal hierbij een voorstel doen voor beantwoording van de vragen. Ik 
stel voordat we die eerst binnen miza even bespreken, waarna er een definitief voorstel n a a r ^ j j  kan.



Tof zover h a l  concept voorstel voor beantwoord!*?” van 

Met vriendelijke groet.

vrafie i'if

Openbaar ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
088-6991900

www.om.nl

2

http://www.om.nl


(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland);

(AP Oost-Nederland) 
donderdag 4 januari 2013 9:23

(AP Oost-Nederland); |
(AP Oost-Nederland)

; (AP Oost-Nederland)
RE: Aanvullende vragen naar aanleiding van ambtsbericht over de 4 
feitenonderzoeken.

Ik leid uit de vraagstelling een beetje af dat het PAG 
Misschien is het goed om de vragen niet alleen schriftelijk te beantwoorden maar 
bij het PAG langs te laten gaan om e.e.a. ook mondeling toe te lichten

en/of ondergetekende

Met vriendelijke groet,

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling I lic/Miza 
Eusebiüsbinnensingél 28 Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

99 1900 (algemeen)

(AP Oost-Nederland) 
woensdag 3 januari 2018 12:17 

(AP Oost-Nederland);

Van:
Verzonden:
Aan:
Nederland)
CC\WtiMÊÈÈ&mM  (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: Aanvullende vragen naar aanleiding van ambtsbericht over de 4 feitenonderzoeken.

(AP Oost-Nederland); (AP Oost-

Hoi collega's.

Naar aanleiding van het ambtsbericht dat begin december gestuurd is, h e e f t e e n  aantal aanvullende 
vragen.
Ik heb het even kort besproken m e t||||| en ik zal hierbij een voorstel doen voor beantwoording van de vragen, ik 
stel voor dat we die eerst binnen miza even bespreken, waarna er een definitief voorste! naar j|||g  kan.

Concept voorstel voor beantwoording:



Tot zover hst concept voorstel voor beantwoording var» tie «ragen. 

Met vriendelijke groet,

Openbaar ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederiand 
088-6991900

www.cnn.nl
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(AP Oost-Nederiand)

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

{AP Oost-Nederiand) 
donderdag 4 januari 2018 14:08

(AP Oost-Nederiand);
(AP Oost-Nederiand)
FW: Aanvullende vragen naar aanleiding van ambtsbericht over de 4 
feitenonderzoeken.

(AP Oost-Nederiand);

Zie hieronder nog de toevoegingen van in zwarte le tters en één opm erking van m ij:

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederiand

www.pm.n!

V a n : |||§ ||§ | (AP Oost-Nederiand)
Verzonden: donderdag 4 januari 2018 11:38 
Aan:pBÈBSSBBMÊBMm (AP Oost-Nederiand)
Onderwerp: RE: Aanvullende vragen naar aanleiding van ambtsbericht over de 4 feitenonderzoeken. 

Kleine aanvulling in hoofd letters

V a n :^ ^ j||§ ||H  (AP Oost-Nederiand)
Verzonden: woensdag 3 januari 2018 12:17
A an:H ^ i ^ ^ i É M  (AP Oost-Nederiand); H ü ^ iS Ü  Oost-Nederiand): (AP Oost-
Nederiand)
CC:Ü ^ É — ü  (AP Oost-Nederiand)
Onderwerp: Aanvullende vragen naar aanleiding van ambtsbericht over de 4 feitenonderzoeken.

Hoi collega's.

Naar aanleiding van het ambtsbericht dat begin december gestuurd is, h e e ft||||g ||||||||||| een aantal aanvullende 
vragen.
Ik heb het even kort besproken m e t^ j^ j en ik zal hierbij een voorstel doen voor beantwoording van de vragen. Ik 
stel voor dat we die eerst binnen miza even bespreken, waarna er een definitief voorstel n a a r^ f f l kan.

Concept voorstel voor beantwoording:

http://www.pm.n




Tot zover hoc concept voorste! voor boa ntVKöfiniing vwn <U: vragen. 

Met vriendelijke groet.

Openbaar ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
088-6991900

www.gm.J'll
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland) 
maandag 15 januari 2018 12:08 
Bestuurssecretariaat (AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland)
Verzoek doorsturen reactie op aanvullende vragen PaG
Doorst: voorstel beantwoording aanvullende vragen PAG nav ambtsbericht over 4 
AAR #; 20180115 Reactie op aanvullende vragenPaG nav het ambtsbericht.doc

Goedemiddag l i l l l i lÉ I l iÉ i i ,

In december 2017 heeft J | | | ]  het PaG geïnformeerd over een vierta l feitenonderzoeken n.a.v, 
geweldsaanwendingen in Irak (inzet F-16's).

Naar aanleiding van d it ambtsbericht heeft het PaG (via |fepÉÉÉ!gl%Si!Élll) een aantal aanvullende vragen 
gesteld.

In bijgevoegd Word-doc worden de aanvullende vragen beantwoord.

Mijn verzoekis om deze antwoorden a a n j^ | | j| ^ | | | | | |  te verzenden e.e.a.
zoals d o o r | | ^  in het bijgevoegde e - m a i ib ericn t  is ve r woo rd (vas tleggen inD ecose tc .).

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie Militaire Zaken
Eusebiusbinnensingèl 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

'Alv'Avmm.n:

1







feitenonderzoeken zijn derhalve niet gericht op de vraag ó f er tot vervolging overgegaan moet



(AP Oost-Nederland)
mmm

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bestuurssecretariaat (AP Oost-Nederland) 
maandag 15 januari 2018 13:28

(AP Oost-Nederland)
RE: Verzoek doorsturen reactie op aanvullende vragen PaG

Zal ik doen...ik stuur je nog een Cc

Van:|̂ » j^ iiE iig g ^ lll (AP Oost-Nederland)
Verzonden: maandag 15 januari 2018 12:08 
Aan: Bestuurssecretariaat (AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland)
Onderwerp: Verzoek doorsturen reactie op aanvullende vragen PaG

Goedemiddag

In  december 2017 hee ftfp p ff het PaG geïnformeerd over een viertal feitenonderzoeken n.a.v. 
geweldsaanwendingen in Irak (inzet F-16's).

Naar aanleiding van d it ambtsbericht heeft het PaG (via 
gesteld.

) een aantal aanvullende vragen

In bijgevoegd Word-doc worden de aanvullende vragen beantwoord.

Mijn verzoelUs om deze antwoorden aan te verzenden .nI) e.e.a.
zoals d o o r ^ m  in het bijgevoegde e-mailoericKt is verwoord (vast! eg g e rn n D e co se tc .).

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie Militaire Zaken 
Eusebiusbinnensingel 28, 68X1 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

wwvv, orn.nj
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland)

Bestuurssecretariaat {AP Oost-Nederland) 
maandag 15 januari 2018 14:03 

iG Den Haag)
(AP Oost-Nederland); Bestuurssecretariaat (AP Oost-Nederland) 

Reactie op aanvullende vragen PaG
reactie op aanvullende vragenPaG geweldsaanwendingen Irak.pdf

Urgentie: Hoog

Beste

Bijgaand doe ik je op verzoek v a n |||||||||||| de antwoorden toekomen op de aanvullende vragen gesteld door het 
PaG n.a.v, het ambtsbericht over een viertal feitenonderzoeken n.a.v. geweldsaanwendingen in Irak,

M et vriéndelijke  groet,

H a na gem en to n 0 ers tcu n er Bestu u r

Openbaar Ministerie 
Arro ndisscrnof ilSparket Oo st- Netié rl hi rid 
Afdeling .bestuurssecretariaat 
Eusobiusbinnensintjef 20, 6 '! IJ, BX.Arnheni 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

www.om.ni

I

http://www.om


(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland)
maandag 15 januari 2018 14:11 _______

(AP Oost-Nederland); PffijjjfjjfH (AP Oost-Nederland); 
(AP Oost-Nederland)
FW; Reactie op aanvullende vragen PaG
reactie op aanvullende vragenPaG geweldsaanwendingen Jrak.pdf

Urgentie: Hoog

Ter info

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

Van: Bestuurssecretariaat (AP Oost-Nederland)
Verzonden: maandag 15 januari 2018 14:03

CC: (AP Oost-Nederland); Bestuurssecretariaat (Ap Oost-Nederland)
Onderwerp: Reactie op aanvullende vragen PaG 
Urgentie: Hoog

Beste

Bijgaand doe i!< je op verzoek van$ § § jjt|^M  de antwoorder! toekomen op de aanvullende vragen gesteld door het 
PaG n.a.y. het ambtsbericht over een viertal feitenonderzoeken n.a.v. geweldsaanwendingen in Irak.

Met vriéndelijke groet.

■a na gom  r ntondens i.eu n er Best» j u r

Openhaar Minrsterie
Ar rond isseme nts parket Oost- Medena nd
A Wel ing best uu rssecretari as l
Uusebiusbinnensingel 2.8, 6S.I1 0X Arnhem
Postbus-9032, 6800 KP Arnhem
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

j@mindef.nl 
maandag 19 december 2016 9:37

(AP Oost-Nederland) 
Oost-Nededand};j 

Oost-Nederland)
CIVCAS onderzoeken en rapport Airwars

(AP Oost-Nederland);[

In bijlage het recente rapport van Airwars met hieronder het excerpt betrekking hebbende op Nederland. 
Kun ji j  enige indicatie geven wanneer de civcas onderzoeken vanuit het OIV1 afgerond zijn zodat de 
Kamer geïnformeerd kan worden?
Mvg,

p.23-25
The Netherlands
D e t e r i o r a t in g  p u b l i c  a c c o u n t a b i l i t y i s  a  c a u s e  f o r  w o r r y
The Netherlands began its own campaign against so-called Isiamic State on O ctober7 th 2014. Strikes 
continued for 20 months before The Hague paused the campaign on June
28th 2016, swapping out fo r Belgium. A total of 1,800 Dutch bombs, missiles and bullets were released on
ISiL during this period, Perhaps surprisingly, the Dutch campaign
in Iraq and Syria has been among the most secretive o f the international Coalition.
Initially, the Defence M inistry published weekly reports detailing how many missions had been carried out 
and weapons released in Iraq -  though the location o f strikes was
never given. However from  spring 2015 reporting became more in term ittent, and continued to 
deteriorate. When airstrikes were extended to Syria in 2016 fo r example,
weekly statements often failed to distinguish even which sovereign nation's te rrito ry  the Netherlands 
might be bombing. A terse press release issued on February 16th notes only
that in the preceding week "Dutch F-16s conducted about 10 missions over Iraq and eastern Syria, where 
weapons were used against ISIS [Islamic State o f Iraq and
Syria] battle positions, m ilitary resources, and strategic strategic targets o f the te rro ris t organisation 
ISIS/'This approach contrasts sharply w ith  tha t of the UK and Canada, which
were able to report publicly in some detail the dates, locations, targets and munitions used in strikes. 
Attempts by Dutch media and civic society to obtain greater detail on the air campaign have been firm ly 
rebuffed, w ith most Freedom of Information requests rejected. Indeed, so
poor is Dutch and Belgian transparency in the war against ISIL that Airwars now employs a full time
researcher whose sole focus is improving public accountability in those two
countries.

Possible Dutch civilian casualty incidents
Despite Dutch efforts to lim it information, some challenging details relating to the air campaign have 
emerged. In September 2015 in conjunction w ith  RTL Netherlands and
other international media, Airwars published a declassified CENTCÖM document which outlined 45 alleged 
civilian casualty events assessed by the Coalition. French,
Canadian, Australian and Dutch aircraft were all publicly revealed fo r the first tim e to  have been involved 
in potential civilian casualty events. Dutch personnel were suspected o f killing
or injuring tw o civilians in an incident on the morning o f December 26th 2014. According to the CENTCOM 
document, "while conducting dynamic coalition airstrikes on ISIL fighters

l
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and technical vehicles NLD F- 16AM [ie a Dutch F-16] may have unintentionally struck two unidentified 
persons on motorcycles who entered the target area during the strikes."
The claim was deemed serious enough to trigger a formal investigation. This later concluded there was not 
enough evidence to indicate civilian fatalities, though neither
CENTCOM nor the Dutch m ilitary has published that report. A Pentagon spokesman told Airwars in July
2015 that "a fte r reviewing all available evidence, the allegations o f
civilian casualties from Coalition airstrikes in these instances were unfounded."
During a parliamentary debate in January 2016, the defence minister revealed that a second alleged 
civilian casualty incident involving Dutch aircraft was also under review,
though officials refused to say where o r when that incident occurred. Nine months later. Members of 
Parliament (MPs) were informed that both claims were still under investigation 
and could not be discussed -  despite almost two years having now passed in one case. Parliamentary 
engagement M inistry obfuscation sits at odds w ith the views of many Dutch MPs, who in February
2016 passed a cross-party motion calling for greater government airstrike transparency: P a r l ia m e n t  - 
h a v in g  h e a r d  th e  c o n s u l t a t io n ,  a n d  c o n s id e r in g  t h a t  w i t h in  th e  C o a l i t io n  n o  s t a n d a r d  l in e  e x is ts  o n  
r e p o r t in g  m i l i t a r y  p a r t ic ip a t i o n  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  c o n c e r n in g  c iv i l ia n  c a s u a l t ie s  a n d  c iv i l  c o l la t e r a l  
d a m a g e ;  c o n s id e r in g  t h a t  g r e a t e r  t r a n s p a r e n c y  a n d  b e t t e r  a c c o u n ta b i l i t y  a r e  d e s ir a b le  -  r e q u e s ts  t h a t  th e  
g o v e r n m e n t  c o m m i ts  i t s e l f  in  th e  in t e r n a t io n a l  C o a l i t io n  to  a c h ie v e  g r e a t e r  t r a n s p a r e n c y  a n d  b e t t e r  
a c c o u n ta b i l i t y .
Parliament's unambiguous demand for improved transparency and accountability has to date been 
sidestepped by the defence ministry -  w ith officials instead seeking "a more uniform approach to  the 
way in which coalition partners report on m ilitary interventions, taking into account confidentiality and 
safety."Some have read this as a desire to  have other Coalition partners r e d u c e  the ir own levels of 
disclosure to match the Netherlands' own poor record.
In July 2016, MPs once more returned to the subject, asking why the Defence M inistry could not be as 
open as the United States or Canada in reporting its strikes, in response, the M inister stated that the 
Netherlands restricted reports on grounds of "National safety, safety of the soldiers and the ir family, and 
safety of Coalition partners. That is why no detailed information on exact locations o f attacks, or the 
amount and type of weapons is published."

Recommendations
The Netherlands remains one of the least transparent and publicly accountable o f all Coalition partners. In 
our August 2015 report A C a u s e  f o r  C o n c e rn , Airwars was already noting that "From spring 2015 Dutch 
reporting became more in term ittent, w ith details of the number of weapons released each week now 
rarely provided." Since then, the Dutch contribution to the war against ISIL has effectively been rendered 
publicly invisible. 'Weekly updates' ceased to distinguish even which nation the Netherlands was bombing
- and researchers and journalists have been firm ly rebuffed when requesting even lim ited information. 
Despite this, ministers continue to assert that the ir actions are transparent and accountable. "The 
Netherlands is actually not that closed, we're not an oyster". Defence M inister Hennis-Plasschaert claimed 
in July 2016.
Ministers have also implied they are bound by confidentiality agreements w ith CENTCOM and other 
m ilitary partners. Yet the Coalition it self has made clear it is fo r each partner nation to decide individually 
what information
on its own strikes it chooses to disclose. Airwars therefore recommends the following measures to the 
Netherlands Defence Ministry:
• That in light o f  concerns regarding potential national security or operational security harm, the 
Netherlands Defence M inistry consults w ith fellow Coalition partners to see what impact - if  any
- improved transparency has had on operational or national security. In the absence o f any such evidence, 
Airwars calls on the M inistry to release weekly (or more regularly if  possible) the dates, location by town 
and target country o f ali Netherlands airstrikes in Iraq, Syria and other theatres relating to the war against 
so-called Islamic State.
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• We call for the prom pt public disclosure of all investigations into alleged civilian casualties reportedly 
resulting from Dutch airstrikes.

België wordt nu ook aangesproken:
http://www.ll.be/artikels/item/onderzoeksrapport-belgie-voert~semi-geheime-en-niet-transparante-
oorlog-in-irak-en-syrie

Onderzoeksrapport: 'België voert semi-geheime en niet- 
transparante oorlog in Irak en Syrië'

Een nieuw rapport van het onder zo ekcollectief Airwars schat dat de 
Internationale Coalitie tegen IS, waaraan België deelneemt, de afgelopen 28 
maanden minstens 1.900 Irakese en Syrische burgerslachtoffers maakte.
De Verenigde Stalen erkennen officieel verantw oordelijkheid voor slechts 173 burgerslachtoffers. 
Alle twaalf bondgenoten van de Verenigde .Staten, w aaronder België, stellen o (nul) burgers te 
hebben gedood in m eer dan 3.500 niet-Amerikaanse luchtaanvallen. Dit terwijl uit officiële 
Amerikaanse en VN-data over luchtaanvallen in Afghanistan, Pakistan en Jem en  blijkt dat 
gemiddeld één burger gedood wordt per 7 tot 1.0 "precisie" luchtaanvallen.

Airwars heeft het dan ook over een 'ongekende claim ’, en is vernietigend over het gebrek aan 
Belgische transparantie: 'België b lijft één van de m in s t tra n sp a ra n te  landen  v a n  de dooi' de  VS 
gelende coalitie. De d a tu m s  en locaties w orden  n ie t vrijgegeven - wat: in h o u d t d a t Belgische acties  
niet kunnen  w orden  g e to e ts t op m ogelijke  geva llen  va n  gedode o f  g e w o n d e  burgers. O ndanks de 
recente publica tie  van  enkele gegevens over de n ieu w e  cam pagne, b lijft B elgië een sem i-geheim e  
en over het a lgem een  n ie t-tra n sp a ra n te  oorlog voeren'.

Uit de schaarse publieke inform atie van Defensie b lijkt dat België sinds 1 juli 20:16 gemiddeld 15 
luchtaanvallen per m aand uitvoerde, waarvan 83 p rocen t zich rond Mosoel (een "hotspot." van 
gerapporteerde burgerslachtoffers van de Coalitie) situeert.

T e r  v e rg e lijk in g : Rusland m aakte volgens Airwars alleen al in de eerste vier m aanden van zijn 
interventie (enkel in Syrië) m instens 2.410 burgerslachtoffers. Airwars onderzoekt m om enteel 
m eer clan 10.000 claims van Russische burgerslachtoffers. Syrische m ensenrechtenorganisaties
docum enteerden to t op heden m instens 4 .000  Russische burgerslachtoffers in de nu 14 m aanden 
durende Russische interventie in Syrië.
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'The coalition kills too m a n y  c ivilians b u t i t  is d e a r  they  are try in g  to  lim it those deaths, w hile  
every th ing  w e u n d ers ta n d  ab o u t the w a y  Russia is behaving  show s they are delibera tely  
ta rgeting  civilians, civilian  in fra s tru c tu re , benad rukte Cl iris W oods van Air wars al in oktober 
201 .6 .

België weigert dus consequent: transparan t te communiceren over de luchtaan vallen in  Irak en 
Syrië, en haalt daar redenen van "interne veiligheid" voor aan . M inister van Defensie Vancleput 
koos er in mei 2016 voor om op de boodschapper (Airwars) te schieten, m aar weigert te erkennen 
dat België één van de m inst transparan te  leden van de Internationale Coali tie is. 'Als er 
in terna tiona le  organ isa ties  zijn dier é indelijk  andere  bedoelingen hebben dan  gew oon  onze  
in terne veiligheid, en hei nodig ach ten  dat: w ij als g ro te  R a m b o ’s en m acho 's m eedelen w a a r  w ij 
hoeveel slach to ffers m aken  en dergelijke m eer, dan doen-zij m aar. D at is n ie t m ijn  keuze. Extern  
noch bij onze m ensen  die in operatie  z ijn , noch in hei ka d er  va n  onze in terne veiligheid  hebben  
w ij veel te w innen  m e t stoerdoénerij over onze operaties in lie t bu iten land . H él tegendeel is 
volgens m ij w aar.', aldus Vandeput op 18 mei in het federale parlem ent.
Recent onderzoek toont nochtans het inilitair-stratcgische belang van het verm ijden van 
burgerslachtoffers en transparan tie  aan. Tijdens de officiële voorstelling van het niéuwe Airwars 
rapport, die 11.11.11 bijwoonde, benadrukten verschiljen.de Amerikaanse m ilitairen bovendien dat 
grotere transparantie  de Am erikaanse veiligheidsbelangen ju ist versterkt. Landen als Canada, de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bewijzen dat grótere transparantie geen 
negatieve impact heeft op de veiligheid van-militair personeel.

N o o d  a a n  t r a n s p a r a n t  e n  v e r a

n . u . i i  is geen voorstander van de huidige Belgische deelnam e aan de Internationale coalitie in 
Syrië. Maar zelfs ais België blijft deelnemen aan do luchtaanvallen in Syrië, m oet he t als een 
absoluut m inim um  v e e l  meer transparan tie  en verantwoording tonen.

België m oet onmiddellijk de "best p ractices" rondtransparantie van-de In ternationale Coalitie 
overnemen, en publiekelijk.cn transparan t communiceren over de datum  en tijdstippen van 
luchtaanvallen. Enkel op die m anier kan verantw oording voor eventuele burgerslachtoffers 
verzekerd worden. Mét federale parlem ent moei: in die context Onmiddellijk een reeds lang 
beloofde h00rzittingorganIsen-m en grotere transparantie  eisen van de federale regering.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. I'ndien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico 's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liab ility  for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
woensdag 11 januari 2017 14:19

| (AP Oost-Nederland); H U U  
(AP Oost-Nederland) 

RE: bombardementen Irak

(AP Oost-Nederland)

lallo

Met betrekking to l de 2 lopende feiten onderzoeken over gewekisaanwendingen in Irak in 2015: deze 
onderzoeken lopen nog. In het ene moet nog aanvullend een gehoord worden en
ook de andere zaak is nog in onderzoek bij de Kmar.

Tn d it licht verwijs ik ook naar het recente antwoord van de Minister van Defensie van 18 november 
2016 aan de Tweede Kamer ten aanzien van deze onderzoeken, te welen:

"De gemelde twee gevallen waarbij mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen als gevolg Van Nederlandse 
wapeninzet zijn thans nog in onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Er zijn geen andere of nieuwe gevallen 
bekend. Zolang de onderzoeken bij het Openbaar Ministerie lopen, kan Defensie daarover geen nadere 
mededelingen doen. Zodra de onderzoeken zijn voltooid, zullen de uitkomsten aan de Kamer worden meegedeeld, 
volgens de eerdere afspraken die daarover zijn gemaakt. Het is nog niet bekend wanneer dé onderzoeken zijn 
voltooid. "

( lit t|)://y:/w\v.rijknijngroliiig.nl/2Ü17/karnerstukken,20J6/! 1 /ti/l<sl;22BC127,htri-il, onder punt 158)

als je meer details wilt hebben over de onderzoeken, moet je hel: mij enggg maar even laten weten.

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HIC/MiZa
Eusebiusbinneitsiiujel 28, 6811 BK Arnhem

www.om,!il

(AP Oost-Nederland) 
woensdag 11 januari 2017 12:09 

AP Oost-Nederland); r
(AP Oost-Nederland) 

Onderwerp: FW: bombardementen Irak

Van 
Verzonden 
Aan: (AP Oost-Nederland)

Willen jullie bijpraten over Irak.

Mei vriéndelijke; groet,

rrmiaissc me nes parket Oost-Nederland 
Afdeling Hic/Miza 
l'usebiusbinnensingel ZB Arnhem 
Postbus 9032, Gfii'JO (;P Arnhem

SIÏFögy igoo (algemeen)
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V a n : (AP Oost-Nederland)
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 12:08 

(AP Oost-Nederiand)
Onderwerp: RE: bombardementen Irak

Wei geschikt, om een persbericht van te maken? En kun je me nor- bijpraten over het Irak varhaal?

Met vriendelijke groet,

Persvooriict

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

v;yvw. om.nl

Van: (AP Oost-Nederland)
V erzo n d eru w ^n sd M lljanuari 2017 12:05 
Aan: (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RE: bombardementen Irak

Ja ais het goed is ga at. maandag inhoudelijk. .Za! zeker pers aanwezig zijn en nee mijn requisite» is
vanwege de gruwelijke details niet beschikbaar voor de pers,

Mei VM«ndc’!i.ik(' groat.

(AP Oost-Nederland) 
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 11:53 
A an:BÉiSBaa88Ég^ (AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: FW: bombardementen Irak

Ma

ik wii ook graag weten O! d e g |^ ^ jjjj jj|p | zaak maandag nog inhoudelijk is 'on of je daai dan een requisitoir van op 
papier hebt. is het geschikt vooreen persbericht?

Met vriendelijke groet,



Persvoorlich

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

www..pm.nl.

(AP Oost-Nederiand) 
Verzondem w oensdaq llja  nuari 2017 11:35 
A an :lÉ liilÉ g » g lÉ iÉ |^ | (AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: RE: bombardementen Irak

Dit betre ft Irak, dus is voor

Van:l (AP Oost-Nederland) 
Datum: 11 januari 2017 11:05:53 CET

(AP Oost-Nederland
Nederland)
Onderwerp: RE: bombardementen Irak 
Prioriteit: Hoog

(AP Oost-

M ilita ire  officieren © , volgons mij heb ik hier geen anlwoord op gehad. Kan een van ju llie  me bijpraten, 
journalist bell weer.

Met vriendelijke groet.

Persvoorlichter

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

vvwvv.oiii.nl

O
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Verzondemcfe 201614:35
Aan:f ^ B ^ É 8 ^ ë l^ B g g ^ ^ j  (AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: bombardementen Irak

(AP Oost-Nederland)

H c g j e n ^

Wie van ju llie  kan me bijpraten over het onderzoek naar 2 bombardementen in Irak waarbij 
burgerslachtoffers gevallen z ijn ? H f w il stand van zaken weten.

Met vriendelijke groet.

Persvoorlichter

Openbaar Ministerie

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling Beleid & Strategie

Eusebtusbïnnensinge! 28, Arnhem 

Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

I: svgw.nnj.ni

OM_OostNL

OM_OvJOostNL



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

[ (AP Oost-Nederland) namens Persvoorlichting OM Oost-Nederfand 
maandag 6 maart 2017 14:43 ____

{AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland)
met vragen over MiZa ; incidenten luchtmacht Irak en Syrië

Hallo allemaal, ____ _________
Vanochtend heb ik over deze vraag even gesproken m e t jj jf i l  blijkbaar zijn de twee incidenten wa a rove r p f l ^ f ^ § j |  
spreekt, genoemd in het overleg met de k a m c rc o m m is s ie !H jj|H H H H  begon er namelijk ook al over. Ik stel 
voor dat > k § |m § j^ | het volgende antwoord (aanvullingen zijn welkom). Hot cursieve deel van de tekst 
is afkomstig uit beantwoording van vragen van RTL. in september 2Ü15. Die tekst is toen op 
allerlei niveau's afgestemd. Ik stel daarom voor om die weer te gebruiken.

________ I vraagt ook naar eerdere onderzoeken. Ook hierbij kunnen we volgens mij putten uit dé -  afgestemd
beantwoording-van RTL .uit 2015. Ook hier is het cursieve gedeelte afkomstig uit de beantwoording van de vragen 
van destijds.

Ik weet natuurlijk niet of er in tussentijd niet nog meer incidenten en onderzoeken geweest zijn.Jn dat geval is het 
wijzer om alleen de vragen over de twee lopende onderzoeken te beantwoorden en niet in te gaan op eerdere 
onderzoeken (in de hoop dat de journalist daar genoegen mee neemt.)

Groet

Van:i M » ^ ^ ü  (Ap Oost-Nederland) 
Verzonden: vrijdag 3 maart 2017 16:15



Aan: ̂ ^^^n^O ost-N ederlaod)
OnderwerpTi i^ ^ M t^ f  met vragen over MiZa ; incidenten luchtmacht Irak en Syrië

Is het handig ais j i j  deze vraag oppakt? Omdat je  toch ook en m ilita ire zaken
bezig bent? Anders doen we zaken misschien dubbel? Ik zet het a w a s tin M R S (In  behandeling).

van (KRO NCRV) belde. Contactgegevens:

Hij wil informatie over onderzoeken m .b.t. incidenten Nederlandse luchtmacht in Irak en Syrië.
Die incidenten zijn onderzocht door Kmar en OM. Gebeurt daar iets mee? Is daar informatie over? Als 
hij meer wi! weten, wat moet hij dan doen? (slimme vraag)
Zijn er meer incidenten? Wat gebeurt er met de onderzoeken?

Hij zegt dat hij weet van in ieder geva! 2 incidenten, die door de m inister benoemd zouden zijn in de 
Kamer. In Irak en Syrië.

Met vriendelijke groet,

Persvoorlict

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling Beleid & Strategie 
Eusebiusbinnensingel 28 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

o i n . r s ;
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzanden:
Aan:

Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
maandag 6 maart 2017 17:41
Persvoorlichting OM O o s t-N e d e rla n d ;iË |ji^ ||S S P ^  (AP Oost-Nederland);

(AP O ost-N ederland);gg |^^5P g(A P  Oost-Nederland) 
met vragen over MiZa; incidenten luchtmacht Irak en Syrië

Hoii l

De zin zou bijvoorbeeld als volgt kunnen worden:

Openbaar ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
088-6991900

wwwiom.ni

VanffiH B M iil (AP Oost-Nëderiand) Namens Persvoorlichting OM Oost-Nederland 
Verzonden: maandag 6 maart 2017 14:43
Aan:É É B B ^ | j | | ^ ^ (APO^DNgderland);i g ^ M ^ i  (Al^ost-Nederland):I ___
Neder\and)i ^ ^ ^ ^ mSl^BB^MÊSSBI (AP Oost-Nederland): (AP Oost-Nederland)
CC: H B iS B i^ ^ ^ ifAPQost-Nederland)
Onderwerp: FW: ÉjÉÉ&ÉÉÉË met vragen over MiZa ; incidenten luchtmacht Irak en Syrië

(AP Oost-

Hallo allemaal,
Vanochtend heb ik over deze vraag even gesproken met 
spreekt, genoemd in het overleg met de kamercommissie
voor dat ik R |§ | | | |§ j het volgende antwoord (aanvullingen zijn welkom). Met cursieve deel van de tekst

Blijkbaar zijn de twee incidenten waaroverl
begon er namelijk ook al over. Ik stel

is afkomstig uil beantwoording van vragen van fff!., in september 2015. Die tekst is toen op 
allerlei niveau's afgestemd. Ik stel daarom voor om die weer te gebruiken.
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vraagt ook naar eerdere onderzoeken. Ook hierbij kunnen we volgens mij putten uit de -  afgestemd 
beantwoording -  van RTL uit 2015. Ook hier is het cursieve gedeelte afkomstig uit de beantwoording van de vragen 
van destijds.

Ik weet natuurlijk niet of er in tussentijd niet nog meer incidenten en onderzoeken geweest zijn.Jn dat geval is het 
wijzer om alleen de vragen over de twee lopende onderzoeken te beantwoorden en niet in te gaan op eerdere 
onderzoeken (in de hoop dat de journalist daar genoegen mee neemt.)

Groet

V a n :§ H ^ |^ g |H  (ap Oost-Nederland)
Verzonden: vrijdag 3 maart 2017 16:15 
Aan: (AP Qost-Nederland'i
OndenwerpTM l l ^ ^  met vragen over MiZa ; incidenten luchtmacht Irak en Syrië

Hoii M l É

Is h e t handig als j i j  deze vraag oppakt? Omdat je  toch ook en m ilitaire zaken
bezig bent? Anders doen we zaken misschien dubbel? Ik zet h e t^ T v a s t in M ^ ^ ^ n  behandeling),

van (KRO NCRV) belde. Contactgegevens:

lij wil informatie over onderzoeken m .b.t. incidenten Nederlandse luchtm acht in Irak ën Syrië.
Die incidenten zijn onderzocht door Kmar en OM. Gebeurt daar iets mee? Is daar informatie over? Als 
hij meer wil weten, wat moet hij dan doen? (slimme vraag)
Zijn er meer incidenten? Wat gebeurt er met de onderzoeken?

Hij zegt dat hij weet van in ieder geval 2 incidenten, die door de m inister benoemd zouden zijn in de 
Kamer. In Irak en Syrië.

Met vriéndelijke groet,

Persvoorlichter

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling Beleid & Strategie 
Eusebiusbinnensingél 28

tywWfOrp.nl
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(AP Oost-Nederfand)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
dinsdag 7 maart 2017 10:16 

|@mindef.nl'
(AP Oost-Nederland)

RE: CIVCAS onderzoeken en rapport Airwars

Urgentie: Hoog

Onze persvoorlichting wordt bevraagd over de twee feitenonderzoeken waar de Kamer destijds over is 
geïnformeerd.

Ik bon er hierbij a ltijd  vanuit gegaan dat het hier ging om de twee feitenonderzoeken die door defensie
i destijds aan ons gemeld zijn, namelijk n.o.v. het artikel in de NVT en n.o.v. 

r.le enorme secundaire explosie.

ïk  wil graag even zeker weten .dat defensie bij het benoemen van de twee feitenonderzoeken 
inderdaad ook deze twee incidenten voor ogen had.

Uit onderstaand bericht leid ik nam elijk af dat men m ogelijk in de veronderstelling is dal: naar het 
zogenoemde brom m er incident ook nog steeds een feitenonderzoek loopt (d it is-namelijk n iet hef 
geval) en dat. d it een van de twee incidenten is waar de Kamer over geïnformeerd is (zie de rode 
tekst).

Graag hoor ik van jou  de bevestiging dat de twee incidenten waarover de tweede kamer is 
geïnformeerd inderdaad de incidenten zijn die door aan ons gemeld zijn.

Mocht dis niet het geval zijn dan hoor ik dat uiteraard nok graag!

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

Verzondemmaan^g 19 december 2016 9:37 
A a (AP Oost-Nederland)
CCij ^ ^ ^ ^ f f iM fA P D ost-N ederland)f|||||||| (AP Oost-Nederland); j 
Onderwerp: CIVCAS onderzoeken en rapport Airwars

(AP Oost-Nederland)

Dael l I lÉ I
In bijlage het recente rapport van Airwars met hieronder het excerpt betrekking hebbende op Nederland. 
Kun jij enige indicatie geven wanneer de civcas onderzoeken vanuit het OM afgerond zijn zodat de 
Kamer geïnformeerd kan worden?
Mvg,
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p.23-25
The Netherlands
Deteriorating public accountabilityis a cause fo r  w orry
The Netherlands began its own campaign against so-called Islamic State on October 7th 2014. Strikes 
continued for 20 months before The Hague paused the campaign on June
28th 2016, swapping out fo r Belgium. A total of 1,800 Dutch bombs, missiles and bullets were released on
ISIL during this period. Perhaps surprisingly, the Dutch campaign
in Iraq and Syria has been among the most secretive of the international Coalition.
Initially, the Defence M inistry published weekly reports detailing how many missions had been carried out 
and weapons released in Iraq -  though the location o f strikes was
never given. However from spring 2015 reporting became more in term ittent, and continued to 
deteriorate. When airstrikes were extended to Syria in 2016 fo r example,
weekly statements often failed to distinguish even which sovereign nation's te rrito ry  the Netherlands 
might be bombing. A terse press release issued on February 16th notes only
that in the preceding week "Dutch F-16s conducted about 10 missions over Iraq and eastern Syria, where 
weapons were used against ISIS [Islamic State o f Iraq and
Syria] battle positions, m ilitary resources, and strategic strategic targets of the te rro ris t organisation 
ISIS."This approach contrasts sharply w ith that of the UK and Canada, which
were able to report publicly in some detail the dates, locations, targets and munitions used in strikes. 
Attempts by Dutch media and civic society to obtain greater detail on the air campaign have been firm ly 
rebuffed, with most Freedom of Information requests rejected. Indeed, so
poor is Dutch and Belgian transparency in the war against ISIL that Airwars now employs a full time
researcher whose sole focus is improving public accountability in those two
countries.

Possible Dutch civilian casualty incidents
Despite Dutch efforts to lim it information, some challenging details relating to the air campaign have 
emerged. In September 2015 in conjunction w ith RTl Netherlands and
other international media, Airwars published a declassified CENTCOM document which outlined 45 alleged 
civilian casualty events assessed by the Coalition. French,
Canadian, Australian and Dutch aircraft were all publicly revealed for the first tim e to have been involved 
in potential civilian casualty events. Dutch personnel wore suspected o f killing
or injuring two.civilians in an incident on the morning, of iVvmmbor 26th 2014. According to  the CFNTCOM 
document, "while conducting dynamic, coalition airstrikes on bill, fighters
and technical vehicles iMI.f) 16AM [ie a Dutch i: :i.6| may have unintentionally struck' tw o unidentified 
persons on motorcycles who entered the target area during the strikes."
The daim  was deemed serious enough to  trigger a formal investigation. This infui concluded thorn was nut 
enough evidence to indicate civilian fatal!ties, though neither
CLNTCOM nor the* I lurch m ilitary has published tha t report. A Pentagon spokesman fold Airwars in July
201.6 that "a lte r reviewing all available evidence, the allegations of
civilian casualties from Coalition airstrikes in those instances wore unfounded."
During it parliamentary debate in January 2016, the defence m inister r ovealocl tha t o second alleged 
civilian casualty incident involving Dutch aircr.si l: was also under review,
though officials refused to say where or when that incident occurred. Nine months later. Members of 
Parliament (MPs) were informed that both claims were still under investigation 
and could not be discussed -  despite almost two years having now passed in one case. Parliamentary 
engagement M inistry obfuscation sits at odds w ith the views of many Dutch MPs, who in February 
2016 passed a cross-party motion calling for greater government airstrike transparency: Parliament - 
having heard the consultation, and considering that w ith in the Coalition no standard line exists on 
reporting m ilitary participation and accountability concerning civilian casualties and civil collateral 
d a m a g e ;  c o n s id e r in g  t h a t  g r e a t e r  t r a n s p a r e n c y  a n d  b e t t e r  a c c o u n t a b i l i t y  a r e  d e s ir a b le  - r e q u e s ts  t h a t  the
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government commits itse lf in the international Coalition to achieve greater transparency and better 
accountability.
Parliament's unambiguous demand for improved transparency and accountability has to date been 
sidestepped by the defence m inistry -  w ith officials instead seeking "a more uniform  approach to the 
way in which coalition partners report on m ilitary interventions, taking into account confidentiality and 
safety/'Some have read this as a desire to have other Coalition partners reduce the ir own levels o f 
disclosure to  match the Netherlands' own poor record.
In July 2016, MPs once more returned to the subject, asking why the Defence M inistry could not be as 
open as the United States or Canada in reporting its strikes. In response, the M inister stated that the 
Netherlands restricted reports on grounds of “ National safety, safety of the soldiers and the ir famiiy, and 
safety of Coalition partners. That is why no detailed information on exact locations of attacks, or the 
amount and type of weapons is published."

Recommendations
The Netherlands remains one of the ieast transparent and publicly accountable of all Coalition partners. In 
our August 2015 re p o rts  Cause fo r  Concern, Airwars was already noting tha t “ From spring 2015 Dutch 
reporting became more in term ittent, w ith details of the number of weapons released each week now 
rarely provided." Since then, the Dutch contribution to the war against ISIL has effectively been rendered 
publicly invisible. 'Weekly updates' ceased to distinguish even which nation the Netherlands was bombing
- and researchers and journalists have been firm ly rebuffed when requesting even lim ited information, 
Despite this, ministers continue to assert that the ir actions are transparent and accountable. "The 
Netherlands is actually not that closed, we're not an oyster". Defence M inister Hennis-Piasschaert claimed 
in July 2016.
Ministers have also implied they are bound by confidentiality agreements w ith CENTCOM and other 
m ilitary partners. Yet the Coalition it self has made clear it is for each partner nation to decide individually 
what information
on its own strikes it chooses to disclose. Airwars therefore recommends the following measures to the 
Netherlands Defence M inistry:
• That in light of concerns regarding potential national security or operational security harm, the 
Netherlands Defence M inistry consults w ith feilow Coalition partners to see what impact - if  any
- improved transparency has had on operational or national security, in the absence of any such evidence, 
Airwars calls on the M inistry to release weekly (or more regularly if possible) the dates, location by town 
and target country of all Netherlands airstrikes in Iraq, Syria and other theatres relating to the war against 
so-called Islamic State.
• We call for the prompt public disclosure of all investigations into alleged civilian casualties reportedly 
resulting from Dutch airstrikes.

België wordt nu ook aangesproken:
.h ttp ;//w w w .l l >be /a rt ike ls/1t em/o n der2oeksrapport-belgie-voer t”*ieml-geheSme~en”niet-t<,ansparante-
ooriog-in-irak-en-syrie

Onderzoeksrapport: 'België voert semi-geheime en niet- 
transparante oorlog in Irak en Syrië'
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Een nieuw rapport van het onderzoekcollectief Ai wans schat dat de 
Internationale Coalitie tegen IS, waaraan België deelneemt, de afgelopen 28 
maanden minstens 1.900 Iralcese en Syrische burgerslachtoffers maakte.
De Verenigde Stalen erkennen officieel verantw oordelijkheid voor sl echts 173 burgerslachtoffers. 
Alle twaalf bondgenoten van de Verenigde Staten, w aaronder België, stellen  o (nul) burgers te 
hebben gedood in m eer dan 3.500 ui et-'Amerikaanse luchtaanval Ion. Dit terwijl u it officiële 
Amerikaanse en VN-data over luchtaanvallen in Afghanistan, Pakistan en Jem en  blijkt dat 
gemiddeld, één burger gedood wordt per 7 tot 10 "precisie" luchtaanvallen.

Ongelaofwaardicja Be!gise! ie c larrn a
Airwars hoeft het dan  ook over een ’ongekende claim 1, en is vernietigend over he t gebrek aan 
Belgische transparantie: 'België b lijft één van  de m in s t tra n sp a ra n te  landen  van  de door de VS 
geleide coalitie. De d a tu m s  en locaties w orden n ie t vrijg eg even ~ w a t in h o u d t d a t B elgische acties 
n ie t kunnen  w orden  g e to e ts t op m ogelijke geva llen  van  gedode o f  g ew o n d e  burgers. O ndanks de 
recen te  publica  tie van  enkele gegevens over de n ieu w e  cam pagne, b lijft B elg ië  een serni-geheim e  
en over het a lgem een niet-lransparante. oorlog voeren '.

Uit de schaarse publieke inform atie van Defensie blijkt d a t België sinds l  ju li 2016 gem iddeld 15 
luchtaanvallen per m aand uitvoerde, waarvan 83 procent zich vond Mosoel (een "hotspot” van 
gerapporteerde burgerslachtoffers .van de Coalitie) situeert.

Ter vergelijking; Rusland maakte volgens Airwars alleen al in de eerste v ier m aanden van zijn 
interventie (enkel in Syrië) m instens 2.410 burgerslachtoffers. Airwars onderzoekt m om enteel 
m eer dan 10.000 claims van Russische burgerslachtoffers. Syrische m ëiisenrechteiiorganisaties 
docum enteerden tot op heden m instens 4 .000  Russische burgerslachtoffers in de nu 1.4 maanden 
durende Russische interventie in Syrië,

'The coalition kills too m a n y  civilians but: it is clear they  are try in g  io lim it those d ea th s , w hile  
every th in g  w e u n d ers ta n d  abou t the w a y  Russia is behaving  show s th ey  are delibera te ly  
ta rg etin g  civilians, c ivilian in fra s tru c tu re , ixum dm kte Chris Woods van'.Airwars at in oktober 
2016.

België weigert dus consequent transparan t te com m uniceren over dé luchtaanvallen in Irak  en 
Syrië, en haalt daar redenen van "interne veiligheid" voor aan. M inister van Defensie Vandeput 
koos er in mei 2016 voor om op de boodschapper (Airwars) te schieten, m aar weigert te erkennen 
dat België één van de m inst transparante leden van de In ternationale Coalitie is. 'Als er 
in terna tiona le  organ isa ties  zijn die du idelijk  andere  bedoelingen hebben dan  gew oon  onze  
in terne veiligheid, en  hei nodig achten  d a t w ij als g ro te  R am bo 's  en m acho 's m eedelen  w a a r  w ij 
hoeveel slach to ffers m a ken  en dergelijke m eer , d an  doen z ij m aar. Dal: is n iet m ijn  keuze. E xtern  
noch bij onze m ensen die in operatie zijn, noch in h e t k a d e r  van  onze in terne  veiligheid hebben
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w ij veel te w innen  m a t s to e n lo e m r ij  over onze operaties in  hel bu iten land . H e t tegendèel is 
volgens m ij w a a r .\  aldus Vandéput op 18 m ei in hel federale parlem ent.
Recent on derzoek toon t nochtans het m ilitair-stralegische belang van het verm ijden van 
burgerslachtoffers en transparantie  aan. Tijdens de officiële voorstelling van het nieuwe Airwars 
rapport, dé5 u . i i . u  bijwocmdé, benadrukten verschillende Amerikaanse m ilitairen bovendien dat 
grotere transparantie  de Amerikaanse veiligheidsbelangen ju is t v e rs te rk t Landen als Canada, de 
Verenigde Staten, h e t Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bewijzen -dat grotere transparantie geen 
negatieve impact heeft op de veiligheid van militair personeel.
Nood o I rc n -s p a re ?vtio on ver-.unv•;?••• o <fing

.a .n . i i  is geen voorstander van de huidige Belgische deelnam e aan de in ternationale  coalitie in 
SyriT M aar zelfs als België blijft’-deelnemen aan de luchtaanvallen in Syrië, moet het als een 
absoluut minimum veel meer transparan tie  en verantwoording tonen,

België m oet orimiddellijk d e K best practices"  rond transparantie van de In ternationale Coalitie 
overnemen, en publiekelijk en transparan t com m uniceren over de datum  en tijdstippen van 
luchtaanvallen. Enkel op die m anier kan verantwoording voor eventuele burgerslachtoffers
verzekerd worden. H et federale parlem ent m oet in die context onm iddellijk een reeds lang 
beloofde hoorzittingorganiseuen en grotere transparantie  eisen van de federale regering.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van Welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

sf.nl
>017 10:48
(AP Oost-Nederland) 
t-Nederland)

Fwd: Achterzakinformatie CIVCAS
ATT00005.htm; 20151124 Uitreikstuk MOR - NLD Targeting Directives ATFME.PDF; 
ATT00006.htm; kst-27925-560.pdf; ATT00007.htm; 150831 FLOWCHART CAS.XLSX; 
ATT00008.htm; nederlandse-bijdrage-aan-de-strijd-tegen-isis.pdf; ATT00009.htm; 
150828 Antwoord KV rapport civcas.pdf; ATT00010.htm; Beantwoording 
Kamervrage aanvullende art. 100.pdf; ATTOOOll.htm; 20160129-kamerbrief- 
aanvullende-artikel-100~brief-nederlandse-bijdrage-aan-de-strijd-tegen-isis.pdf; 
ATT00012.htm

Dag H H
Ja, gaat alleen.om die twee zaken, air wars heeft de brommer info volgens mij uit die lijst die abusievelijk door 
CENTCOM gepubliceerd is ogv een freedom of information act verzoek.
Mvg,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:
Aan:
Onderwerp: FW:

Onderwerp: Achterzakinformatie CIVCAS (update van versie 30 nov 2015)

Achterzakinformatie CIVCAS

1. NLD TARGETING DIRECTIVES (unclas, in bijlage)
Om CIVCAS (luchtinzet) zo vee! mogelijk te voorkomen zijn ertargeting directives opgesteld. Deze 
zijn unclas: betreft een samenvatting van het HOR. Er zijn geen NLD richtlijnen v.w.b. civcas 
onderzoek; er wordt teruggevallen op de Centcom guidance civcas.

2. CENTCOM GUIDANCE CIVCAS (unclas, in bijlage)
CENTCOM heeft wei een civcas investigation procedure. Laatste paragraaf: bij constatering civcas 
nav inzet door coalitieland, wordt dat coalitieland geïnformeerd. Deze procedure loopt, soms met 
wat vertraging...
IRQ overheid heeft een civcas richtlijn afgegeven, waarin zij bepaald hebben dat zij voor iedere 
luchtinzet vooraf toestemming moeten geven (muv zelfverdediging).

3. CENTCOM reactie CIVCAS (bijlage C E N TC O M  re s p o n s e )
A lle g a t io n s  c o m e  f r o m  v a r io u s  so u rce s , in c lu d in g  o u r  o w n  in te r n a l  re v ie w s  a n d  u n it  s e lf -  
re p o r t in g ,  m e d ia  re p o r ts ,  n o n -g o v e rn m e n ta l o rg a n iz a t io n s ,  o r  o th e r  U.S. G o v e rn m e n t  
d e p a r tm e n ts  o f  a g e n c ie s , su ch  os  th e  S ta te  D e p a r tm e n t .  W e  m a in ta in  p o s it iv e  re la t io n s h ip s  
w ith  th e s e  o rg a n iz a t io n s  a n d  th e y  a re  a w a re  o f  o u r  re c e p t iv i ty  to  th e ir  re p o r ts  o f  C iVCAS  
a lle g a t io n s  to  us.
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The k e y  to  a n y  a l le g a t io n  is  w h e th e r  s u f f ic ie n t  v e r if ia b le  in fo rm a t io n  is  a v a ila b le  to  m a k e  a  
d e te rm in a t io n .  A  s o u rc e  is  g e n e ra lly  d e e m e d  to  b e  c re d ib le  i f  th e  s o u rc e  p ro v id e s  
v e r i f ia b le  in fo r m a t io n ,  s u c h  as  c o r r o b o r a t in g  s ta te m e n ts ,  p h o to g ra p h s  o r  d o c u m e n ta t io n  
t h a t  ca n  h e lp  us determine w h e th e r  a n  a l le g a t io n  is  fo u n d e d .  A n  e x a m p le  o f  n o n -c re d ib le  
in fo rm a t io n  is  a  g e n e ra l a c c u s a tio n  m a d e  w i th o u t  a n y  c o r ro b o r a t in g  in fo rm a t io n  th a t  
c iv ilia n  c a s u a lt ie s  o c c u rre d . A n  e x a m p le  is an  a l le g a t io n  o f  c iv i lia n  c a s u a lt ie s  c a u s e d  b y  a 
c o a lit io n  a ir s tr ik e  w i th o u t  a n y  s p e c if ic  c o r ro b o ra t in g  e v id e n ce , a n d  f u r t h e r  re v ie w  s h o w s  th a t  
th e re  w a s  n o  c o a li t io n  a ir s tr ik e  o n  t h a t  d a te  o r  a t  th a t  lo c a t io n .

I t  is  im p o r ta n t  to  p o in t  o u t  t h a t  a n  a s s e s s m e n t to  d e te rm in e  w h e th e r  a n  a l le g a t io n  is 
fo u n d e d  is  n o t  th e  s a m e  as  an  in v e s t ig a t io n .  W ith  r e g a rd  to  e a ch  a l le g a t io n ,  w e  re v ie w  th e  
in fo rm a t io n  re a s o n a b ly  a v a ila b le ,  in c lu d in g  in fo rm a t io n  p ro v id e d  b y  th i r d  p a r t ie s ,  
in fo rm a t io n  su ch  as  th e  p r o x im ity  o f  th e  lo c a t io n  to  an  a irs tr ik e ,  a n d  a n y  o th e r  r e le v a n t  
in fo rm a t io n  p re s e n te d .
I f  th e  a l le g a t io n  is in i t ia l ly  d e te rm in e d  to  be  fo u n d e d ,  w e  w i l l  th e n  d e te rm in e  th e  n e x t  
a p p ro p r ia te  s te p . Th is c o u ld  in c lu d e  a fo ! io w - o n  in v e s t ig a t io n .  P oss ib le  a re a s  th a t  m a y  b e  
in v e s t ig a te d  c o u ld  in c lu d e  te c h n ic a l,  m e c h a n ic a l,  o r  h u m a n  e r ro rs  in v o lv e d  in  th e  
s tr ik e s . T he  c u r r e n t  e n v ir o n m e n t  o n  th e  g r o u n d  in  I ra q  a n d  S y r ia  m a k e s  in v e s t ig a t in g  
th e s e  a l le g a t io n s  e x t r e m e ly  c h a lle n g in g .  T r a d i t io n a l  in v e s t ig a to r y  m e th o d s ,  s u c h  as  
in te r v ie w in g  w itn e s s e s  a n d  e x a m in in g  th e  s ite ,  a re  n o t  t y p ic a l ly  a v a ila b le .  H o w e v e r ,  w e  
m a y  r e ly  o n  n o n - t r a d i t io n a l  in f o r m a t io n  p r o v id e d  to  us  b y  o t h e r  U.S. G o v e rn m e n t  
o rg a n iz a t io n s ,  s u c h  as  th e  S ta te  D e p a r tm e n t ,  a n d  n o n -g o v e r n m e n t  o rg a n iz a t io n s  (N G O s), 
a n d  w e  s e e k  to  in v e s t ig a te  as t h o r o u g h ly  as  p o s s ib le  g iv e n  th e  l im i ta t io n s .

4. Proces meldingen vanuit het inzetgebied (bijlage p ro c e s  b u rg e r s la c h to f fe rs )
Dit document beschrijft het proces MvD dat wordt doorlopen nadat er een melding vanuit het 
inzetgebied (door toedoen van Nederlandse militairen) is gekomen. Deze melding kan onder andere 
gaan om .Collateral Damage (CD) zoals burgerslachtoffers of beschadiging van cultureel erfgoed. 
Zodra een melding van een vermoeden van CD bij Defensie binnenkomt, wordt direct het DOC 
geïnformeerd en start een onderzoek. Vervolgens wordt door het DOC de DOPS op de hoogte 
gesteld. Deze meldt het voorval bij de CDS/DJZ/DCo/ evt andere directies. De CDS informeert zo 
spoedig mogelijk de minister van Defensie.
Het ÖM wordt op de hoogte gesteld van elke wapehinzet door Defensie. Indien een vermoeden 
bestaat van een (mogelijk) strafbaar feit, dan neemt het OM de zaak in onderzoek. Dan mag/kan 
Defensie zelf geen onderzoek doen, totdat het OM daarvoor groen licht geeft.
De minister van Defensie besluit to t het informeren van de betrokken ministers en de MP. 
Informatie-uitwisseiing met SMO.
DCo stelt, in overleg met de CDS, een lijn van woordvoering op en communiceert deze met alle 
betrokken partijen. Verder instrueert DCo hoe met de media dient te worden omgegaan.

5. Fiche bundel oud -  Voorbereiding AOR minimaliseren burgerslachtoffers (in bijlage)
H e t a a n g r i jp e n  va n  d e  d o e le n  g e b e u r t  v o lg e n s  een  u i te r s t  b e tro u w b a a r ,  n a u w k e u r ig  en  z o rg v u ld ig  
ta rg e t in g p ro c e s , I ra k  v e r le e n d  v o o r  a l  d e ze  a a n v a lle n  h a a r  g o e d k e u r in g .  H e t  v o o rk o m e n  va n  
o n b e d o e ld e  n e v e n s c h a d e  en b u rg e rs la c h to f fe rs  h e e f t  in  h e t  ta rg e t in g p ro c e s  d e  h o o g s te  p r io r i te i t .
In h e t  p ro c e s  w o r d t  a l le re e rs t  h e t  ju is te  d o e l g e ko ze n . D a a rb ij  w o rd e n  de  v o lg e n d e  s ta p p e n  g e v o lg d :
• H e t p o te n t ie e l d o e l w o r d t  g e v a lid e e rd  a ls  m i l i t a i r  d o e l v ia  a lle  b e s c h ik b a re
in l ic h t in g e n b ro n n e n .
• Een n a u w k e u r ig e  p o s it ie  van  h e t  d o e i w o r d t  b e p a a ld  (3 D -c o ö rd in a te n ) .
■ H e t  ju is te  w a p e n  w o r d t  g e z o c h t o m  h e t  g e w e n s te  e f fe c t  te  b e re ik e n . H ie rb i j  w o r d t  h e t  
k le in s t  m o g e ii jk e  w a p e n  g e ko ze n  o m  h e t  g e w e n s te  e f fe c t  te  b e re ik e n .
• De C o lla te ra l D a m a g e  E s tim a te s  (CDEJ w o rd e n  b e re k e n d . De u itk o m s t  va n  deze  b e re k e n in g  
m o e t  n u l z ijn .
■ N e d e r la n d  k i jk t  d a a rn a a s t  o o k  n a a r  h e t  d o e l c o n fo rm  H u m a n ita ir  O o r lo g s re c h t  (H O R ) en  
h a a r  e ig e n  R u les o f  E n g a g e m e n t (ROE).
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N a d a t  d i t  g e h e le  p ro c e s  is  d o o r lo p e n , w o r d t  d e  a a n v a l u i tg e y o e rd  d o o r  d e  AT 'F -M E . T ijd e n s  d e  a a n v a l 
v o e r t  d e  v lie g e r  in  de  lu c h t  o o k  ee n  C o m b a t  CDE u it ,  w a a r b i j  d e  o m g e v in g  v a n  h e t  d o e l  b e k e k e n  
w o rd t  en  d e  k a n s  o p  o n b e d o e ld e  n e v e n s c h a d e  o p n ie u w  b e o o rd e e ld  w o rd t .
B ij C lose A i r  S u p p o r t  (CAS) m is s ie s  v e r lo o p t  d i t  p ro c e s  z o a ls  in  A fg h a n is ta n .  D e  J o in t  T e rm in a l A t ta c k  
C o n tro lle r  (JTAC), o o k  w e t F o rw a rd  A i r  C o n tro lle r  (FA C ) g e n o e m d , b e p a a lt  s a m e n  m e t  d e  v l ie g e r  h e t  
d o e l, d e  lo c a t ie  en  h e t  w a p e n  d a t  g e b ru ik t  d ie n t t e  w o rd e n .  D eze  m is s ie s  z ijn  a l t i j d  t e r  o n d e rs te u n in g  
va n  c o a li t ie tro e p e n  o p  d e  g ro n d . V e e la l w o r d t  d i t  d o e l v o o r d a t  h e t  w o r d t  a a n g e g re p e n  z e lfs  n o g  
b e k e k e n  d ó ó r  d e  N e d e r la n d s e  l ia is o n  o f f ic ie re n  d ie  w e rk z a a m  z ijn  o p  h e t  C AO C  te  Q a ta r .
A lle  to e s te lle n  b l i jv e n  n a  de  a a n v a l in  h e t  g e b ie d  en  v o e re n  m e t  h u n  e ig e n  s e n s o re n  e e n  B a t t le  
D a m a g e  A s s e s m e n t (B D A ) u i t  Ze k ijk e n  h ie r  n a a r  h e t  d o e l e n  b e p a le n  o f  h e t  g e w e n s te  e f fe c t  b e re ik t  
is  d o o r  d e  a a n v a l.  O o k  w o r d t  e r  g e k e k e n  o f  e r  e v e n tu e le  o n b e d o e ld e  n e v e n s c h a d e  is  o n ts ta a n .  D e  
b e e ld e n  w o rd e n  t ijd e n s  d e  v lu c h t  o p g e n o m e n  en n a  la n d in g  n a u w g e z e t  g e a n a ly s e e rd .  N a  de  
n a u w k e u r ig e  a n a ly s e s  en d e b r ie f  w o r d t  é r  ee n  A f t e r  A c t io n  R e p o r t  (A A R ) o p g e m a a k t .  H ie r in  w o r d t  d e  
a c tie  n a u w k e u r ig  b e s c h re v e n , in c lu s ie f  p re c ie z e  lo c a t ie s  e n  e x a c te  t i jd e n  v a n  d e  a a n v a l.  O o k  w o r d t  
b e sch re ve n  o f  e r  e n ig e  k a n s  is o p  o n b e d o e ld e  n e v e n s c h a d e  e n /o f  CIVCAS. A l le  A A R  w o rd e n  
v o o rg e le g d  a a n  h e t  O M
A lle  m e ld in g e n  o v e r  CIVCAS w o rd e n  a l le re e rs t  d o o r  d e  c o a li t ie  g e v a lid e e rd  o p  t i j d  e n  p la a ts .  A ls  e r  
e e n  k a n s  b e s ta a t  d a t  CIVCAS v e ro o rz a a k t  is d o o r  e e n  a ir s t r ik e  w o r d t  de  m e ld in g  o n d e rz o c h t  d o o r  h e t  
ta n d  ( o f  la n d e n )  d ie  o p  d ie  p la a ts  en  t i jd  lu c h ta a n v a lle n  u i tg e v o e rd  h e b b e n . A l  d e ze  g e v a lle n  w a rd e n  
se rie u s  o n d e rz o c h t en  in d ie n  e r  s p ra k e  is van  CIVCAS d o o r  N e d e r la n d  z u ile n  e r  
c o m p e n s a t ie re g e lin g e n  (v e rg e l i jk b a a r  m e t  d e  a fs p ra k e n  in  A fg h a n is ta n )  ó f  g e s p ro k e n  w o rd e n  d o o r  
BZ. D it  g e b e u r t  o p  ca se -b y -c a se  b a s is  (g e e n  g e n e r ie k e  o f  c o o li t ie a fs p ra k e n ) .

20150630 Verslag AO 30 juni 2015 (in bijlage, kst 27925-560)
M in is te r  H e n n is -P ia s s c h a e r t:.
Ik  b e g r i jp  h e e l g o e d  d a t  w e  a l le m a a l h e t  a a n ta l  b u rg e rs la c h to f fe rs  w il le n  m in im a lis e re n .  In  h e t  d e b a t  
va n  v o r ig  j a a r  h e b b e n  w e  b u ite n g e w o o n  la n g  o v e r  d i t  p u n t  g e s p ro k e n . W e  h e b b e n  to e n  u itg e le g d  
h o e  h e t  t a r g e t t in g  p ro c e s  w o r d t  o p g e lo p e n  en h o e  n a u w k e u r ig  en z o rg v u ld ig  d a t  p ro c e s  is: D e le d e n  
d ie  een  b e z o e k  h e b b e n  g e b ra c h t  a a n  de  b a s is  en v o lle d ig  in  z o 'n  b r ie f in g  v a n  o n z e  A i r  T ask  F o rce  z ijn  
m e e g e n o m e n , h e b b e n  e e n  to e l ic h t in g  g e k re g e n  o p  d e  m a n ie r  w a a ro p  w o r d t  g e h a n d e ld  c o n fo rm  h e l  
h u m a n ita ire  o o r lo g s re c h t  en  de  e ig e n  ru le s  o f  e n g a g e m e n t.  Z e  h e b b e n  o o k  d u id e li jk  te  h o re n  
g e k re g e n  d a t  N e d e r la n d  u its lu ite n d  g e b ru ik  m a a k t  v a n  z o g e n o e m d e  s m a r t  w e a p o n s , d u s  g p s - a f  
la s e rg e s tu u rd  en  m e t  b o a rd  c a n o n , en  d u s  h e e l p re c ie s  o p e re e r t .
Ik  w e e t n ie t  o f  in  d e  te c h n is c h e  b r ie f in g  a a n  de  o rd e  is  g e k o m e n  d a t  a lle  m e ld in g e n  o v e r  
b u rg e rs la c h to f fe rs  o n m id d e ll i jk  d o o r  d e  c o a li t ie  w o rd e n  o n d e rz o c h t.  H e t is  t o t  n u  to e  n o g  n ie t  h e t  
g e v a l g e w e e s t, m a a r  in d ie n  e r  s p ra k e  is  va n  m o g e li jk e  b u rg e rs la c h to f fe rs  d o o r  N e d e r la n d , z ijn  e r  
a lle rh a n d e  re g e lin g e n . Ik  l ic h t  e e n  en  a n d e r  zo  n o g  e v e n  v e rd e r  to e . Ik  h e rh a a l m is s c h ie n  w a t  ik  v o r ig  
j a a r  h e b  g e ze g d , m a a r  ik  d e n k  d a t  h e t  w e l g o e d  is d i t  e v e n  te  d o e n . N a  eë n  a a n v a l b l i jv e n  a lle  
to e s te lle n  in  h e t  g e b ie d . Ze v o e re n  m e t  h u n  e ig e n  s e n s o re n  e e n  b a t t le  d a m a g e  a s s e s s m e n t (B D A ) u it .  
Ze k ijk e n  n a a r  h e t  d o e l en b e p a le n  o f  h e t  g e w e n s te  e f fe c t  is  b e re ik t  d o o r  de  a a n v a l.  O o k  w o r d t  
g e k e k e n  o f  e r  e v e n tu e e l o n b e d o e ld e  n e venschad e , is  o n ts ta a n .  D e b e e ld e n  w o rd e n  t i jd e n s  d e  v lu c h t  
o p g e n o m e n  e n  n a  d e  la n d in g  n a u w g e z e t  g e a n a ly s e e rd . A is  h e t  g o e d  is. Z ijn  d e  le d e n  t ijd e n s  h u n  
b e zo e k  h ie r in  m e e g e n o m e n . N a  d e ze  a n a ly s e  en d e b r ie f in g  w o r d t  e r  e e n  a f t e r  a c t io n  r e p o r t  (A A R ) 
o p g e m a a k t.  H ie r in  w o r d t  d e  a c t ie  b e s c h re v e n , in c lu s ie f  d e  e x a c te  lo c a t ie s  en t i jd e n  va n  d e  a a n v a l. 
O ok w o r d t  b e s c h re v e n  o f  e r  e n ig e  ka n s  is  o p  o n b e d o e ld e  n e v e n s c h o d e . in  h e t  t a r g e t t in g  p ro c e s  
w o r d t  a l t i jd  ee n  in s c h a t t in g  g e m a a k t  va n  d e  k a n s .o p  n e v e n s c h a d e . D ie  m o e t  e ig e n l i j k  u i t k o m e n  op 
n u !. H e t w o r d t  a i le m a a !  zo  p re c ie s  o p g e lo p e n  d a t  w e  t o t  n u  to e  e ig e n li jk  g e e n  g e v a lle n  g e h a d  
h e b b e n . H e t  g in g  m o e iz a a m , w a n t  d e  to e s te lle n  z ijn  n ie t  o p  d e  g ro n d  a a n w e z ig  en w e  h e b b e n  g e e n  
b o o ts  o n  th e  g ro u n d , m a a r  we h e b b e n  m o e te n  v a s ts te lle n  d a t  e r  va n  n e v e n s c h a d e  in  d ie  z in  g e e n  
s p ra k e  is  g e w e e s t. Je k u n t  o o k  e e n  g e d e e lte  va n  e e n  g e b o u w  b o m b a rd e re n . H e t  is  zo  p re c ie s . H e t  is  
n ie t  zo  d a t  je  g e li jk  e e n  c o m p le te  w i jk  o f  re g io  p la t le g t .  D a t  k o m t  d o o r  d ie  s m a r t  w e a p o n s  w a a r o v e r  
ik  n e t s p ra k .
Ik  ze i n e t  a l d a t  d e  c o a li t ie  a lle  m e ld in g e n  o v e r  b u rg e rs la c h to f fe rs  a l le re e rs t  v a l id e e r t  o p  t i j d  en. 
p la a ts .  A ls  de  k a n s  b e s ta a t  d a t  een  o ir s tr ik e  b u rg e rs la c h to f fe rs  h e e ft  v e ro o rz a a k t ,  w o r d t  d e  m e ld in g  
o n d e rz o c h t d o o r  h e t  la n d  o f  d e  la n d e n  d ie  o p  d ie  p la a ts  e n  t i j d  lu c h ta a n v a lle n  h e b b e n  u itg e v o e rd .  A l  
deze  g e v a lle n  w o rd e n  se rie u s  o n d e rz o c h t.  N o g m a a ls , e r  z ijn  d u s  a l ie r te i re g e lin g e n  v o o r . In
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N e d e r la n d  w o r d t  a l t i jd  een  r a p p o r t  a a n  h e t  O p e n b a a r  M in is te r ie  g e g e ve n . M e t  a n d e re  w o o rd e n : h e t  
is  z o 'n  z o rg v u ld ig  p ro c e s  o m d a t  h e t  v o o rk o m e n  en m in im a lis e re n  va n  de  o n b e d o e ld e  s c h a d e  v o o r  
I ra a k s e  b u rg e rs  v o o r  on s  en  v o o r  ie d e re e n  d ie  b e tro k k e n  is b i j  deze  s t r i jd ,  e c h t  de  a lle rh o o g s te  
p r io r i t e i t  h e e ft .
De h e e r  G ra s s h o f v ro e g  o m  een  h a rm  t ra c k in g  ce ll. V o o r  een  h a rm  tra c k in g  c e ll m o e t  je  in  f e i t e  b o o ts  
on  th e  g ro u n d  h e b b e n . D ie  h e b b e n  w e  n ie t,  zo a ls  de  c o m m is s ie  w e e t. O p  d i t  m o m e n t  h e b b e n  w e  
b in n e n  C E N TC O M  ee n  s p e c ia l d ire c to ra te  d a t  z ich  d a a rm e e  b e z ig  h o u d t  en  w e rk e l i jk  a lle  m e ld in g e n  
va n  m o g e li jk e  o f  v e rm o e d e li jk e  b u rg e rs la c h to f fe rs  o n d e rz o e k t.  W e  k u n n e n  d a n  o o k  z e g g e n  d a t  o p  
deze  m a n ie r  o o k  d i t  p ro c e s  z e e r  z o rg v u ld ig  d o o r  d e  c o a li t ie  w o r d t  a fg e lo p e n . K o r to m , d a t  w a a ro m  
g e v ra a g d  w o rd t,  is n ie t  m o g e li jk ,  m a a r  w e  g a a n  e r  w e l b u ite n g e w o o n  p re c ie s  m e e  o m .

De h e e r  V an  B o m m e l (SP): Z e ke r. D a a r in  w i l  ik  een  v ra a g  s te lle n . H o e  k a n  de  M in is te r  d e  K a m e r m é t  
z o ’n  g ro te  s te l l ig h e id  v o o rh o u d e n  d a t  e r  n u l b u rg e rs la c h to f fe rs  z ijn , a ls  ze  te g e l i jk e r t i jd  m o e i  
e rk e n n e n  d a t  e r  n o  b o o ts  on  th e  g ro u n d  z ijn  en d a t  w e  een  en a n d e r  n ie t  k u n n e n  c o n tro le re n ?  Ik  z ie  
d e  M in is te r  n e e  s c h u d d e n , m a a r  ik  h e b  h e t  w o o r d  « n u l»  n ie t  ve rz o n n e n . D a t  k ó m t  v a n  de M in is te r .  
W e  h e b b e n  een  ta c t ie k ,  ee n  m e th o d e  w a a rm e e  w e  o n s  d o e l k u n n e n  v a s ts te lle n ,  m a a r  w e  k u n n e n  
n ie t  de  id e n t i t e i t  va n  m e n s e n  d ie  in  g e b o u w e n  z it te n ,  v a s ts te lle n . D a t k u n n e n  w e  o o k  n ie t  n a  
o b s e rv a t ie . H o e  ka n  de  M in is te r  m e t  d ie  s te l l ig h e id  z e g g e n  « n u l b u rg e rs la c h to f fe rs » ?

M in is te r  H e n n is -P la s s c h a e r t: A ls  ik  h e t  w o o rd  « n u l»  in  m ijn  m o n d  h e b  g e n o m e n , m o e t  ik  z e g g e n : d a t  
ka n  n ie t.  Je k u n t  h e t  in d e rd a a d  n ie t  m e t  z o v e e l s te l l ig h e id  v a s ts te lle n . D a t  is e e n  z e e r  te re c h te  
o p m e rk in g  van  d e  h e e r  Van B o m m e l. W e l is  h e t  zo  d a t  h e t  ta rg e t t in g  p ro c e s  h e e l z o rg v u ld ig  w o r d t  
o p g e lo p e n  o p  b a s is  v a n  een z e e r n a u w k e u r ig e  in fo rm a t ie p o s it ie ,  m a a r  d e  h e e r  V an  B o m m e l h e e ft  
g e lijk . Ik  z e i h e t  n e t  z e l f  e ig e n li jk  o o k  al. H e t is h e e l m o e i l i jk  o m  een  v o lle d ig  B D A  u i t  te v o e re n , o m d a t  
w e  g e e n  b o o ts  on  th e  g r o u n d  h e b b e n , d e  v e il ig h e id s s itu a t ie  d a t  o o k  n ie t  t o e la a t  en  d o d e n  in  de  
m o s lim g e m e e n s c h a p  r e la t ie f  sn e l, b in n e n  2 4  u u r, b e g ra v e n  w o rd e n . W a t  ik  v o o ra l h e b  w ille n  ze g g e n  
en w a t  ik  d e  le d e n  v o r ig  ja a r  o f  in  d e  d e b a t te n  d ie  w e  tu s s e n tijd s  h e b b e n  g e v o e rd , a i h e b  g e ze g d , is 
d a t  m e ld in g e n  va n  v e rm e e n d e  b u rg e rs la c h to f fe rs  u i te rs t  s e r ie u s  w o rd e n  o p g e lo p e n . D e h e e r  V an  
B o m m e l h e e f t  g e li jk .  Ik  k a n  n a tu u r l i jk  n o o it  « n u l»  z e g g e n  en d a t  h a d  ik  o o k  n ie t  m o e te n  ze g g e n .

D e h e e r  V an B o m m e l (SP): D a t « n u l»  is d a n  h ie rm e e  te ru g g e n o m e n . D a a ro p  k o m e n  w e  n ie t  m e e r  
te ru g . Ik  k o m  w e l te ru g  o p  de  s e le c tie . W a a r  h e t  o m  g a a t  b i j  d o e le n s e le c tie  is  d a t  m e n  o p  e n ig  
m o m e n t  m e t  a a n  z e k e rh e id  g re n z e n d e  w a a rs c h ijn l i jk h e id  m o e t  v a s ts te lle n  d a t  p e rs o n e n  d ie  in  o f  o m  
een g e b o u w  a a n w e z ig  z ijn , b e h o re n  t o t  de  te g e n s ta n d e rs , t o t  IS. H o e  k a n  h e t  o n d e rs c h e id  tusse n  
b u rg e rs  en m e n s e n  d ie  a ls  te g e n s ta n d e r  w o rd e n  a a n g e m e rk t ,  w o rd e n  g e m a a k t?

M in is te r  H e n n is -P la s s c h a e r t: Ik  ka n  in  h e t  o p e n b a a r  n ie t  a l le  d e ta i ls  g e v e n . Ik  r a a d  de  h e e r  V an  
B o m m e l a a n  o m  een  k e e r  m é t  de  a n d e re  le d e n  z o 'n  b e z o e k  a f  te  le g g e n , zo a ls  een  a a n ta l va n  z ijn  
c o lle g a 's  h e b b e n  g e d a a n . M e n  w o r d t  d a n  h e le m a a l m e e g e n o m e n  in  h e t  ta r g e t t in g  p ro c e s  en k r i jg t  
p re c ie s  z ic h t  o p  de  m a n ie r  w a a ro p  b i jv o o rb e e ld  een  b e p a a ld e  lo c a t ie  la n g d u r ig  in  de  g a te n  w o r d t  
g e h o u d e n  en w é lk e  in fo rm a t ie  w o r d t  v e rz a m e ld  op  b a s is  w a a rv a n  v e rv o lg e n s  t o t  e e n  b e s lu it  w o r d t  
g e k o m e n . D a t is een  la n g d u r ig  p ro ce s . D it  b e t r e f t  n a tu u r l i jk  d e  v o o r a f  g e ko ze n  d o e le n . W e  h e b b e n  
o o k  de  c lose  o ir  s u p p o r t  (CAS). D a n  w o r d t  h e t  ee n  a n d e r  v e rh a a l en  is  h e t  vee/ d u id e li jk e r  w ie  een  
s t r i jd e r  is.

20150808 Antwoord Kamervragen CIVGAS
1. H e t u its c h a k e le n  va n  d o e le n  g e b e u r t  v o lg e n s  een  z o rg v u ld ig  ta rg e t in g  p ro ce s . In  de  
lu c h tc a m p a g n e  te g e n  ISIS s ta a n  de  b e s c h e rm in g  van  de  b u rg e rb e v o lk in g  en h e t  m in im a lis e re n  va n  
b u rg e rs la c h to f fe rs  c e n tra a l.  M e ld in g e n  v a n  v e rm e e n d e  b u rg e rs la c h to f fe rs  w o rd e n  d o o r  d e  c o a li t ie  
u ite rs t  se r ie u s  g e n o m e n  en w a a r  m o g e l i jk  o n m id d e ll i jk  o n d e rz o c h t.  C E N TC O M  s t a r t  een o n d e rz o e k  
z o d ra  e r  in d ic a t ie s  z ijn  van  o n b e d o e ld e  n e v e n s c h a d e  o f  b u rg e rs la c h to f fe rs .
2. E r z ijn  v i j f  o n d e rz o e k e n  v o lto o id .  U i t  e e n  va n  d e ze  v i j f  o n d e rz o e k e n  b l i jk t  d a t  h e t  
w a a rs c h ijn l i jk  is d a t  e r  tw e e  b u rg e rs la c h to f fe rs  te  b e tre u re n  z ijn . D e  u itk o m s te n  van  d i t  o n d e rz o e k  
z ijn  d o o r  US C E N TC O M  o p e n b a a r  g e m a a k t.  M o m e n te e l z ijn  e r  ze ve n  o n d e rz o e k e n  g a a n d e . O p de  
u itk o m s te n  va n  d e ze  o n d e rz o e k e n  k u n n e n  w i j  n ie t  v o o ru it lo p e n .
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3. Z o a ls  re e d s  e e rd e r  a a n  u w  K a m e r g e m e ld , is h e t  n ie t  m o g e l i jk  v o lle d ig  en  b e t r o u w b a a r  
o n d e rz o e k  te  d o e n  n a a r  o m g e k o m e n  b u rg e rs la c h to f fe rs  in  IS IS -g e b ie d  d o o r  h a n d e lin g e n  Van ISIS, d e  
Ira a k s e  e n  K o e rd is c h e  s t r i jd k ra c h te n  o f  de  in te r n a t io n a le  c o a lit ie .  D e re d e n  h ie r v o o r  is  d a t  h e t  
m o e il i jk  o f  s o m s  z e lfs  o n m o g e li jk  is een  g e d e ta i l le e rd e  b a t t le  d a m a g e  a s s e s s m e n t o p  d e  g ro n d  te  
la te n  u itv o e re n . De v e il ig h e id s s itu a t ie  la a t  d i t  n ie t  to e  en  d o d e n  w o rd e n  in  d e  m o s lim g e m e e n s c h a p  
m e e s ta l b in n e n  2 4  u u r  b e g ra v e n . O o k  ia a t  de  b e v o lk in g s re g is t ra t ie  te  w e n s e n  o v e r, z e k e r  in  d o o r  ISIS 
g e c o n tro le e rd e  g e b ie d e n . O m  o p e ra t io n e le  re d e n e n  en  o m w il le  v a n  d e  b in n e n la n d s e  v e il ig h e id  d o e n  
w ij  g e e n  u its p ra k e n  o v e r  s p e c if ie k e  g e v a lle n .

20150828 antwoord KV rapport civcas
M e ld in g e n  v a n  v e rm e e n d e  b u rg e rs la c h to f fe rs  w o rd e n  d o o r  d e  c o a li t ie  u i te r s t  s e r ie u s  g e n o m e n  en  
w a a r
m o g e li jk  o n m id d e ll i jk  o n d e rz o c h t.  C E N TC O M  s ta r t  e e n  o n d e rz o e k  z o d ra  e r  in d ic a t ie s  z i jn  va n  
o n b e d o e ld e
n e v e n s c h a d e  o f  b u rg e rs la c h to f fe rs .  E r z ijn  v i j f  o n d e rz o e k e n  v o lto o id .  U it  ee n  v a n  d e z e  v i j f  
o n d e rz o e k e n
b l i jk t  d a t  h e t  w a a rs c h ijn l i jk  is d a t  e r  tw e e  b u rg e rs la c h to f fe rs  te  b e tre u re n  z ijn .  D e  u itk o m s te n  v a n  d i t  
o n d e rz o e k  z ijn  d o o r  US C E N TC O M  o p e n b a a r  g e m a a k t.  M o m e n te e l z ijn  e r  z e v e n  o n d e rz o e k e n  g a a n d e . 
O p
de  u itk o m s te n  va n  d e ze  o n d e rz o e k e n  k u n n e n  w i j  n ie t  v o o ru it lo p e n .
A n tw o o r d  o p  v ra a g  3  e n  5
O m  o p e ra t io n e le  re d e n e n  en o m w il le  v a n  d e  b in n e n la n d s e  v e il ig h e id  d o e n  w i j  g e e n  u its p ra k e n  o v e r  
s p e c if ie k e  g e v a lle n .

20160129 Aanvullend art 100
Zorgvuldigheid
D e  c o a lit ie  d o e t  h a a r  u ite rs te  b e s t  o m  b u rg e r s la c h to f fe rs  te  v o o rk o m e n . H e t  
z o rg v u ld ig e  targeting p ro c e s , h e t  g e b ru ik  v a n  p re c is ie w a p e n s  a lm e d e  d e  
N e d e r la n d s e  'red cord holder' d ra g e n  h ie r to e  b ij,  I n  h e t  targeting p ro c e s  w o rd e n  
m o g e li jk e  d o e le n  e e rs t  la n g e re  t i j d  g e o b s e rv e e rd  o m  h e t  r is ic o  v a n  
b u rg e rs la c h to f fe rs  te  K u n n e n  b e o o rd e le n ,  e v e n a ls  d e  g e v o lg e n  v o o r  h e t  m il ie u  e n  
d e  m o g e l i jk e  h is to r is c h e  e n  re lig ie u z e  w a a rd e  v a n  o b je c te n .  L u c h ta c t ie s  W o rd e n  
u its lu ite n d  g e n o m e n  a ls  h e t  p ro c e s  v o lle d ig  is  d o o r lo p e n  e n  h e t  r is ic o  v a n  
o n g e w e n s te  n e v e n s c h a d e  m in im a a l is. H e t r is ic o  v a n  b u rg e rs la c h to f fe rs  k a n  
h e la a s  n o o it  v o lle d ig  w o rd e n  u itg e s lo te n .  A ls  e r  a a n w ijz in g e n  z i jn  d a t  e r  
b u rg e rs la c h to f fe rs  z i jn  g e v a lle n ,  s te l t  d e  c o a li t ie  e e n  z o rg v u ld ig  o n d e rz o e k  in . O v e r  
h e t  a a n ta l b u rg e rd o d e n  d o e n  v e rs c h il le n d e  c i j fe r s  d e  ro n d e ,  v o o ra l v a n w e g e  d e  
m o e il i jk e  to e g a n g  o p  d e  g ro n d .  N e d e r la n d  z a l c o n ta c t  o n d e rh o u d e n  m e t  N G O 's  en  
re le v a n te  in fo rm a t ie  va n  N G O 's  d ie  o n d e rz o e k  d o e n  n a a r  b u rg e rs la c h to f fe rs  d e le n  
m e t  d e  c o a li t ie p a r tn e rs .

2 01 6 0 2 0 6  beantw oording KV nav aanvullend a r t .100
V r a a g  2 1 2  O p w e lk e  w ijz e  o n d e rz o e k t  d e  c o a lit ie  ( m o g e l i jk e )  b u rg e rs la c h to f fe rs ?  I n  h o e v e r re  
b e m o e il i jk t  d e  s i tu a t ie  'on  th e  g r o u n d ’ de  m o g e l i jk h e id  o m  e e n  d e rg e l i jk  o n d e rz o e k  te  v e r r ic h te n ?  
H o e v e e l o n d e rz o e k e n  z i jn  e r  t o t  n u  toe d o o r  d e  c o a li t ie  u i tg e v o e rd ?  Z i jn  e r  g e v a l le n  b e k e n d  
w a a rb i j  d o o r  e e n  d e rg e l i jk  o n d e rz o e k  is  g e c o n s ta te e rd  d a t  h e t  ( le g it ie m )  d o e i  w a t  w e rd  
a a n g e v a lle n , n ie t  in  v e rh o u d in g  s to n d  t o t  h e t  a a n ta l  b u rg e rs la c h to f fe rs ?
Antwoord op vragen 75, 76, 77, 78,198 en 212 Alle meldingen van mogelijke burgerslachtoffers als gevolg van optreden 
van de coalitie worden door het Amerikaanse hoofdkwartier CENTCOM zorgvuldig onderzocht. Daarbij wordt ook overlegd 
met de coalitiepartner die bij het mogelijk incident was betrokken. Defensie onderzoekt de feitclijke toedracht en doet 
melding van het incident aon het OM. Het is, zoals ook eerder m et de Kamer gewisseld, om verscheidene redenen niet 
moge tijk enact te bepalen hoeveel burgerdoden er zijn te betreuren als gevolg van het optreden van de coalitie. Om 
operationele redenen worden geen details vrijgegeven van de afzonderlijke onderzoeken. Von de inmiddels ruim 1.300 
wapeninzetten van Nederland worden twee gevallen van mogelijke burgerslachtoffers onderzocht. De Kamer zal worden 
geïnformeerd over de uitkomsten.

20160416 Kamerbrief voortgangsrapportage ISIS
p.9 Z o a ls  e e rd e r  g e m e ld ,  w o rd e n  tw e e  g e v a lle n  v a n  m o g e l i jk e  b u rg e r s la c h to f fe r s  a ls  g e v o lg  v a n  
N e d e r la n d s e  w a p e n in z e t te n  o n d e rz o c h t.  D e ze  o n d e rz o e k e n  lo p e n  n o g .
De K am er zal o v e r dé u itkom sten  worden ge ïn fo rm eerd .
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D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, vyordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
niet risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you arc not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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Proces meldingen vanuit het inzetgebied

In le id ing
Dit document beschrijft het proces van het ministerie van Defensie dat wordt doorlopen nadat er 
een melding vanuit het inzetgebied (door toedoen van Nederlandse militairen) is gekomen. Deze 
melding kan onder andere gaan om Colla teral Dam age  zoals burgerslachtoffers of beschadiging van 
cultureel erfgoed,

Proces
Zodra een melding van een vermoeden van Colla teral Dam age  bij Defensie binnenkomt, wordt di
rect het Defensie Operatie Centrum (DOC) geïnformeerd en start een onderzoek. Vervólgens wordt 
door het DOC de directeur Operaties op de hoogte gesteld. Deze meldt het voorval bij de Com
mandant der Strijdkrachten. Ook de directie Juridische Zaken (DJZ) en de directie Communicatie 
(DCoj worden geïnformeerd. Het is tevens mogelijk dat andere directies binnen het ministerie van 
Defensie op de hoogte worden gesteld. De CDS inform eert zo spoedig mogelijk de minister van 
Defensie.

Het OM wordt op de hoogte gesteld van elke wapenïnzet door Defensie. Indien een vermoeden be
staat van een (mogeiijk) strafbaar feit, dan neemt het OM de zaak in onderzoek. Dan m ag/kan De
fensie.zelf geen onderzoek doen, totdat het OM daarvoor groen licht geeft,

De minister van Defensie besluit tot het informeren van de betrokken ministers en de Minister- 
President. Op hoog ambtelijk niveau (Stuurgroep Missies en Operaties) is er eveneens een informa- 
tie-uitwisseiing.

Lijn van woordvoering
DCo stelt, in overleg met de CDS, een lijn van woordvoering op en communiceert deze m et alle 
betrokken partijen. Verder instrueert DCo hoe met de media dient te worden omgegaan.

In de woordvoering wordt altijd gemeld dat er zeer zorgvuldig onderzoek naar dergeiijke meldingen 
wordt uitgevoerd.
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Antwoord minister Koenders ( Buitenlandse Zaken) mede ondertekend door de minister van Defensie 
(ontvangen 28 augustus 2015)

Vraag 1
Bent u bekend met.de inhoud van bel rapport ’Cause For Concern, Hundreds o f civilian non-combatants 
credibly reported killed in first year o f  Coalition airslrikes against Islamic State’? 1)

Antwoord op vraag J 
Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt it de bevinding in bet rapport dal er sterke indicaties zijn dat vele honderden niet-strijders 
zijn omgekomen door toedoen van aanvallen van landen van de coalitie tegen IS? Kunt u uw antwoord 
toelichten?

Vraag 4
Is het waar dat van de kant van de coalitie rekening wordt gehouden met slechts twee doden onder niet- 
strijders? Zo nee. wat is dan de actuele stand van zaken? Hoe verklaart u de discrepantie met de bevindingen 
in het rapport?

Antwoord op vraag 2 en 4
Het uitschakelen van doelen gebeurt volgens een zorgvuldig targeting proces. In de luchtcampagne tegen 
ISIS staan de bescherming van de burgerbevolking en het minimaliseren van burgerslachtoffers centraal.

Meldingen van vermeende burgerslachtoffers worden door de coalitie uiterst serieus genomen en waar 
raogelijk onmiddellijk onderzocht. CENTCOM start een onderzoek zodra er indicaties zijn van onbedoelde 
nevenschade o f burgerslachtoffers. Er zijn v i j f  onderzoeken voltooid. Uit een van deze v ij f  onderzoeken 
blijkt dat het waarschijnlijk is dat er twee burgerslachtoffers te betreuren zijn. De uitkomsten, van dit 
onderzoek zijn door US CEMTCOM openbaar gemaakt. Momenteel zijn er zeven onderzoeken gaande. Op 
de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen wij niet vooruitlopen.

Zoals reeds eerder aan uw Kamer gemeld, is het niet mogelijk volledig en betrouwbaar onderzoek te doen 
naar omgekomen burgerslachtoffers in ISIS-gebied door handelingen van ISIS, de Iraakse en Koerdische 
strijdkrachten ö f de internationale coalitie. De reden hiervoor is dat het moeilijk o f soms zelfs onmogelijk is 
een gedetailleerde battle damage assessment op de grond te laten uitvoeren. De veiligheidssituatie laat dit 
niet toe en doden worden in de moslimgemeenschap meestal binnen 24 uur begraven. Ook laat de 
bevolkingsregistratie te wensen over. zeker in door ISIS gecontroleerde gebieden.

Vraag 3
Kunt ü aangeven welke van de in het rapport genoemde aanvallen waarbij waarschijnlijk niet-strijders zijn 
gedood (mede) zijn uitgevoerd door Nederland? Zo nee. waarom niet?



Vraag 5
Bent u bereid de aanbeveling in hel rapport, dat Nederland net als Canada moet aangeven waar en wanneer 
het aanvallen heeft uitgevoerd, over te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 3 en 5
Om operationele redenen en omwille van de binnenlandse veiligheid doen w ij geen uitspraken over 
specifieke gevallen.

i )
Cause For Concern, Hundreds o f civilian non-combatants credibly reported killed in first year o f Coalition 
airstrikes against Islamic State, http://airwars.ora/wD-content/uDloads/20l 5/08/airwars-cause-for-concern- 
civilians-kiIled-bv-coalition.pdf. augustus 2015.

http://airwars.ora/wD-content/uDloads/20l_5/08/airwars-cause-for-concern-civilians-kiIled-bv-coalition.p
http://airwars.ora/wD-content/uDloads/20l_5/08/airwars-cause-for-concern-civilians-kiIled-bv-coalition.p
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D atum  6 februari 2016
B etre ft Beantwoording fe ite lijke  vragen inzake aanvullende art. 100 brief 
Nederlandse bijdrage aan de strijd  tegen IS IS

Hierbij bieden w ij u, m ede nam ens de m in is ter van Veiligheid en ju s tit ie , de 
antw oorden aan op de fe ite lijke  vragen gesteld door de leden van de vaste  
com m issie voor Buitenlandse Zaken  o ver de aanvullende artikel 1 0 0 -b rie f  
Nederlandse b ijdrage aan de strijd  tegen IS IS . Deze vragen w erden ingezonden  
op 3 februari 2 0 1 6 , m et kenm erk 2 0 1 6 Z 0 1 9 1 3 .

De M inister van Buitenlandse Zaken , De M inister van Defensie,

Bert Koenders 3.A. Hennis-Piasschaert

De M inister voor Buitenlandse Handel en 
O ntw ikkelingssam enw erking

Lilianne Ploumen
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Directie VeiligheidsbeleidV ra a g  1
Kunt u per land aangeven hoeveel bom bardem enten  de Arabische landen in de  
coalitie, te w eten  S aoedi-A rab ië , Jordanië, Bahrein en de V eren igde Arabische  
Em iraten, to t nu toe hebben uitgevoerd?

Onze R efe ren tie
D V B /C V -0 .27 /16

V ra a g  9 5
Klopt h e t d a t sinds enkele  m aanden geen van de g o lfs ta ten  uit de coalitie m e er  
zelfstandig iuchtbom bardem enten  u itvoert in de strijd  teg en  IS IS?

V ra a g  9 6
W aar bestaat de m ilita ire b ijdrage van de golfstaten in de strijd  tegen IS IS  op dit 
m om ent exact uit? Kunt u dat per land aangeven?

A n tw o o rd  o p  v ra g e n  1, 9 5  e n  9 6
O ver het precieze aandeel (aan ta llen  luchtaanvallen) van  Arabische bondgenoten  
in de luchtcam pagne in de strijd  tegen  IS IS  w ordt 'in het openbaar geen  
m ededelingen gedaan. De Arabische partners b iijven  z e e r ac tie f in de  
verschillende sporen van de a n ti- IS IS  coalitie.

V ra a g  2
Hoeveel (p rec is ie)bom m en h eeft Nederland tot nu to e  afgevuurd?  

A n tw o o rd  o p  v r a a g  2
Nederland h eeft to t nu toe ong eveer 1 .3 0 0  keer een precisiew apen ingezet.

V ra a g  3
Hoeveel vluchten h eeft Nederland to t nu toe uitgevoerd?

A n tw o o rd  o p  v r a a g  3
Nederland h eeft to t op heden ong eveer 1 .7 0 0  missies u itgevoerd .

V ra a g  4
W aarom  is er nog steeds geen besluit genom en o ver de in ze t van F o rw a rd  A ir  
C o n tro lle rs , te rw ijl de CDS al in novem ber 2014  de m ilita ir-op eratio rie le  
m eerw aarde h iervan  aangaf?
( h ttp ://w v w .te le g ra a f.n l/b in n e n la n d /2 3 3 4 4 1 8 3 /__ M iddendorp_beple it_grondtroep
en_Jn_Irak__ .h tm l) Is inze t van FAC'ers nog steeds n ie t uitgesloten?

A n tw o o rd  o p  v r a a g  4
Nederland z e t m o m entee l geen fo rw a rd  a i r  c o n tro lle rs  in. D ë coalitie m a a k t  
gebru ik van J o in t  T e rm in a l A ir  C o n tro l, een e ffectieve  a lte rn a tieve  m etho d e. Om  
operationele redenen  worden h ie ro ver In  het o pen b aar geen  verdere  
m ededelingen gedaan.

Zoals toegezegd tijdens h e t a lgem een óverleg van 2 o k to b e r 2 0 1 4  w ordt de 
Kam er geïnform eerd  indién Nederland wel forw ard a ir controllers zal inze tten .

V ra a g  5
W aarom  g eeft h e t kab inet zonder caveats politieke steun aan  het optreden  van de  
a n ti- IS IS  coalitie in Syrië, m aar leg t het wel caveats op bij eigen m ilita ire  in ze t in 
diezelfde coalitie? W aarom  h an teert u een dubbele standaard?

Vraag 183
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Directie VeiligheidsbeleidW aarom  vo ert u VN Veiligheidsraadresolutie 2 2 5 4  'to  eradicate the safe haven  
they have established over significant parts of Syria' niet volledig uit, door ve le  
caveats op te  leggen bij de inzet van F -16 's  tegen IS IS  in Syrië?

Antwoord op vragen 5 en 183
Nederland is deel van de in ternationale  a n ti- IS IS  coalitie en onderschrijft daarom  
nadrukkeltjk de doelstelling van de coalitie: het u itschakelen van IS IS . Ook de EU 
en de VN Veiligheidsraad steunen de strijd tegen IS IS  in Ira k  en Syrië. O f en w aar 
coalitiepartners m eedoen is een zelfstand ige afw eging vo o r eik lid van de coalitie. 
Om IS IS  in Ira k  e ffectiever te  kunnen bestrijden , h eeft het kab inet besloten om  
de NL F -16 's  naast hun missies in Ira k  ook in te zetten  om de 
grensoverschrijdende aanvoerlijnen vanuit O ost-S yrië n aar Ira k  m et gerichte  
luchtaanvallen aan te pakken.

D it is in lijn m et de b ijdrage van an dere coalitiepartners die h e t luchtwapen  
inzetten . Nederland d raagt h ierm ee ook ac tie f bij aan de u itvoering van VN 
Veiligheidsraadresolutie 2 2 5 4 . Im m ers , zolang IS IS  in staat b lijft aanvallen aan te 
sturen en versterk ingen aan te voeren vanuit O ost-S yrië naar Ira k , zal het 
resu ltaat van de coalitie in Ira k , en dus ook van de substantiële Nederlandse inzet 
daar, n iet duurzaam  zijn.

V ra a g  6
Hoeveel m ensen w onen, n aar schatting, in gebied in handen van IS  in Ira k  en in 
Syrië?

Antwoord op vraag 6
De cijfers h ierover variëren sterk , om dat betrouw bare gegevens ontbreken  en in 
som m ige gebieden delen van de bevolking op drift zijn geraakt. De beste 
schattingen spreken van zes to t zeven m iljoen.

Vraag 7
Kunt u een overzicht geven van de m aatregelen  die in G olflanden zijn genom en  
tegen financiering van IS  en Al Nusra en andere Al Qaida achtige organisaties in 
Ira k  en Syrië en kunt u aangeven w at hiervan het resu ltaat is?

Antw oord op vraag 7
De Golflanden hebben in toenem ende m ate  te m aken m et de terroristische  
dreiging van IS IS  en A l-Q aida, D aartoe hebben landen hun w etgeving  
aangescherpt om terrorism e en terrorism efinanciering effectiever te  kunnen  
bestrijden en aangegeven open te  staan voor een dialoog over ongebruikelijke  
financieringsstrom en. Concreet genom en m aatregelen  zijn : het controleren van 
geldstrom en van (re lig ieuze ) liefdadigheidsinstellingen n a a r het buitenland, het 
m onitoren van ongebru ikelijke transacties en het opleggen van nationale  
bevriezingsm aatregelen  in sam enw erking m et lokale overheden, nationale  
banken, in ternationale partners, financiële instellingen en F in a n c ia l In te llig e n c e
Units, m a a r oo k  h e t aan band en  le g g e n  va n  p re p a id  b e ta lin g e n  en h e t s to p p e n  
van 'geldkoeriers '.

Deze m aatreg elen  zijn h e t gevolg van het besef in de G olfstaten d a t nodig is voor 
een effectieve aanp ak van de financiering van terro rism e. Zo worden instellingen  
aangesproken op ongebru ikelijke transacties, zijn e r duizenden rekeningen  
bevroren en financiële strom en te r  w aarde van m iljoenen euro's aan banden  
gelegd in zowel de G olflanden als in aangrenzende landen.

Onze R eferentie
DVB/CV-027/16
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Directie Veiligheidsbeleid

V ra a g  8
Hoeveel personen hebben Saudi-A rab ië en Q a ta r op sanctie lijsten g ep laats t 
vanw ege steun aan  IS  en Al Nusra en andere Al Q aida achtige organisaties in Ira k  
en Syrië?

A n tw o o rd  o p  v ra a g  8
H et G 20 rapport van de F in a n c ia l A c tio n  Task F orce  (FATF) van novem b er 2 0 1 5  
m eld t dat S aoedi-A rab ië  de nationale  bevriezing sm aatreg el aan 2 .1 8 7  
p ersonen/en tite iten  heeft'opgelegd  en d a t ong eveer EUR 3 1  m iljoen aan tegoeden  
bevroren zijn . H e t is onbekend hoeveel van de 'b e vro ren ' p erso n en /en tite iten  
steun verleenden  aan IS IS  e n /o f Al Q aida. Q atar h e e ft zich eveneens  
gecom m itteerd  aan de in ternationale  standaarden  tegen  terro rism efinanciering , 
w aaronder de uitvoering van V N -sancties tegen IS IS , A l-Q aida  en Jabhat at-N usra. 
Ook h eeft Q a ta r recent het toezicht op liefdadigheidsinstellingen en buitenlandse  
donaties herzien.

V ra a g  9
Is het ju is t d a t IS  beschikt o ver tra in ingskam pen o .i.d . in een of m e er  
Baikanianden? W ordt h iertegen opgetreden?

A n tw o o rd  o p  v ra a g  9
Het kabinet kan de.aanw ezigheid  van d ergelijke  kam pen  in Baikanianden n iet 
bevestigen.

V ra a g  1 0
Zijn  u aanw ijzingen  bekend d a t coalïtïe landen w apens hebben geleverd  aan  
gew apende groepen in Syrië? Kunt u uw antw oord toelichten?

A n tw o o rd  o p  v r a a g  1 0
Ja, verschillende coalïtïe landen hebben wapens geleverd  aan  gew apende groepen  
in S yrië. Zo h eeft de VS bijvoorbeeld Syrische strijders getra ind  en bew apend in 
h et kader van h e t (vorig  ja a r  opgeschorte) tra in  & e q u ip  p ro gram m a.

V ra a g  1 1
Kunt u bevestigen d a t Am erikaanse m ilita iren  o f special forces een vliegveld  in 
Syrië hebben ingenom en?

A n tw o o rd  o p  v ra a g  1 1
Het kabinet kan d it n iet bevestigen.

V ra a g  1 2
Is  h e t w aar d a t door Duitsland aan de Koerdische A u to no m e Regio (KAR) 
geleverde w apens zijn  doorverkocht? Zo ja , aan wie? Is  d it ook gebeurd m e t  
andere wapens?

A n tw o o rd  o p  v r a a g  1 2
N aar aanleiding van berichten in Duitse m edia h eeft de Koerdische overheid  een  
onderzoek ingesteld. H ieruit is naar voren gekom en d a t van  de ruim  2 0 .0 0 0  door 
Duitsland aan de Koerdische regering geleverde w apens e r  inderdaad een drietal 
Wapens op dë zw arte  m a rk t te koop zijn aangeboden. H oew el e r  door Duitsland  
goede afspraken m e t de Koerdische regering zijn g e m a a k t o ver het g e b ru ik  van
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door Duitsland geleverde w apens, v a lt n iet volledig uit te sluiten dat dergelijke  
incidenten ook in de toekom st plaatsvinden.

Vraag 13
In  hoeverre staan sjiitische m ilities effectief onder controle van de centrale  
autorite iten  in Irak?

Antwoord op vraag 13
Formeel staan de P o p u la r M o b ilis a tio n  U n its  (PM U's), w aartoe veel van de 
sjiitische m ilities behoren, onder gezag van de prem ier. Ook in de praktijk  
opereren de milities bij de gro te  operaties in de strijd tegen IS IS  conform het 
bevel van de bevelhebber van de Iraakse  s trijdkrach ten  te r p lekke. Teg elijkertijd  
benadrukken de verschillende sjiitische m ilities in bepaalde situaties hun 
zelfstandigheid. De Iraakse regering probeert de bevelslijn m e t de PMU te  
verb eteren , zoals door de benoem ing van een generaal van het m in isterie  van  
Defensie als com m andant van de PM U-eenheden in de provincie Anbar.

Vraag 14
Kunt u bevestigen d a t sjiitische m ilitieleden vorige m aand in M uqdadiyah  
soennitische burgers hebben gedood? W at is h ier precies gebeurd en hoe tre ed t 
Bagdad hiertegen op?

Antwoord op vraag 14
Op dit m om ent is de exacte toedracht rond de gew elddadigheden in Muqdadiyah  
nog n iet bekend. P rem ier A l-Abadi h eeft de stad na het incident bezocht en  
toegezegd een com ité in te stellen m e t vertegenw oordigers van de m inisteries van  
Defensie en Binnenlandse Zaken . D it com ité zal onderzoek doen naar de  
gew elddadigheden.

V r a a g  1 5
W anneer verw acht u dat IS  verslagen zal zijn?

Antw oord op vraag 15
Sinds de s ta rt van de coalitie is er duidelijke voortgang geboekt in de strijd  tegen  
IS IS  in Irak  en Syrië. Echter, het verslaan van IS IS  is een kwestie van de lange  
adem , w aarvan n iet precies valt te  voorspellen hoe lang d it zal duren en w aarb ij 
de internationalisering van de organisatie het kabinet in het b ijzonder zorgen  
baart. De strijd tegen IS IS  verg t een geïn tegreerde aanpak van d ip lom atiek  
optreden, m ilita ir handelen en stabilisatieactiviteiten  in de regio, geflankeerd  door 
p reven tie - en repressieactiviteiten  om radicalisering tegen te  gaan. De voortgang  
van de strijd tegen IS IS , zowel op civiel als m ilita ir gebied, w ordt in 
coalitieverband gem onitord  en besproken, w aarbij de strategie w aar nodig kan  
worden bijgesteld.

Vraag 16
W aarom  z ijn  S y risch e  K oe rde n  n ie t u itg e n o d ig d  v o o r  g e s p re k k e n  in  G enève? 

Antwoord op vraag 16
De Syrische Koerden vorm en geen hom ogene groep. Er zijn  wel degelijk  Koerden  
betrokken in G eneve, zo is de K u rd is h  N a tio n a l C o u n c il vertegenw oordigd in de 
H ig h  N e g o tia t io n s  C o m m itte e .  De PYD, de grootste Koerdische groepering, is 
(nog) n iet betrokken . V oornaam ste reden daarvoor is de slechte re latie  tussen de 
PYD en de andere oppositiegroepen, onder m e er om dat de PYD n aar verluid
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Directie Veiligheidsbeleidbanden onderhoudt m e t het reg im e van Assad, H et kab in e t is van m ening d a t het 
politieke proces zo inclusief m o g eiijk  m o et z ijn , om  h e t d raagv lak  voor g em a ak te  
afspraken te  vergro ten .

Vraag 17
Z ie t u m ogelijkheden voor voedseldroppings in S yrië  dan wel Irak?

Vraag 118
Is overw ogen o ver te  gaan to t voedseldroppings vo o r de n aar schatting van  de VN 
7 2 0 .0 0 0  hulpbehoevende m ensen in Syrië die vers token  w aren van voedselhulp?  
En zo nee, w aaro m  niet? En zo ja ,  w aarom  is h ie rto e  n ie t overgegaan?

Vraag 125
Ook in plaatsen d ie belegerd w orden door gew apende oppositiegroepen b lijk t 
hulpverlening de afgelopen m aanden m oeilijk g ew eest te  z ijn , is overw ogen  in 
deze gebieden o v e r te  gaan to t voedseldroppings? En zo nee, w aarom  niet? En zo 
ja , w aarom  is h ie rto e  n ie t overgegaan?

Antwoord op vragen 17, 118  en 125
Voedseldroppings zijn  een laa ts te  redm iddel w aarto e  a lleen  w ordt overgegaan  
w anneer geen an dere vorm  van  hulpverlening m e e r m o g elijk  is. De VN en an dere  
hulporganisaties geven de voorkeur aan hulpkonvooien, w aarm ee  nau w keu riger  
en u itgebre ider hulp kan worden verleend . Aan voedseidropping kleven  
veiligheidsrisico's; de hulpverlening is m inder nauw keurig  en droppings brengen  
hoge kosten m e t zich m ee, zonder gegarandeerd  resu ltaa t.

Op de plaatsen w aa r voedseldroppings op d it m o m e n t verlichting van de noden  
zouden kunnen bieden, is n ie t de benodigde structuur aanw ezig  op de grond om  
veilige verspreiding van hulp te  kunnen contro leren. H ierdoor kunnen de 
droppings in ve rkeerd e  handen vallen en is niet gezeg d  d a t de m eest kw etsbare  
m ensen worden geholpen. D aarnaast kunnen voedseldroppings alleen  
plaatsvinden in open gebied {.ter.grootte van m instens 5 vo etb a lve ld en ), om  te  
voorkom en d a t burgers w orden verw ond o f zelfs gedood door gedropte  
voedselhulp.

De VN krijg t van h e t Syrische regim e geen to estem m in g  voor voedseldroppings. 
Zonder instem m ing van het reg im e lopen hulporganisaties h e t risico beschoten te  
w orden. U itvoering van voedseldroppings m et m ilita ire  vlieg tu igen  (zo n d er de V N ) 
heeft dezelfde kw a lita tieve  en logistieke beperkingen ais h ierboven beschreven en  
loopt hetzelfde veiligheidsrisico. Hulpverlening door de VN m e t m ilita ire  
vliegtuigen is onw enselijk vanw ege het behoud van de neu tra le  positie van  de VN. 
De VN en an d ere  hulporganisaties hebben nog geen  ve rzo ek  gedaan o ver te  gaan  
to t voedseldroppings, m a ar w e sluiten niets uit.

Vraag 18
Hoeveel gebied h eeft het A ssad-reg im e heroverd sinds de s ta rt van de Russische 
bom bardem enten  in septem ber vorig jaar?

Antwoord op vraag 18
H et Syrische reg im e is, m e t Russische luchtsteun, o p era ties  in m é t nam e N oord- 
Syrië g estart om de opm ars van de strijdgroepen in de ee rs te  helft van 2 0 1 5  te  
stoppen en terug te  draaien. D it heeft deels to t ve ro vering  van terre in  geleid ,
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zoals in de provincie Latakia en ze e r recent m et het offensief rond Aleppo. Op 
andere fronten is e r weinig beweging.

Vraag 19
V oert T urkije  aanvallen  uit doelen in Koerdisch gebied in Syrië? Hoe om vangrijk  is 
dit?

Antw oord op vraag 19
H et is algem een bekend dat e r spanningen zijn tussen T urkije  en m e t nam e de 
Syrische Koerden. Er zijn berichten o ver dergelijke  aanvallen , die echter door 
T urk ije  ontkend w orden.

Vraag 20
Hoe is de verhouding tussen de Iraaks  Koerdische p artijen  KDP en PUK op dit 
m om ent?

Antw oord op vraag 20
De politieke strijd  in de Koerdische Autonom e Regio w ord t vooral gevoerd tussen  
KDP en G orran. PUK neem t een bem iddelende houding aan . In de laats te  w eek  
van jan u ari heeft Nederland m et andere vertegenw oordigers van de EU-litistaten  
deelgenom en aan een  tw eede ronde consultaties m et de v ijf grootste Koerdische 
politieke partijen . H ieru it b leek dat de relatie tussen KDP en PUK (lic h t) verbeterd  
is.

Vraag 21
Hoe w ordt w apensteun aan de Koerden verdeeld over Peshm erga's van de KDP en 
de PUK?

Antw oord op vraag 21
W apenleveranties aan de Peshm erga w orden sinds kort centraal gecoördineerd  
door de VS ih sam enspraak m et het M in is try  o f  P esh m erg a . H ierbij w ordt specifiek 
aandacht besteed aan de evenredige verdeling van w apensteun tussen de KDP en 
de PUK.

V ra a g  2 2
Hoe w ordt het geschil rónd de zittingsterm ijn  van president Barzani opgelost?  

Antw oord op vraag 22
Het geschil rond dé zittingsterm ijn  van President Barzani is een in terne Koerdische 
kw estie, w aarb ij de Koerdische politieke partijen  g ezam en lijk  to t een oplossing 
zullen m oeten kom en. De vertegenw oordigers van de EU-lidstaten in Erbi! hebben  
tw eem aa l een u itgebreide ronde van consultaties gehouden m et de v ijf grootste  
Koerdische p artijen , w aarb ij het probleem  rond de positie van President Barzani 
ook is besproken. D aarnaast dringt NL in de b ilatera le contacten m et de 
Koerdische au to rite iten , en m et vertegenw oordigers van de Koerdische partijen , 
aan op een snelle oplossing van de politieke patstelling.

Vraag 23
Hoe concreet zijn de plannen van de Koerdische Regionale Regering om een 
re ferendum  te  houden over onafhankelijkheid?

A ntw oord op vraag 23
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Dfrectie VeiligheidsbeleidPresident Barzani h eeft in het ve rleden  m eerdere m alen  opgeroepen to t het 
houden van een referendum  o ver Koerdische o nafhankelijkhe id . Vooralsnog is er 
geen concreet tijdsplan voor het houden van een re feren du m . H et is n iet 
w aarschijn lijk d a t d it op korte te rm ijn  zal p laatsvinden.

V ra a g  2 4
Is het ju is t d a t het door Koerden op IS  heroverd gebied vooral betw ist gebied (a r t  
140) betreft?

Antwoord op vraag 24
In  Ira k  hebben Koerden zogeheten  betw ist gebied veroverd  op IS IS . H et gaat 
hierbij vooral om  gebied in de provincies N ineveh, K irkuk en Salah al-D in .

Vraag 25
Zijn Koerdische m ilita iren  bereid om  buiten Koerdisch o f b etw is t gebied op te 
treden?

Antwoord op vraag 25
Het is op dit m o m ent niet w aarschijn lijk dat de P eshm erga structureel buiten het 
door hen als Koerdisch beschouwde gebied zulién o ptred en .

Vraag 26
W orden soennitische stam m en bew apend en betrokken  bij de strijd  tegen  IS?

Antwoord op vraag 26
Ja.

Vraag 27
H eeft u kennis genom en van de u itspraak van de P arlem enta ire  Assem blee van de 
Raad van Europa d a t IS IS  zich schuldig m aakt aan  genocide  
http ://w w w ,k a th o lie k n ie u w s b la d ,n l/n ie u w s /ra a d -v a n -e u ro p a -e rk e n t-d a t-is -  
g e n o d d e-p le eg t-d a n k z ij-am en d e m e n t-o m tz ig t-c d a }?  W a t is uw oordeel o ver de 
aangenom en resolutie? Acht u de G enocide-conventie van toepassing ten aanzien  
van IS IS?

Antwoord op vraag 27
IS IS  p leegt op system atische w ijze grove m ensenrechtenschendingen en is 
hoogstw aarschijn lijk verantw oordelijk  voor zee r e rns tig e  m isdrijven, zoals  
genocide, m isdrijven tegen de m enselijkheid  en oorlogsm isdrijven. De vaststelling  
of in jurid ische zin sprake is van genocide, m isdrijven  teg en  de m enselijkheid  o f 
oorlogsm isdaden is voorbehouden aan de rechter.

Vraag 28
Deelt u de opvatting  dat het u itschakelen van stra teg ische locaties in de 
aanvoerlijnen n aar Ira k  'dweilen m et de kraan open' is, zo lang T u rk ije  de grens  
w agenwijd o penzetten  voor gro te  aanta llen  IS IS -te rro r is te n  naar Irak  en Syrië?

Vraag 31
W aarom  w ordt e r in de hele artike l 1 0 0 -b rie f n ie t o f nauw elijks  o ver de 
(dubbe l) rol van T u rk ije  gesproken? Bent u bereid  d it alsnog te  doen?

Antwoord op vragen 28 en 31
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Directie VeiligheidsbeleidH et kabinet ve rw ijs t in antw oord op deze vragen graag naar de b rief aan uw 
K am er van 7 jan u ari 2 0 1 6  m e t kenm erk 2 7 9 2 5 -5 6 8 , over de u itvoering van de 
m otie K nops/S joerdsm a over h e t opvoeren van de druk op T urkije  w a t b e tre ft 
onder m eer controle aan de Turkse grens m e t Syrië en Ira k  en dé bredere rol van  
Turkije  in dé strijd tegen IS IS , In  aanvulling daarop: H et aangrijpen  van de 
aanvoerlijnen  van IS IS  d raa it de kraan ju is t dicht. Ook h e t aantasten  van de 
geldstrom en verm in d ert de aanvo er van w apens en strijders.

V ra a g  2 9
Hoeveel buitenlandse jihad isten  naar er het afgelopen ja a r  naar schatting naar 
Syrië en Ira k  afgereisd? Klopt h e t d a t h e t aanta l jihad isten  d a t b innenstroom t 
ong eveer gelijke  tred houdt m et de aanta llen  die uitgeschakeld worden?

A n tw o o rd  o p  v ra a g  29
H et fenom een dat in de in ternationale  gem eenschap bestem peld w ordt als F ore ign  
T e rro r is t  F ig h te rs  is een probleem  voor een groot aantal landen. H et fe it d a t het 
aantal gestegen is, is zorgw ekkend; Nederland spant zich in in ternationaal kader 
in om  de toestroom  zo goed m ogeiijk tegen te  gaan, ond er m e e r door een actieve  
rol in te  nem en binnen de coalitie als co -vo o rzitter van de F ore ign  T e rro r is t  
F ig h te rs  werkgroep.. O nderzoekers schatten d a t in totaal tussen 2 5 .0 0 0  en 3 0 ,0 0 0  
strijders de afgelopen ja re n  richting Syrië en Ira k  zijn ve rtrokken . Het aantal 
N ederlandse neem t uitreizigers nog toe. H iervan is een deel overleden, dan we! 
terug g ekeerd . De sam enstelling en de loyalite iten  van individuen bij terroristische  
organisaties in Syrië en Ira k  zijn fluïde en veranderen  continu. Deze trend  kan dan  
ook n ie t bevestigd w orden. H et is bekend d a t Turkije  zich inspant om bij 
binnenkom st in T u rk ije  personen tegen te  houden die voornem ens zijn  zich aan te 
sluiten bij terroristische organisaties, w aaro nd er IS IS .

V ra a g  3 0
Klopt h e t d a t Nederland m e t d it kabinetsbesluit nog steeds geen enkele  ex tra  
m ilita ir te r beschikking, stelt in dë strijd tegen IS IS , m a a r slechts m ogelijkheden  
daartoe  onderzoekt? V indt u d it n iet w at m ager?

V ra a g  2 2 6
W anneer kan de K am er de uitkom sten van de onderzoeken naar ex tra  m ilita ire  
in ze t in Irak  teg em o e t zien?

A n tw o o rd  o p  v ra g e n  3 0  e n  2 2 6
De additionele m aatregelen  uit de aanvullende artike l 1 0 0 -b rië f vorm en een 
significante intensivering van de Nederlandse inzet in de strijd  tegen  IS IS  op het 
gebied van d ip lom atiek en m ilita ir optreden , evenals stabilisatie. Nederland kom t 
m et de additionele inzet teg em oet aan de behoefte van de coalitie, en de 
verzoeken van de VS en F rankrijk . Een aanta l intensiveringen zal nad er m oeten  
worden u itgew erkt. O ver deze u itw erking zal uw K am er in de volgende  
voortgangsrapportage worden geïnform eerd  o f eerder indiën m ogeiijk.

V ra a g  3 2
K unt u bevestigen d a t voor Nederlandse vliegers die in actie  kom en boven Syrië  
dezelfde régels gelden als die voor onze bondgenoten? Anders geform uleerd; 
m ogen Nederlandse F -16 's  boven Syrië precies hetzelfde als jach tv lieg tu ig en  van  
onze bondgenoten in de coalitie?

Vraag 176
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Directie VeiligheidsbeleidH anteert N ederland eigen caveats, d ie m e er beperk ingen  opleggen dan de an ti-  
IS IS  coalitie ond er leiding van de VS? In  hoeverre leg t Nederland zichzelf m e e r  
beperkingen O p? Onze R efe ren tie

OV8/CV-027/I6

A n tw o o rd  o p  v ra g e n  3 2  e n  1 7 6
De kaders w aarb innen  Nederland o p treed t boven Syrië sluiten volledig aan  bij de 
doelstellingen en het optreden van de coalitie, Alle leden van de coalitie zijn  
gehouden h e t h u m an ita ir oorlogsrecht na te leven bij hun inzet. Z ie ook de  
antw oorden op vragen 33 , 3 4 , 17 9 , 180 en 190.

V ra a g  3 3
Behoort het bom barderen  van o lievelden /ö lieopslagp laatsen  en gelddepots van  
IS IS  in Syrië door Nederlandse F -16 's  to t de m ogelijkheden? Zo nee, w aaro m  
niet?

V ra a g  3 4
Schenden onze bondgenoten -  b ijvoorbeeld h e t V eren igd  Koninkrijk de V eren igde  
Staten  en Frankrijk  - het h um an ita ir oorlogsrecht op het m o m ent d a t ze 
olïekonvooien, ra ffinaderijen  o f gelddepots bestoken? Hoe m aken zij de afw eging  
tussen de voordelen die uitschakeling van die doelen o p lev ert en de m ogelijke  
nadelen van co lla teral dam age?

V ra a g  1 7 9
Klopt het d a t h e t kab in et luchtaanvallen van N ederlandse F -1 6 ’s op o lie- 
installaties van IS IS  in Syrië n iet op voorhand uitsiuit? W aarom  w el/n ie t?

V ra a g  1 8 0
Klopt het d a t het kabinet luchtaanvallen van N ederlandse F -1 6 ’s op banken van 
IS IS  in Syrië n ie t op voorhand uitsluit? W aarom  w e l/n ie t?

V ra a g  1 9 0
In hoeverre gaan de Nederlandse F16's ook ac tie f het verd ienm odel van IS IS ,  
zoals o lieraffinaderijen  en (in fo rm ele ) banken, bestrijden?

V ra a g  2 1 0
Hoe ontd ekt m en van tevoren o f een aanvoerlijn  grensoverschrijdend is? En 
m oeten we de b rie f zo lezen d a t als n iet zeker Is d a t d eze  grensoverschrijdend is, 
bom barderen e r  n ie t in zit? W at als een b e langrijk  konvooi a fw ijk t van de  
verw achte ro u te  en de grens op het laats te  m o m ent n ie t besluit te  passeren: 
m ogen we dan bom barderen  o f niét?

Antwoord op vragen 33, 3 4 ,1 79 ,1 80 ,1 90  en 210
Op grond van h e t hum an ita ir oorlogsrecht m ogen alleen  m ilita ire doelw itten  
worden aangevallen . Voor objecten b eteken t d it, d a t z ij door hun aard , ligging of 
gebruik een w erke lijke  bijdrage leveren  aan de krijgsverrich tingen  van de 
tegenstander en d a t de vern ietig ing, uitschakeling o f inbeslagnam e op dat 
m om ent een du idelijk  m ilita ir voordeel oplevert. D a t zal p e r geval m oeten  w orden  
beoordeeld. O lieraffinaderijen , m a ar ook banken, zu llen  óp basis van h e t  
hum anita ir oorlogsrecht veelal m oeten w orden beschouwd ais (b escherm de) 
burgerobjecten, ook w anneer ze financieel lucratie f zijn  voor IS IS . A lleen  
o lieraffinaderijen  d ie een d irecte  b ijdrage leveren aan de gew apende strijd  
(b ijvoorbeeld  door olie te  leveren  aan het m ateriee l van  IS IS )  kunnen een leg itiem  
m ilita ir doel vo rm en . Uitschakeling ervan zou ook een du idelijk  m ilita ir voordeel 
m oeten op leveren . Echter, ook bij aanvallen  op leg itiem e m ilita ire  doelen g eld t h e t
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Directie Veiligheidsbeleidverbod om m ethoden of m iddelen van oorlogvoering te gebruiken die naar 
verw achting o m vangrijke , langdurige en ernstige schade aan het m ilieu zullen  
toebrengen. D aarm ee  d ient bij een aanval op een o lieraffinaderij nadrukkelijk  
rekening te  w orden gehouden.

Vraag 35
Kunt u m eer verte llen  over de luchtverdediging in Syrië? Speelt m oderne  
Russische afw eer daarbij een doorslaggevende rol? Hoe z it d a t in de gebieden  
w aar Nederland vobrai ac tie f zal zijn? En hoe g root is de dreiging die u itgaat van  
IS IS  op dit terrein? Kortom , kunt u de risico's schetsen die Nederlandse F -16  
vliegers lopen boven Syrië?

Antw oord op vraag 35
H et zw aartep u nt van de Syrische luchtverdediging iigt in het w este lijke  deel van  
Syrië, w aa r het Assad regim e dom inant is en w aar het veel w aarde aan hecht. H et 
Syrische regim e h eeft terughoudend gereageerd  op de luchtacties van de coalitie 
tegen IS IS  in S yrië, m ede om een grootschalig conflict m e t de coalitie te  
verm ijden . De aanw ezigheid  van onderdelen van de Russische strijdkrach ten  in 
Latakia in W est-S yrië , inclusief m oderne (w aaron d er lange dracht 5 -4 0 0 )  
luchtverdedigingssystem en, heeft to t dusver geen invloed op de dreiging jeg en s  
de coalitie. Rusland h eeft geen intentie  coalitietoestellen  aan te  vallen en richt zich 
volledig op het aanvallen van gronddoelen.

IS IS  h eeft in de afgelopen ja re n  zowel toestellen als luchtverdedigingssystem en  
buitg em aakt, m a ar nog niet operationeel gereed kunnen m aken w egens gebrek  
aan kennis, ervaring en logistieke ondersteuning. Enkele buitgem aakte  
grondgebonden luchtdoelsystem en, 2oals luchtdoelartillerie en m oderne draagbare  
luchtdoelraketten  (M ANPADS), zijn wei operationeel ingezet tegen  de Syrische  
iuchtstrijdkrachten en de coalitie. Coalitietoestellen zijn echter buiten bere ik  
gebleven. De system en zijn e ffectie f op lagere hoogte en bij ju is te  inze t ook tot 
m iddelbare hoogte. Net als in Ira k  is h e t risico dat een v lieger tijdens een 
noodsituatie zijn toestel m oet verlaten  altijd  aanw ezig. Defensie beoordeelt 
dagelijks hoe deze dreiging zich o ntw ikke lt en past zo nodig het optreden aan.

Vraag 36
Wie bom barderen e r nu bóven Syrië? Kunt u bovendien aangeven m et welke  
frequentie  ongeveer?

Vraag 63
W elke landen nem en deel aan de bom bardem enten van de coalitie boven Syrië?  

V ra a g  2 0 4
W eike ianden in de coalitie hebben de afgelopen tw ee m aanden IS -do eien  in Syrië  
gebom bardeerd?

A n t w o o r d  o p  v r a g e n  3 6 ,  6 3  en  2 0 4
De volgende ianden nem en deel aan de luchtaanvallen van de a n ti- IS IS  coalitie in 
S yrië; Australië, Bahrein, C anada, F rankrijk , Jordanië, Saoedi-A rab ië , T urkije , de 
Verenigde Arabische Em iraten, het Verenigd Koninkrijk en de V erenigde S taten . 
Deze in fo rm atie  is beschikbaar op de website, van het A m erikaanse m inisterie van 
Defensie ( w w w .de fen se .aov I. O ver het precieze aandeel (aanta llen  
luchtaanvallen) van bondgenoten in de luchtcam pagne in de strijd  tegen  IS IS  
w o rd tin  h e t o penb aar geen m ededelingen gedaan.

Onze R eferentie
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V ra a g  3 7
W at is h e t m ees t w este lijke  gebied in Syrië w aa r de coalitie  heeft gebom bardeerd?  onze Referentie

ÜVB/CV-027/16

A n tw o o rd  o p  v ra a g  3 7
Ten noorden van A leppo, langs de zogeheten  M ara -lin ie . H ier geven  
coalitiepartners luchtsteun aan gem atigde Syrische oppositiegroepen.

V ra a g  3 8
Is er een d u id elijke  grens aan te  geven to t w aar N ederlandse F -16 's  m ogen  
bom barderen in Syrië? Zo ja ,  w a a r !igt die grens? Zo nee, hoe w ordt dan bepaald  
boven w elke gebieden ih afzonderlijke gevallen wel o f n ie t gebom bardeerd  m ag  
worden?

V ra a g  1 8 7
W at is precies de geografische beperking die g e ld t vo o r N ederlands optreden?

A n tw o o rd  o p  v ra g e n  3 8  e h  1 8 7
Het inzetgebied van de Nederlandse F -16 's  o m vat Ira k  en O ost-S yrië . In  O ost- 
Syrië heeft de coalitie operatiegebieden gedefin ieerd  w aarb innen ook Nederland  
zal gaan o p treden . De exacte geografische coörd inaten  van  deze gebieden zijn  
geclassificeerde operationele in form atie. O ver de exac te  operatiegebieden  van 
coalitiepartners, worden geen uitspraken gedaan. Z ie  o ok Het antw oord op de  
vragen 69 , 9 1 , 17 7  en 194.

V ra a g  3 9
Is  de search & rescue van eventueel neergestorte N ederlandse piloten boven Syrië  
voldoende geborgd binnen de missie? Kan w orden g egarandeerd  d a t S&R inzet 
altijd  volgt op een incident?

V ra a g  2 1 8
Kan de Nederlandse regering aangeven w at e r  co n creet w ord t ondernom en  om  
.m ogelijke neergeschoten vliegers te  bescherm en e n /o f  te  bevrijden?

A n tw o o rd  o p  v ra g e n  3 9  e n  2 1 8
De S&R inzet boven Syrië is in vo ldoende m ate geborgd overeenkom stig  de to t op 
heden g eh an teerd e  regelingen in Irak . D e inze t van deze capaciteit han gt a f van  
een aantal operationele  factoren. O m  veiligheidsredenen w ordt h ie r n iet n ad er op 
ingegaan.

V ra a g  4 0
Klopt h e t d a t de VS Nederland ook verzocht hebben om  special forces in te  
zetten? Zo ja ,  w a t is uw reactie  daarop?

A n tw o o rd  o p  v r a a g  4 0
Op 2 d ecem ber 2 0 1 5  heeft het kab in et een verzoek van Veren igde S taten  
ontvangen om  de Nederlandse m ilita ire b ijdrage aan  de strijd  tegen IS IS  in Ira k  
en Syrië te intensiveren . Zoais in de aanvullende artike l lO Ü -brie f is verm eld , 
onderzoekt h e t kab in et de behoefte  aan aanvullende train ing en begeleiding van  
Iraakse eenheden nabij het fron t.

Vraag 41

Pagina 12 van 55



Directie VeiligheidsbeleidW aarom  heeft het kabinet op 29 jan u ari j i .  wet een besluit genom en over 
intensivering van de strijd tegen IS IS  in Ira k  en S yrië, m aar nog n iet over inzet in 
de Sahel, die ee rd er wel genoem d werd in de nqtificatiebrief van 11 d ecem ber j l .? 
W aarom  kunt u m e er dan tw ee m aanden na de aanslagen in Parijs: nog steeds  
geen antw oord geven om een verzoek van Frankrijk op basis van de EU- 
solidariteitsciausule?

Antwoord op vraag 41
Het Franse verzoek op basis van art. 4 2 .7  VEU kende tw ee belangrijke pijlers: 
intensivering van de strijd tegen IS IS  en inzet in de S ahei. D it is ook in de 
zogenaam de kennisgevingsbrief van 11 decem ber jl, aan uw Kam er m edegedeeld . 
M et betrekking to t het verzoek to t intensivering van de Nederlandse b ijdrage aan  
de strijd  tegen IS IS  heeft het kabinet nu een besluit genom en. O ver de inzet in de 
Sahei beraad t het kabinet zich nog. Zodra het kab inet een besluit d aaro ver heeft 
genom en, w ordt uw K am er daarover op de gebruikelijke w ijze geïnform eerd .

Vraag  42
Is er nieuw of aanvullend inzicht in de w ijze  w aarop IS IS  is georganiseerd ten  
opzicht van de situatie ten .tijd e  van  de eerst artikel 100 brief over de Nederlandse  
bijdrage aan de strijd tegen IS  dd 24 septem b er 2014?

Antw oord op vraag 42
Bij IS IS  is de strategische besluitvorm ing gecentraliseerd , terw ijl de operationele  
en vooral de tactische besluitvorm ing is gedecentraliseerd . D it model heeft aan  
kracht gew onnen na de toegenom en m ilita ire druk door het luchtoptreden van  de 
coalitie en de verschillende tegenstanders van IS IS  op de grond. H ierdoor hebben  
de ondërcom m andanten  van IS IS  w aarschijn lijk  m eer vrijheid van handelen dan in 
2 0 1 4 . De to enam e van vrijheid  van handelen van ondërcom m andanten  past b ij de 
verschuiving n aar een m e er irreguliere m anier van oorlogsvoering.

V ra a g  4 3
De VN resolutie 2 2 5 4  incorporeert tw ee e lem enten : een vredesproces m et een  
tijdschem a alsm ede het u itschakelen van safe havens van IS IS  in Syrië. Z ijn  de  
sa fe  h a ve n s  v an IS IS  in Syrië inm iddels b eperk t to t alieen O ost-S yrië  e n /o f  is de 
uitvoer van explosieven als boobytraps en IED 's, alsook van w apens, geld, 
voertuigen en strijders door IS IS  inm iddels beperkt tot alleen O ost-Syrië?

Antwoord op vraag 43
IS IS  beschouwt haar terre in  in Syrië en W e s t-Ira k  als één operationeel theater. 
Personeel en m iddelen worden verp laats t naar behoefte, w aarb ij geldt dat d it in 
Syrië g em akkelijker gaat dan in Ira k . De sa fe  ha ve n s  bevinden zich vooral in het 
oosten van Syrië. m e ta l-R a q q a  als 'hoofdstad'.

Vraag 44
Hoeveel procent van het eerd er veroverde terre in  h eeft IS  in Ira k  en in Syrië  
ve r io ren?

Antw oord op vraag 44
Tijdens de M inisteriële Small Group in Rome begin februari 2 0 16  stelden enkele  
grote coalitiepartners dat IS IS  in Ira k  inm iddels 40  procent van zijn grondgebied  
zou hebben verloren , en in Syrië zo'n 20 30 procent. H et kabinet kan deze  
percentages ze lf n iet bevestigen, m aar duidelijk is dat IS IS  in het afgelopen ja a r  
in Ira k  een aanzien lijk  deel van h e t eerd er veroverde terre in  heeft verloren , m e t

Onze R eferentie
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name in West, Centraal en Noord-Irak. In Noord-Syrië heeft ISIS in 2015 veel 
terrein verloren, maar in Centraal-Syrië heeft ISIS gebied veroverd.

Vraag 45
Kunt u aangeven of de verzoeken van de Franse regering op grond van artikel 
42.7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie van 23 november jl. en het 
verzoek van de Amerikaanse regering van 2 december jl. aan de Nederlandse 
regering om de Nederlandse militaire bijdrage op te schalen, gepaard zijn gegaan 
met uitingen en/of vragen over de belangen, de deelname en/of de betrokkenheid 
van Nederland op het gebied van andere vormen van internationale samenwerking 
of betrokkenheid van Nederland?

Antwoord op vraag 45
De verzoeken van de VS en Frankrijk zijn niet gepaard gegaan met dergelijke 
uitingen.

Vraag 46
Kunt u aangeven hoe stabilisatie en veiligheid in Oost-Syrië bereikt kunnen 
worden met Nederlandse bommen? Wat is hierbij de afweging en de 
onderbouwing?

Vraag 47
Heeft het militair aanpakken van ISIS in Syrië we! of geen gevolgen voor hét 
diplomatieke en politieke spoor?

Vraag 53
Kunt u concreet schetsen hoe de twee in de brief beschreven sporen, het 
diplomatieke spoor voor de burgeroorlog in Syrië en het militaire spoor voor de 
strijd tegen ISIS in Syrië, elkaar mogelijk zouden kunnen beïnvloeden In de 
toekomst? Kunt u aangeven of er mogelijke scenario's zijn waarin deze twee 
sporen elkaar Op een contraproductieve wijze zouden kunnen beïnvloeden?

Antwoord op vragen 46 , 47  en 53
Er zijn twee conflicten in Syrië: de Syrische burgeroorlog en de strijd tegen ISIS. 
Deze twee conflicten beïnvloeden elkaar, maar de aanpak verschilt. ISIS 
terroriseert de bevolking van Syrië (en Irak) en moet ook worden bestreden met 
militaire middelen. Zolang een groot deel van Syrië onder controle van ISIS staat, 
is een veilig en stabiel Syrië niet denkbaar; ISIS erkent de soevereiniteit van Syrië 
niet en is daarmee een spoiler in het politieke proces. Maar veiligheid en stabiliteit 
in (Oost-)Syrië kan niet worden bereikt met bommen alleen. Er is parallel een 
oplossing van de burgeroorlog in Syrië nodig in de vorm van een politiek proces. 
Een definitieve nederlaag van ISIS is immers onmogelijk zonder een structurele 
politieke oplossing voor de crisis in Syrië.

Vraag 48
Acht u het, om IS in Irak te verslaan, noodzakelijk dat IS in Syrië wordt 
verslagen?

Antwoord op vraag 48
Om ISIS in Irak te verslaan, is optreden tegen ISIS in Syrië noodzakeiijk. ISIS is 
in staat om explosieven, wapens, geld, voertuigen en strijders aan te voeren 
vanuit met name Oost-Syrië naar Irak. Het aanpakken van ISIS in Syrië is daarom 
cruciaal voor het verslaan van ISIS in Irak.

Onze R efe ren tie
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Vraag 49
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de olie- en 
budgetdeal tussen de Iraakse regering en de Koerdische Autonome Regio (KAR)?

Antw oord op vraag 49
De oliedeal wordt sinds juli 2015 door beide partijen niet meer nageleefd, In het 
weekend van 30 januari ji. bezocht een delegatie onder leiding van president 
Barzani en vicepresïdent Talabani Bagdad, waar zij spraken met president 
Massoum en premier Al-Abadi. De relatie blijft echter moeizaam.

Vraag 50
Acht u, omdat u, stelt dat er geen voikenrechtelijke grondslag is om militair in te 
grijpen in de burgeroorlog tussen Assad en de oppositie, wapenleveranties aan 
oppositie tegen Assad illegaal? Zo nee, op welke juridische basis zijn 
wapenleveranties toegestaan?

Antw oord op vraag 50
Het leveren van wapens door een derde staat aan een gewapende oppositiegroep 
zonder dat hiervoor een rechtsgrond bestaat, is niet in lijn met het geweldverbod, 
zoals verankerd in artikel 2,4 van het VN Handvest.

Vraag 51
Welke inspanningen levert,het kabinet om ook de Syrische Koerden, christenen en 
andere minderheden te betrekken bij het politieke proces in Genève? In hoeverre 
levert de afwezigheid van deze groepen een gevaar op voor dit,politieke proces?

Antw oord op vraag 51
Het kabinet is van mening dat een toekomstig politiek akkoord alleen duurzaam 
kan zijn als hiervoor voldoende draagvlak is in alle gelederen van de Syrische 
samenleving. Het kabinet probeert daarom, door middel van het faciliteren van 
informele dialogen (track II), een bijdrage te, leveren aan het betrekken van 
verschillende groepen aan het politiek proces. Hierbij moet gedacht worden aan 
het bijeenbrengen van de verschillende Syrische civil society, stammen, 
gewapende groepen, etnische eri religieuze minderheden aan alle zijden van het 
conflict. Gezien de vertrouwelijke, aard van deze bijeenkomsten en het 
persoonlijke gevaar dat deelname aan deze dialogen voor sommige deelnemers 
met zich mee kan brengen, kan het kabinet hier niet diep op ingaan. De 
uitkornsten van de track II-dialogen voeden het politiek proces in Géneve, zowel 
via de deelnemers aan het proces als ook via de VN als bemiddelende partij.

Vraag 52
Kunt u concreet aangeven waarom er geen sprake is, van een voikenrechtelijke 
grondslag om in te grijpen in de burgeroorlog tussen Assad en de oppositie? Hoe 
verschilt dit exact met de voikenrechtelijke grondslag voor het militair ingrijpen 
te g e n  IS IS  in S yrië?

Vraag 151
Wat is de betekenis van de zin: 'voor optreden in het gewapend conflict iri Syrië 
tussen de oppositie en het regime van Assad bestaat :naar de opvatting van het 
kabinet geen voikenrechtelijke grondslag'?

Onze R eferentie
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Directie VeiligheidsbeleidAangezien er geen beroep kan worden gedaan op zelfverdediging {individueel of 
collectief) in relatie tot de burgeroorlog in Syrië of een VNVR mandatering voor 
geweldgebruik op basis van hoofdstuk VII van het VN Handvest, bestaat er ten 
aanzien van dit conflict geen volkenrechtelijke rechtsgrond voor geweldgebruik 
door derde staten, tenzij dit gebeurt met instemming van de Syrische regering. 
Ten aan2ien van geweldgebruik tegen ISIS in Syrië wordt de rechtsgrond gevormd 
door collectieve zelfverdediging tegen de gewapende aanvallen van ISIS op Irak.

Vraag 54
Kan worden uitgelegd wie 'alle' spelers zijn?

Antwoord op vraag 54
In de artikel 100 brief wordt met "alle spelers" verwezen naar de leden van de 
Internationa! Syria Support Group.

Vraag 55
Welke voortgang is er geboekt in de besprekingen tussen de Syrische regering en 
oppositiegroepen in Genève?

Antwoord op vraag 55
VN-Gezant De Mistura heeft een pauze aangekondigd in de besprekingen in 
Genève. De gesprekken zullen op 25 februari a.s. worden hervat.

Vraag 56
Kunt u toelichten in welke mate IS voet aan de grond heeft gekregen in andere 
landen dan Irak en Syrië?

Antwoord op vraag 56
In diverse landen, waaronder lemen, hebben lokaal reeds aanwezige 
extremistische organisaties trouw gezworen aan ISIS. Dit gebeurt veelal om mee 
te liften op successen van ISIS en om mogelijk (financiële) steun van ISIS te 
ontvangen. Momenteel is Libië het enige land buiten de door ISIS beheerste 
gebiedsdelen in Syrië en Irak waar ISIS in beperkte mate voet aan de grond 
heeft, in de zin van permanente gebiedscontrole.

Vraag 57
Waarom stelt u dat de coalitie “ inmiddels is overgegaan naar een volgende, 
tweede fase in het militaire campagneplan. In deze fase richt de coalitie zich ook 
op het aanpakken van de aanvoerlijnen van ISIS die voor een belangrijk deel in 
het oosten van Syrië zijn geconcentreerd'1'? De anti-ISIS coalitie onder leiding van 
de VS bombardeerde toch al veel langer ISIS in Syrië?

Antwoord op vraag 57
Dat klopt, de anti-ISIS coalitie bombardeert sinds het begin van de militaire 
campagne in het najaar van 2014 ook doelen van ISIS in Syrië. Gedurende de 
eerste fase stond deze inzet vooral in het teken van het stoppen van de opmars 
van ISIS. In deze tweede fase van het militaire campagnepian richt de coalitie 
zich in het bijzonder op de ontmanteling van ISIS, onder andere door aanvallen 
op de aanvoerlijnen van ISIS. Deze zijn voor een belangrijk deel in het oosten van 
Syrië geconcentreerd. Hier heeft ISIS de meeste bewegingsvrijheid en heeft het 
haar oorlogseconomie gevestigd.

Onze R eferentie  
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Hoe wordt in diplomatieke circuit ervaren dat Nederland in de brief al vooruitloopt 
op de uitkomst van de onderhandelingen die wij zelf actief ondersteunen?

Antwoord op vraag 5S
De aanvullende artikel 100 brief geeft weer hoe het kabinet het politieke proces 
met betrekking tot de Syrische burgeroorlog steunt en stelt dat de afgelopen 
maanden duidelijke stappen voorwaarts zijn gezet op het politieke spoor, ai zijn 
deze nog fragiel en niet onomkeerbaar. Er is dan ook geen sprake van dat het 
kabinet vooruit loopt op de uitkomst van onderhandelingen.

Vraag 59
Acht u het realistisch dat VN-resojutie 2254 over de politieke transitie in Syrië en 
het ingezette traject van besprekingen tussen de regering Assad en de oppositie 
als resultaat zullen hebben dat er een oplossing wordt gevonden waarin Assad en 
zijn regime afstand zullen doen van de macht?

A ntw oord op vraag 59
In beginsel is het aan de Syriërs om de modaliteiten van politieke transitie 
overeen te komen. Tegelijkertijd is het kabinet van oordeel dat, voor een 
duurzame oplossing van het conflict, Assad zal moeten vertrekken. Zoals bekend 
bestaat er internationaal noch tussen Syrische conflictpartijen overeenstemming 
over de positie van president Assad. Deze kwestie blijft dan ook een van de 
grootste problemen in het verdere politieke traject.

Vraag 60
Acht u het realistisch dat VM-resolutie 2254 over de politieke transitie in Syrië en 
het ingezette traject van besprekingen tussen de regering Assad eri de oppositie 
als resultaat zuilen hebben dat de regering van Assad in een internationaal proces 
verantwoording aflegt voor de begane misdaden?

Antwoord op vraag 60
Het kabinet acht het van belang dat verantwoording wordt afgelegd voor 
misdaden die zijn gepleegd in het Syrische conflict. Het kabinet blijft met 
eensgezinde landen pleiten voor doorverwijzing van de situatie in Syrië naar het 
Internationaal Strafhof.. Zoals bekend zijn de verhoudingen in de VN- 
Veiiigheidsraad zodanig dat een dergelijke doorverwijzing wordt geblokkeerd.

Vraag 61
Is het bekend hoeveel burgerslachtoffers ISIS maakt vanuit Oost-Syrië? 

Antwoord op vraag 61
Er zijn geen volledige gegevens voorhanden voor wat betreft het aantal (burger) 
slachtoffers dat gemaakt is door de verschillende strijdende partijen. De 
verschillende mensenrechtenorganisaties die zich bezighouden met het 
documenteren van deze gegevens hanteren verschillende aantallen. Onomstreden 
is dat v e r u i t  het grootste aantal b u r g e r s la c h to f f e r s  v a l t  d o o r  luchtaanvallen v a n  
het Syrische regime.

Vraag 62
Wat zijn preventie- en repressieactiviteiten precies? Eh hoe zien deze activiteiten 
er uit?

Onze R eferentie
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V ra a g  6 4
Weik dee! van de missies van de coalitie vindt plaats boven Syrië en welk deel 
boven Irak?

Antwoord op vraag 64
De coalitie heeft In totaal tot op heden ruim 65.000 sorties gevlogen. In totaal 
heeft de coalitie (stand datum 17 januari jl.) 9.782 aanvallen üïtgevoerd waarvan 
6.516 in Irak en 3.266 in Syrië. Deze informatie is beschikbaar op de website van 
het Amerikaanse ministerie van Defensie fwww.defense.govI.

V ra a g  6 5
Welk deel van de Amerikaanse missies vindt plaats boven Syrië en welk deel 
boven Irak?

A n tw o o rd  op  vraag 65
Over het precieze aandeel (aantallen luchtaanvallen) van bondgenoten in de 
luchtcampagne in de strijd tegen ISIS worden in het openbaar geen mededelingen 
gedaan.

Vraag 66
Houdt u er rekening mee dat de Westerse bombardementen op ISIS juist de 
aantrekkingskracht van de organisatie vergroten?

Antwoord op vraag 66
Het kabinet is zich er terdege van bewust dat ISIS niet verslagen zal worden op 
basis van luchtaanvallen alleen. Wat strijders motiveert verschilt per individu; 
voor sommigen is het sterven in Syrië en Irak het hoogst bereikbare, anderen 
zullen juist ontmoedigd worden door meer bombardementen. Daarom staat het 
kabinet een geïntegreerde aanpak van ISIS voor door zowel diplomatiek optreden, 
militair handelen en stabilisatieactiviteïten in de regio, geflankeerd door preveritie- 
en repressieactïviteiten om radicalisering tegen te gaan.

Vraag 67
U stelt dat verzwakking van ISIS in het belang is van het politieke spoor. Waarom 
heeft u dan zó lang geaarzeld met ingrijpen in Syrië, ook lang nadat het kabinet 
zelf een rechtsgrond aanwezig achtte7

A n t w o o r d  o p  v r a a g  6 7
Het kabinet constateerde medio 2015 dat er een volkenrechtelijke grondslag is om 
ISIS te bestrijden in Syrië, Het besluit tot uitbreiding van de inzet van het

ISIS oefent binnen en buiten ISIS-gedomineerd gebied een grote 
aantrekkingskracht uit op groepen die kwetsbaar zijn voor radicalisering. 
Preventie- en repressieactïviteiten om radicalisering tegen te gaan zijn 
bijvoorbeeld verscherpte grenscontroles, het droogleggen van financiering aan 
deze strijders en het intrekken van paspoorten. Het stimuleren van internationale 
samenwerking om deze maatregelen té stroomlijnen was de hoofddoelstelling van 
de bijeenkomst op 11 januari jl. in Den Haag over Foreign Terrorist Fighters. 
Daarnaast neemt het kabinet ook maatregelen om radicalisering te voorkomen. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het mitigeren van voedingsbodems voor radicaal 
gedachtegoed, zoals sociaaleconomische marginalisatie of gevoelens van 
onderdrukking, en het versterken van weerbaarheid van gemeenschappen tegen 
de roep van extremistisch geweld.
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Directie Veiligheidsbeleidluchtwapen naar Syrië is vervolgens genomen op basis van een zorgvuldige, 
eigenstandige afweging. Zoals gesteld in de voortgangsrapportage van 2 
november 2015, achtte het kabinet het van belang meer duidelijkheid te 
verkrijgen over onder meer de implementatie van de afspraken over deconflictïe 
met Rusland, de doeienselectie, de plaatsen waar zou worden opgetreden en de 
impact van het optreden op de kans op een oplossing voor Syrië zelf.

Vraag 68
Kunt u aangeven hoe u de grensoverschrijdende aanvoerlijnen van ISIS die zich 
buiten Syrië bevinden aanpakt? Kunt u hierbij specifiek ingaan op olïe-inkomsten 
van en wapentoevoer naar ISIS? En op de verantwoordelijkheid die landen en 
bedrijven hierbij hebben?

Antwoord op vraag 68
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 48, is het noodzakelijk om de 
grensoverschrijdende aanvoerlijnen van ISIS tegen te gaan. Het aanpakken van 
deze aanvoerlijnen, waaronder explosieven, wapens, geld, voertuigen en strijders, 
is essentieel in de strijd tegen ISIS. De wapentoevoer richting ISIS is verboden, 
evenals het kopen van olie van ISIS, wat tevens blijkt uit VNVR-resolutie 2199 en 
2253 die in 2015 zijn aangenomen. Deze resoluties, en de daarin opgenomen 
maatregelen, zijn aan bod gekomen tijdens een grote Foreign Terrorist Fighters 
conferentie die Nederland organiseerde in Den Haag op 11 januari j l .. Daar is 
benadrukt dat het van belang is om hierover informatie uit te blijven wisselen en 
nauwer samen te werken met private organisaties. Maatregelen hiervoor worden 
uitgewerkt binnen o.a. de coalitievverkgroep inzake de financiering van ISIS en de 
Financial Action Task Force.

Vraag 69
Hoe en dp basis van welke informatie kan voorkomen worden dat de inzet van de 
Nederlandse F-16's ten goede komen aan het Assad-regime?

Vraag 91
Kunt u concreet aangeven hoe hard gemaakt kan worden dat de voorgenomen 
acties van Nederlandse F-1.6's niet ten goede komen aan het Assad-regime? Wat 
is hierbij precies de afweging en de procedure?

Vraag 177
Kunt u uitvoerig.uitleggen wat wordt bedoeld met: 'Er zullen geen militaire acties 
worden uitgevoerd als er aanwijzingen zijn dat deze. ten goede komen van het 
Assad-regime’? Geldt deze caveat ai wanneer er mogelijk zo'ri risico is? Of 
wanneer het regime Assad indirect of op langere termijn profiteert?

Vraag 194
Kunt u nader uitleggen wat u bedoelt met: 'Er zuilen geen militaire.acties worden 
üitgevoerd als er aanwijzingen zijn dat deze ten goede komen van het Assad- 
r e g im e . '?  Betekent dit dat z e l fs  v a n  optreden kan w o r d e n  a fg e z ie n  a ls  niet eens 
zeker is of het ten goede komt aan het Assad-regime?

A ntw oord op vragen 69, 91 , 177  en 194
De luchtcampagne in Oost-Syrië richt 2ich op het verzwakken van de 
grensoverschrijdende aanvoerlijnen van ISIS in en uit door ISIS gecontroleerd 
gebied naar de frontlijnen. Dit gebeurt met precisiebombardementen en met 
inachtneming van aile targeting processen zoais ook van toepassing in Irak en op
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andere coalitiepartners. ISIS richt zich in zijn strijd momenteel vooral op Irak en 
de oppositiepartijen in Noord-Syrië. Slechts op een paar locaties vecht ISIS tegen 
het regime. Deze locaties bevinden zich vooral in West-Syrië. Het Syrische regime 
is In het oosten van Syrië niet aanwezig, met uitzondering van een aantal 
strongholds (de provinciehoofdsteden van Al Hasakah en Deir-al-Zor). De 
Nederlandse 'red card holder'zal, net zoals dat het geval is in Irak, van geval to t 
geval vaststellen in hoeverre een geplande Nederlandse aanval binnen het 
gestelde kader past. Dit geldt ook voor Close Air Support (CAS)-operaties die 
Nederlandse F-16's waar nodig kunnen uitvoeren ten gunste van gematigde 
gewapende Syrische oppositiegroeperingen die strijden tegen ISIS.

Vraag 70
Steunt Nederland, naast de Free Syrian Army, ook andere gematigde 
groeperingen in Syrië? Zo ja, welke?

Antwoord op vraag 70
De Free Syrian Army (FSA) is een los samenwerkingsverband van verschillende 
gewapende groeperingen in Syrië. Het kabinet beperkt de steun tot groepen die 
aan de door het kabinet vastgestelde criteria voor ontvangst van steun voldoen. 
Vooralsnog zijn dat alleen groepen die zich tot de FSA rekenen.

Vraag 71
Uit welke groepen bestaan de in de Riyad-groep verenigde Syrische 
oppositiegroeperingen?

Antwoord op vraag 71
De Riyad-groep bestaat uit zowel politieke als gewapende oppositiegroeperingen, 
waaronder de Syrische Oppositie Coalitie, inclusief Koerdische delegaties, de 
Syrische Nationale Raad, de Moslimbroederschap, de Assyrische Democratische 
Organisatie, de Nationale Coördinatie Comités, Turkmeense delegaties, Building 
the Syrian State, de "Cairo groep", Syria the Mother, het Vrije Syrische Leger, 
Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam en onafhankelijke delegaties.

Vraag 72
Welke van de in de Riyad-groep verenigde Syrische oppositiegroeperingen zijn 
radicaal jihadistisch?

Antwoord op vraag 72
De kwalificatie radicaai jihadistisch gaat niet op voor de groepen die in Riyad 
aanwezig waren. Van de groepen Ahrar al-Sham en Jaysh al-Islam kan gesteld 
worden dat zij een sterk religieus karakter hebben.

Vraag 73
Hoeveel Iraakse strijdkrachten, inclusief Peshmerga, zijn er in totaal getraind door 
de coalitie onder leiding van de VS?

Antwoord op vraag 73
Het Central Command (CENTCOM) van de Verenigde Staten brengt regelmatig 
cijfers uit over het aantal door de coalitie getrainde Iraakse strijdkrachten, 
inclusief de Peshmerga. De meest recente cijfers dateren van 25 januari 2016. In 
totaal zijn er door de coalitie tot deze datum ruim 17.500 Iraakse strijdkrachten 
getraind, inclusief de Peshmerga.
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Vraag 74
Heeft het Assad-regime baat bij het verzwakken van IS?

Vraag 195
Komt de doelstelling om ISIS te verslaan, ook in Syrië, niet per definitie ten goede 
van het Assad-regime? Kunt u uitleggen waarom niet?

Vraag 196
Kunt u uitleggen waarom het uitschakelen van wapendepots in Oost-Syrië, ook al 
is het in het kader van het aanvallen van aanvoerroutes naar Irak, niet in meer of 
mindere mate ten goede komt aan het Assad-regime, omdat het simpelweg een 
tegenstander van het régime verzwakt?

Vraag 197
Zal de Nederlandse inzet in Syrië, naast grensoverschrijdende aanvoerlijnen 
vanuit Oost-Syrië naar Irak, tevens betrekking hebben op andere ISIS-doelen? Zo 
ja, hoe kan er bij deze andere doeien hard gemaakt worden dat het Assad-regime 
er niet van profiteert?

A n tw o o rd  op v ra g e n  74, 195, 196 en 197
De Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS is gericht op het ondersteunen 
van Irak bij de zelfverdediging tegen deze terroristische organisatie, die ook een 
directe bedreiging vormt voor Europa en Nederland. Zolang een groot deel van 
Syrië onder controle staat van ISIS, zijn een veilig en stabiel Syrië en Irak niet 
denkbaar. Daarom dient ISIS ook in Syrië bestreden te worden.

Uitgangspunt voor de coalitie is daarbij dat het Assad-regime niet direct mag 
profiteren van de coalitie inzet, Dit risico is beperkt doordat ISIS in het oosten van 
Syrië vooral frontlijnen deelt met de gematigde oppositie. Daarnaast richt de 
coalitie de aandacht op de grensoverschrijdende aanvoerlijnen. De schade die de 
coalitie ISIS in het oosten toebrengt zal daarom voornamelijk effect hebben op 
het strijdtoneel in Irak. Het is echter niet geheel uit. té sluiten dat, met het 
schaarser worden van middelen, ISIS keuzes maakt over de inzet van middelen 
en capaciteiten waar het regime van zou kunnen profiteren, bijvoorbeeld door 
manschappen elders in te zetten.

De luchtcampagne zai zich in Oost-Syrië met precisiebombardementen richten op 
het verzwakken van de grensoverschrijdende aanvoerlijnen van ISIS in en uit 
door ISIS gecontroleerd gebied. Dit gebeurt met precisiebombardementen en met 
inachtneming van alle targeting processen zoals ook van toepassing in Irak en op 
andere coalitiepartners. Het Syrische regime is in het oosten van Syrië niet 
aanwezig, met uitzondering van een aantal strongholds (de provinciehoofdsteden 
van AI Hasakah en Deïr-al-Zor). De Nederlandse 'red card holder’ zal, net zoals da t 
het geval.is in Irak, van geval tot geval vaststellen in hoeverre een geplande 
Nederlandse aanval binnen het gestelde kader past.

Vraag 75
Hoeveel burgerdoden zijn het gevolg van militair optreden door de coalitie onder 
leiding van de VS in Irak en in Syrië?

Vraag 76
Hoeveei burgerdoden zijn het gevolg van militair optreden door Nederland in Irak?
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Vraag 77
Heeft u aanwijzingen voor Nederlandse betrokkenheid bij burgerdoden in Irak? 

Vraag 78
Wordt steevast onderzoek gedaan in het geval er aanwijzingen zijn dat burgers 
zijn omgekomen door aanvallen van Nederlandse F-16's? In hoeverre is dergelijk 
onderzoek mogelijk?

Vraag 198
Hoeveel burgerslachtoffers zijn er tot nu toe gevallen door bombardementen 
uitgevoerd door Nederlandse F-16’s?

Vraag 212
Op welke wijze onderzoekt de coalitie (mogelijke) burgerslachtoffers? In hoeverre 
bemoeilijkt de situatie 'on the ground' de mogelijkheid om een dergelijk 
onderzoek te verrichten? Hoeveel onderzoeken zijn er to t nu toe door de coalitie 
uitgevoerd? Zijn er gevallen bekend waarbij door een dergeiijk onderzoek is 
geconstateerd dat het (legitiem) doel wat werd aangevallen, niet in verhouding 
stond tot het aantal burgerslachtoffers?

Antwoord op vragen 75, 76, 77 , 78, 198  en 212
Alle meldingen Van mogelijke burgerslachtoffers als gevolg van optreden van de 
coalitie wórden door het Amerikaanse hoofdkwartier CENTCOM zorgvuldig 
onderzocht. Daarbij wordt ook overlegd met de coalitiepartner die bij het mogelijk 
incident was betrokken. Defensie onderzoekt de feitelijke toedracht en doet 
melding van het incident aan het OM. Het is, zoals ook eerder met de Kamer 
gewisseld, om verscheidene redenen niet mogeiijk exact te bepalen hoeveel 
burgerdoden er zijn te betreuren als gevolg van het optreden van de coalitie. Om 
operationele redenen worden geen details vrijgegeven van de afzonderlijke 
onderzoeken. Van Öe inmiddels ruim 1.300 wapeninzetten van Nederland worden 
twee gevallen van mogeiijke burgerslachtoffers onderzocht. De Kamer zal worden 
geïnformeerd over de uitkomsten.

Vraag 79
Aan welke gematigde gewapende Syrische oppositiegroepen zal de additionele 
steun ter waarde van 10 miljoen euro worden geleverd en waaruit bestaat deze 
steun?

Vraag 88
Hoe ziet u ‘steun ter waarde van 5 miljoen euro voor de medische capaciteiten 
van gematigde Syrische gewapende oppositiegroepen en hun vermogen om 
(mensen)smokkel en de invloed van extremisten tegen té gaan’ voor zich? Kunt u 
dit nader toelichten?

Vraag 90
Kunt u specifieker benoemen welke groeperingen worden geschaard onder de 
noemer gematigde gewapende groeperingen? Welke gematigde gewapende 
groeperingen steunt Nederland momenteel en waar zitten die in Syrië?

Vraag 153
Welke strijdende groeperingen maken onderdeel uit van de gematigde gewapende 
oppositie waar het kabinet de niet-lethafe steun aan wil intensiveren?
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Vraag 156
Komt de 10 miljoen euro aan aanvullende ondersteuning ook deeis ten goede aan 
het Syrian Democratie Assembly en de Syrian Democratie Forces?

Vraag 157
Welke gematigde groeperingen is het kabinet van plan aanvullend te steunen in 
noord en zuid Syrië?

Vraag 158
Aan welke ’gematigde' gewapende oppositie geeft Nederland steun? Klopt het dat 
veel rebellengroeperingen salafistisch zijn, de sharia invoeren, en samenwerken 
met Al Nusra?

Vraag 165
Hoe gaat u de 10 miijoen euro, bovenop de eerdere 19 miljoen, aan de 
'gematigde gewapende oppositie' besteden, nu het Syrische leger op rukt in 
rebellengebieden, met steun van Russische luchtaanvallen?

Antwoord op vragen 79, 88, 90, 153, 156, 157, 158 en 165
De ontvangende partijen van additionele steun ter waarde van 10 miljoen euro 
zijn nog niet geselecteerd. Het ligt in de rede -  maar staat nog niet vast -  dat een 
deel van de additionele steun naar de eerder geselecteerde ontvangers van steun 
gaat, onder meer in het belang van continuïteit van steunverlening. De huidige 
steun bestaat uit goederen, niet zijnde wapens, met een civiel karakter, die 
groepen helpen zichzelf (en burgers onder hun hoede) te beschermen, zoals 
voedselpakketten, medische kits, communicatiemiddelen, kleding, dekens, tenten 
en brandblussers. De nieuwe steun zal een continuering van het voorgaande zijn, 
maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar andere goederen waaraan 
specifieke behoeften bestaan.

Om te bepalen of groeperingen in de ogen van het kabinet kwalificeren als 
gematigd, beoordeelt het kabinet groeperingen op basis van een aantal criteria, 
waaronder het uitsluiten van operationele samenwerking met extremistische 
groepen, het nastreven van een inclusieve politieke oplossing en de naleving van 
het humanitair oorlogsrecht. Uit veiligheidsoverwegingen wordt niet ingegaan op 
de exacte identiteit en locaties van de groeperingen die door het kabinet worden 
gesteund, Er bestaan ook rebellengroepen met een extremistische agenda. Het 
kabinet verleent juist steun aan gematigde groepen om hier tegenwicht aan te 
bieden. Zie ook beantwoording van vraag 171.

De uitrol van nieuwe steun voor de medische capaciteiten van gematigde Syrische 
gewapende oppositiegroepen en hun vermogen om (mensen)smokkel en de 
invloed van extremisten tegen te gaan bevindt zich in een verkennende fase. 
Zodra meer duidelijk is zal uw Kamer hierover nader worden geïnformeerd. Het 
uitgangspunt van het besluit tot deze nieuwe steun is dat voorkomen moet 
worden dat gematigde groepen worden verdrukt tussen Assad, ISIS en andere 
extremisten, door in de genoemde capaciteiten te investeren.

Vraag 80
Wat is tot nog toe het resultaat van de informele dialogen (track II)?
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Het kabinet steunt ten aanzien van het conflict in Syrië verschillende informele 
dialogen (track II) gericht op het bijeenbrengen van verschillende stakeholders in 
het Syrische conflict. De track II dialogen staan in dienst van het politiek proces 
en resultaten van de informele dialogen kunnen dan ook niet los van worden 
gezien van dit proces. Voorbeelden van resultaten van -  door Nederland 
gesteunde -  track II-diaiogen zijn het bijeenbrengen van verschillende delen van 
de politieke en gewapende oppositie in aanloop naar het politiek proces, het 
versterken van de gematigde stemmen binnen de oppositie en het creëren van 
een sterke positie van vrouwen in het politiek proces. Ook dient de informatie die 
uit de verschillende dialogen naar voren komt als belangrijke input voor het 
politiek proces onder leiding van de VN. Nederlandse steun voor Syrische vrouwen 
in het politieke traject heeft er mede toe bijgedragen dat zij in Genève deelnemen 
in het nieuwe Women's Advisory Board in het VN-proces.

Vraag 81
Is er een afspraak met België of de coalitie om de missie na juli 2017 weer voort 
te zetten?

Antwoord op vraag 81
Voor een antwoord verwijs het kabinet naar de kamerbrief "Verlenging 
Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS'' van 19 juni 2015 
(kamerstuk 27 925 nr 539).

Vraag 82
Indien militaire acties niet ten goede mogen komen van het Assad-fegïme, aan 
welke partijen mogen de acties dan wel ten goede komen en sluit dit bijvoorbeeld 
al Nusra wel of niet uit?

Antwoord op vraag 82
De inzet van de coalitie is gericht op de bestrijding van ISIS. Deze inzet kan ook 
dienen ter ondersteuning van de gematigde oppositie, a! dan niet door middel van 
Close Air Support. Het kabinet acht het onwenselijk dat de inzet van de coalitie 
ten goede zou komen aan het Assad regime, of terroristische groeperingen zoals 
Jabhat a]-Nusra.

Vraag 83
Is het juist dat het Assad-regime minder bombardementen uitvoert boven 
gebieden onder controle van ISIS dan in gebieden onder controle van de 
gematigde oppositie? Indien dat het geval is, kan en gaat de coalitie dan 
voorkomen dat het Assad regime zijn bombardementen opvoert in gebieden die 
zullen worden veroverd op ISIS met alle gevolgen voor de burgerbevolking van 
dien?

Antwoord op vraag 83
Het Syrische regime richt zich, met steun van Rusland, momenteel primair op 
West-Syrië en specifiek op het zogeheten useful Syria, het gebied vanaf 
Damascus, via Homs naar het kustgebied en Aleppo. Hier worden dan ook de 
meeste operaties van de Syrische strijdkrachten uitgevoerd/ waaronder die van de 
Syrische luchtmacht. In West-Syrië zijn de tegenstanders van het regime de 
verschillende strijdgroepen, variërend van gematigd tot jihadistisch. Zoals bekend 
is de coalitie in Syrië, net als in Irak, sterk afhankelijk van betrouwbare lokale 
partners op de grond.
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Vraag 84
Kunt u in detail aangeven hoe de strenge toets eruit ziet op basis waarvan 
besloten kan worden om het bombarderen van dichtbevolkte gebieden te 
vermijden?

Vraag 85
Zijn bombardementen van bevoikte gebieden niet pér definitie in strijd met de 
beginselen van proportionaliteit, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid? Waarom sluit 
dè regering bombardementen van dichtbevolkte gebieden niet te allen tijde uit?

Vraag 208
Aangegevén wordt dat 'uiterste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid, alsmede 
proportionaliteit voorop dienen te staan’ en 'ais aan die strenge toets niet wordt 
voldaan, dichtbevolkte gebieden worden gemeden'. Klopt het dat Nederland 
zichzelf strengere normen oplegt dan het humanitair oorlogsrecht toelaat? Zo ja, 
waarom?

A ntw oord op vragen 84, 85 en 208
Op grond van het humanitair oorlogsrecht moet voorafgaand aan elke aanval, dus 
ook in dichtbevolkt gebied, worden getoetst of de vemachtbare nevenschade, 
zoals doden of gewonden onder de burgerbevolking of schade aan burgerobjecten, 
niet buitensporig is in vergelijking met het concrete en directe militaire voordeel 
dat met de aanval kan worden bereikt. Als niet aan deze toets kan worden 
voldaan, is de aanval verboden. Deze juridische eisen gelden voor alle 
coalitielanden. Nederland legt zichzelf geen strengere normen op en hanteert het 
humanitair oorlogsrecht zorgvuldig bij het optreden.

Vraag 86
Wat bedoelt u met "versterkte aandacht" voor de "Adressing Root Causes for 
Conflict" tender?

Vraag 92
Kunt u concreet aangeven wat u verstaat onder’versterkte aandacht voor Syrië' 
als het gaat om de Adressing Root Causes for Conflict tender?

Antw oord op vragen 86 en 92
Het Addressing Root Causes (ARC) Fund (2016-2021) is de opvolger van de 
Wederopbouwtender (2012-2016). Via de Wederopbouwtender worden geen NGO- 
programma's in Syrië gefinancierd. Daarom is er voor gekozen om Syrië nu wel op 
te nemen in de landenlijst, bestaande uit twaalf tanden, voor het ARC Fonds. 
Hiermee wordt de langere termijn steun van Nederland aan de Syrische, bevolking 
via het NGO-kanaa! geïntensiveerd.

Ook is besloten om voor Syrische lokale NGO's een uitzondering te maken in de 
b e le id s re g e ls  z o d a t o o k  deze  NGO's in  a a n m e rk in g  k o m e n  v o o r  f in a n c ie r in g  u it  h e t 
ARC Fund. Het ARC Fund staat open voor zowel Nederlandse, internationale als 
lokale ngo's. Echter, omdat het de afgelopen jaren lastig is gebleken voor Syrische 
NGO's om zich in Syrië te vestigen, hebben vee! NGO's zich in Turkije, Libanon of 
Jordanië gevestigd en werken vanuit die landen in Syrië: Officieel voldoen 
Syrische NGO's daarmee niet aan de definitie van lokale NGO en daarom wordt 
deze uitzondering gemaakt.
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Tenslotte, en afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen die worden 
ingediend, za] binnen de grenzen van de beleidsregels worden gekeken hoe de 
beschikbare middelen het beste over de twaalf landen verdeeld kunnen worden. 
Daarbij za! extra aandacht aan de Syrië-regio worden gegeven. De deadline voor 
het indienen van voorstellen is 4 maart 2016.

V r a a g  8 7
Welke Syrische vrouwen gaat u steunen en welk resultaat verwacht u daarmee te 
bereiken?

Antwoord op vraag 87
Het kabinet is sinds 2013 nauw betrokken bij het Syrian Women's Initiative for 
Peace and Democracy (SW1PD). Een delegatie uit deze groep Syrische vrouwen 
maakt onderdeel uit van de onlangs opgerichte Adviesraad van VN-gezant De 
Mistura. De Adviesraad roept alle partijen op om naar de onderhandelingstafel te 
komen en om hun verantwoordelijkheid te nemen om het lijden van het Syrische 
volk te beëindigen. Het kabinet steunt ook andere Syrische vrouwenorganisaties 
die tot de Adviesraad behoren.

Het kabinet steunt dit initiatief, samen met Hivos en UN Women, omdat het hecht 
aan een roi voor vrouwen bij vredesonderhandelingen over Syrië, Vrouwen 
vertolken een belangrijk deel van de stem van de bevolking en zijn van belang om 
een duurzame oplossing van het conflict dichterbij te brengen. Zie ook de 
beantwoording van vraag 51 en vraag 80.

V r a a g  8 9
Hoe zal de tijdens de Syrië-conferentie op 4 februari a.s. in Londen toegezegde 75 
miljoen euro humanitaire huip aan de Syrië-regio worden besteed? Bent u ook 
bereid een specifiek hulpprogramma voor bedreigde christenen op te zetten? Zo 
nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 89
Ongeveer 50 miljoen euro wordt ingezet op het leveren van basisbehoeften en op 
het stimuleren van zelfredzaamheid. Het geld zal onder meer via het Rode Kruis in 
Syrië, de VN-vluchtelingenorganisatie en de Nederlandse NGOs onder de Dutch 
Relief Alliance worden ingezet. 10 miljoen euro wordt via UNICEF besteed aan 
onderwijs voor gevluchte Syrische kinderen, ook in Syrië.

25 miljoen euro van de 75 miljoen euro is bestemd voorde Syrische bevolking en 
zal zo veel mogelijk ingezet worden in moeilijk te bereiken en belegerde gebieden, 
al naargelang waarde noden het hoogst zijn. De levensomstandigheden van deze 
mensen zijn zeer ernstig en het is van groot belang dat zij hulp krijgen voor 
basisbehoeften zoals voedsel en medische hulp.

Humanitaire hulp wordt geleverd op basis van het humanitair imperatief en de 
humanitaire principes. Dit betekent dat hulp gaat naar hen die dit het hardst nodig 
hebben, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaliteit, 
ras, religie of politieke voorkeur. Een specifiek hulpprogramma aan bedreigde 
christenen zou niet aansluiten bij deze principes. Het kabinet is zich ervan bewust 
dat christenen in moeilijke omstandigheden leven. Nederland vraagt daar 
regelmatig aandacht voor en zal dat ook blijven doen.

V r a a g  9 3
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Directie VeiligheidsbeleidHet kabinet za! bij de Voorjaarsnota middelen reserveren voor additionele 
investeringen om vluchtelingen in de regio Syrië (Turkije, Libanon en Jordanië) 
meer perspectief te bieden. Komt dit bedrag aan Turkije bovenop de 3 mld. die 
door de EU aan Turkije in het kader van het oplossen van de migratiecrisis beloofd 
zijn?

Antwoord op vraag 93
De nationale besluitvorming over de financieringsmodaiïteiten van de Nederlandse, 
bijdrage van ca, € 94 miljoen aan de EU Turkey Refugee Facility zal plaatsvinden 
bij de Voorjaarsnota (zie Kamerbrief 11 januari, 21501-20). De bijdrage aan de 
Turkey Refugee Facility zal worden betrokken in de bredere besluitvorming over 
het reserveren van additionele investeringen om vluchtelingen in de regio meer 
perspectief te bieden.

Vraag 94
Op welke manier wordt de integratie van het militaire spoor.en de civiele sporen 
op initiatief van Nederland verder uitgewerkt?

Antw oord op vraag 94
Het Nederlandse initiatief voor verbeterde civiel-militaire coördinatie is de 
afgelopen maanden in samenwerking met het Verenigde Koninkrijk en de 
Verenigde Staten verder uitgewerkt en wordt ten dele al uitgevoerd, Het behelst 
verbeterde samenwerking tussen de verschillende coalitiewerkgroepen door 
middel van aanvullende vergaderingen, verbeterde informatre-uitwisseling en 
thematische projecten. Zo werken vertegenwoordigers van de counter-finance 
werkgroep samen met militaire vertegenwoordigers aan de indamming van 
financieringsstromen. Ook. op het gebied van.de strategische communicatie over 
de inspanningen van de coalitie wordt nauw samengewerkt tussen militairen en 
civiele experts.

Vraag 97
Al eerder is doorbet kabinet genoemd dat een belangrijke factor voor het 
welslagen van zowel het politieke proces als de militaire actie de constructieve 
opstelling in de gehele regio is, inclusief Saoedi-Arabië en Iran. Werken deze 
landen ook mee aan de integratie van de twee genoemde sporen? Welke andere 
landen in dè regio werken mee aan de uitwerking van de .integratie van het 
militaire en het civiele spoor?

Antwoord op vraag 97
De landen uit de regio, waaronder ook Saoedi-Arabië en Iran, werken mee aan de 
integratie van de twee sporen. Saoedi-Arabië is actief lid van de anti-ISIS coalitie, 
zowel op het militaire spoor als het niet-militaire spoor (zijnde covoorzitter van de. 
counter-finance werkgroep). Ook heeft Saoedi-Arabië een belangrijke rol met 
betrekking tot het politieke proces voor Syrië, onder meer door het bijeenbrengen 
van de politieke en gewapende Syrische oppositie tijdens het Riyad-proces. Net 
als Saoedi-Arabië, neemt ook Iran deel aan de International Syria Support Group 
die tot stand is gekomen via het. Wenen-proces. De International Syria Support 
Group ondérschrijft in het Wénen Communiqué de noodzaak om ISIS te verslaan.

Vraag 98
Is het doei van het militaire meerjarenplan het vernietigen van IS in zowel Irak ais 
Syrië?
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Directie VeiligheidsbeleidAntwoord op vraag 98
Ja, het doel van het militaire meerjarenplan is het verslaan van ISIS. De militaire 
inspanningen staan echter niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een bredere 
campagne met ook politieke en civiele sporen die gericht zijn op het normaliseren 
van de situatie in Irak en Syrië.

Vraag 99
Hoeveel foreign terrorist fighters (FTF) zijn er (grofweg) via Turkije naar Syrië 
vertrokken sinds de luchtaanvallen van de coalitie onder leiding van de VS 
begonnen?

Antwoord op vraag 99
Zie ook het antwoord op vraag 29. Het kabinet beschikt niet over aantallen 
Foreign Terrorist Fighters die via Turkije vertrokken zijn. Het is bekend dat Turkije 
zich inspant om bij binnenkomst in Turkije personen tegen te houden die 
voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische organisaties waaronder ISIS.

Vraag 100
Is het juist dat Libanon sinds oktober 2014 geen vluchtelingenstatus meer 
verleent aan Syrische vluchtelingen?

Antwoord op vraag 100
Libanon is geen partij bij het VN Vluchtelingenverdrag en verleent als zodanig zelf 
geen vluchtelingenstatus. De Libanese regering refereert aan individuen die uit 
Syrië naar Libanon gevlucht zijn na maart 2011 als 'ontheemd'. UNHCR heeft de 
registratie op zich genomen. In oktober 2014 besloot de Libanese regering, in het 
licht van de grote instroom van Syrische vluchtelingen en de daarmee gepaard 
gaande impact op de eigen sociaie en economische veiligheid, tot een beleid dat 
moest leiden tot de afname van het aantal Syrische vluchtelingen in Libanon; tot 
het verschaffen van veiligheid voor Libanezen en Syriërs; en tot verlichting van de 
last op de Libanese bevolking en de economie. Dit leidde onder andere tot een 
zeer restrictief beleid aan de grenzen, waarbij Syrische vluchtelingen alleen in 
exceptionele humanitaire gevallen werden toegelaten. Sinds januari 2015 is hier 
invulling aan gegeven. In mei 2015 heeft de Libanese overheid UNHCR de 
opdracht gegeven geen nieuwe vluchtelingen meer te registreren, tenzij het gaat 
om specifieke gevallen die met goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken 
Libanon zijn ingereisd.

Vraag 101
Hoe ziet het tijdsschema van de Migratie en Mobiliteitsdialöog van de EU met 
Libanon eruit? Is het mogeiijk om bescherming van de rechten van vluchtelingen 
(in overeenstemming met het VN Vluchtelingenverdrag) als conditie te zien voor 
steun aan Libanon in het kader van deze dialoog?

Antwoord op vraag 101
De Migratie en Mobiliteitsdialoog is in 2015 gestart meteen aantal verkennende 
gesprekken tussen de EU en Libanon. Het EU-voorstel voor een 
Mobïiiteitspartnerschap is naar aanleiding van een besluit van de JBZ-Raad van 9 
november aangeboden aan Libanon. Thans wordt hierover dopr.de EU 
onderhandeld met Libanon. Juist deze dialoog biedt het beste kader om ook deze 
aspecten aan te kaarten. Internationale bescherming is een van de vier vaste 
pijlers, waarover in het kader van Mobiliteitspartnerschappen afspraken worden
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Directie Veiligheidsbeleid.gemaakt met derde landen. Respect voor en bescherming van fundamentele 
rechten van alle migranten en vluchtelingen vormt derhalve een integraal 
onderdeel van het Mobiliteitspartnerschap met Libanon. Nederland heeft 
aangegeven deel te zullen nemen aan het Mobiliteitspartnerschap en zal 
aandringen op snelle implementatie hiérvan.

Vraag 102
Wat is de regering concreet van plan om vluchtelingen meer perspectief te bieden 
in Libanon, in het bijzonder om bescherming van hun rechten te bevorderen?

A ntw oord op vraag 102
De regering zet zich in voor het tot stand brengen van een breed partnerschap 
van de EU met Libanon. Het bieden van perspectief voor vluchtelingen is een 
centrale .doelstelling in een dergelijk partnerschap. In totaal heeft Nederland, in de 
afgelopen jaren bilateraal voor ongeveer 98,7mr!joen euro humanitaire hulp voor 
Libanon beschikbaar gesteld. Die hulp is verleend via beproefde kanalen, mét 
name de VN en het Rode Kruis, maar ook via een aantal Nederlandse NGO's en 
een trust-fund van de Wereldbank. In de dialoog met de Libanese regering dringt 
Nederland, samen met andere donoren, aan op het verbeteren van de 
omstandigheden van Syrische vluchtelingen, met name op het gebied van legaal 
verblijf, registratie van in Libanon geboren Syrische kinderen eh mogelijkheden 
tot werk. Libanon zelf heeft tijdens de donorconferentie van 4 februari in Londen 
een intentieverklaring gepresenteerd waarin verdere internationale samenwerking 
opgenomen is. Libanon richt zich hierbij onder meer op versterking van onderwijs, 
het creëren van banen en nieuwe finanderingsmogelijkheden,.

Nederland ondersteunt.ook de gastgemeenschappen die te kampen hebben met 
de enorme aantallen vluchtelingen en reeds beperkt beschikbare voorzieningen als 
water, elektriciteit en scholing met de vluchtelingen moeten delen. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten speelt daarbij een belangrijke rol. Een belangrijk 
nieuw instrument is het Addressing Root Causes-fonds, waarover meer uitleg in 
het antwoord op vraag 86.

Tot slot is sinds november 2015 ook het Private Sector Development 
instrumentarium opengesteld voor Libanon waardoor meer mogelijkheden 
beschikbaar zijn voor het ondersteunen van programma's die de economische 
groèi moeten aanjagen en een positief effect op de werkgelegenheid hebben.

Vraag 103
0 voert "sektarische verdeeldheid, gebrek aan politieke en economische 
inciusiviteit en afwezigheid van gelijke kansen voor verschillende 
bevolkingsgroepen" aan als oorzaken voor het draagvlak voor ISIS in Irak. 
Waarom gaat u wederom niet rn op de belangrijkste grondoorzaak van ISIS, te 
weten de radicale islam, die ook verklaart waarom ISIS groeit in delen van Afrika 
en Azië die geografisch ver verwijderd zijn van Irak en Syrië?

Antwoord op vraag 103
Zoals gesteld in de aanvullende artikel 100 brief zijn sektarische verdeeldheid, 
gebrek aan politieke en economische inciusiviteit en afwezigheid van geiijke 
kansen voor verschillende bevolkingsgroepen de belangrijkste oorzaken voor het 
draagvlak van ISIS in Irak. De aanpak van déze grondoorzaken van gewelddadig 
extremisme is cruciaal in de bestrijding van terreur op de langere termijn. 
Voedingsbodems voor extremistisch geweldgebruik verschillen echter per individu
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Vraag 104
Wat heeft Irak concreet gedaan om de politieke inclusiviteit van de soennitische 
bevolking te bevorderen? Is hier vooruitgang geboekt?

Vraag 105
Wat heeft Irak concreet gedaan om de economische inclusiviteit van de 
soennitische bevolking te bevorderen? Is hier vooruitgang geboekt?

Antwoord op vragen 104  en 105
De politieke inclusiviteit van de soennitische bevolking is geborgd door hun 
deelname in het parlement. De regering van premier Al-Abadi heeft ook een 
aantal ministers met een soennitische achtergrond. Van groter belang voor het 
herstel van het vertrouwen van de soennitische gemeenschap in de regering in 
Bagdad is de start van een proces van verzoening, het aannemen van een aantal 
voor verzoening belangrijke wetten en verbeteren van serviceverlening en 
infrastructuur. Door de politieke impasse op veel van deze dossiers, en de huidige 
druk op de Iraakse begroting als gevolg van de lage olieprijs, is er nog geen 
vooruitgang geboekt.

Vraag 106
Voor hoeveel procent bestaan de Popular Mobilisation Forces (PMU) op dit moment 
uit soennitische strijders?

Antwoord op vraag 106
De PMU hebben waarschijnlijk om en nabij de 100.000 leden, van wie een 
onbekend deel niet-strijdend, ondersteunend personeel is. Ervaiien momenteel 
waarschijnlijk tussen de 7.000 en 10.000 soennitische strijders onder de PMU.

Vraag 107
Wat zijn de obstakels voor invoering van de de-baathificatiewet? Is de 
verwachting dat deze wet op korte termijn kan worden ingevoerd?

Antwoord op vraag 107
De de-baathificatiewet is politiek beladen, omdat het in de ogen van een groot 
deel van de Iraakse bevolking wordt gezien als amnestie voor ambtenaren die 
bijdroegen aan de onderdrukking van het volk tijdens de dictatuur van Saddam 
Hoessein. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de politieke impasse rond de wet 
spoedig zal worden doorbroken.

Vraag 108
Welke rol spelen sjiitische milities in de herovering van gebied op IS in Irak?

Vraag 112
Hoe beoordeelt u de rol van de Iraakse sjiitische milities in de strijd?

Antwoord op vragen 108 en 112
Lokale, veelal sjiitische milities staan de Iraakse strijdkrachten bij in hun 
operaties. Deze milities leveren bij sommige operaties een essentiële bijdrage aan 
de benodigde gevechtskracht, De bevelvoering en discipline van vooral de kleinere

en omgeving. Context-specifieke maatregelen om radicalisering tegen te gaan zijn 
daarom van belang. In Afrika en Azië draagt het kabinet daarom pp andere 
manieren bij aan tegengaan van radicalisering dan in het Midden-Oosten,
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Directie Veiligheidsbeleidmilities schieten soms tekort, wat in bepaalde gevallen heeft geresulteerd in 
geweld tegen soennitische burgers en zelfs mensenrechtenschendingen. Om dit.te 
verbeteren heeft.premier Al-Abadi de Popular Mobilisation Units (PMU), waartoe 
de meeste sjiitische milities behoren, rechtstreeks onder zijn gezag geplaatst. 
Niettemin zijn de meeste sjiitische milities zelfstandige actoren, ondanks de 
financiële, logistieke en soms materiële steun die zij uit Bagdad ontvangen.

Vraag 109
Kunt u concreet aangeven hoe verdere voortgang op het economische en het 
politieke spoor in Irak wordt aangemoedïgd?

Antw oord op vraag 109
Op verschillende.terreinen wordt Irak ondersteund, onder andere met behulp van 
UNAMT, EU, Wereldbank en. IMF. Nederland draagt hieraan bij, onder andere door 
het ondersteunen van de Iraakse overheid bij het aanpassen van voor verzoening 
relevante wetgeving, het hervormen van de veiiigheidssector en samenwerking 
tussen de Nederlandse en Iraakse rekenkamers. Ook is Nederland actief op het 
gebied van handelsbevordering om daarmee de Iraakse economie te 
ondersteunen. Verder worden met regelmaat in bilateraal en multilateraal verband 
gesprekken gevoerd met Iraakse autoriteiten, zoals recent tijdens het bezoek van 
viceminister-president Asscher en minister Hen.nis-Plasschaert aan Bagdad en 
Erbïi.

Vraag 110
Welke humanitaire dan wei andere huip is beschikbaar voor de ontheemden uit de 
soennitische provincie Anbar die geen toegang krijgen tot de sjiitische 
buurprovincies in Irak?

Antw oord op vraag 110
De VN, ICRC en lokale NGÖ's hebben toegang tot Anbar en ondersteunen de 
ontheemden zoveel mogelijk. Nederland draagt bij aan het VN fonds dat lokale en 
internationale organisaties steunt om zo snel en flexibei mogeiijk hulp te verlenen 
in Irak. In 2015 droeg Nederland in totaal 31 miljoen euro bij aan de crisis in Irak, 
waarvan 19 miljoen euro aan het. VN.fonds werd besteed.

Vraag 111
Hoe komt het dat de VN en andere hulporganisaties maar beperkt toegang hebben 
tot Anbar en delen van Ninewa?

Antw oord op vraag 111
ISIS heeft Anbar en delen van Ninewa nog onder controle. Zij laten voedselhulp 
mondjesmaat binnen. Door de bevrijding van Iraakse steden,.zoais Sinjar, door 
het Iraakse leger wordt de humanitaire toegang tot de getroffenen vergroot.

Vraag 113
W e lk e  a c t i v i t e i t e n  n o e m t  u  o m  d e m o g r a p h ic  e n g in e e r in g  t e  v o o r k o m e n ?

Vraag 167
Welke informatie heeft u dat groepen die steun van coaütielanderi krijgen doen 
aan demographic engineering?

A ntw oord op vragen 113 en 167

Onze R eferentie  
CVB/CV-027/1Ö

Pagina 31 var. 55



Directie VeiligheidsbeleidNederland en de internationale partners hebben in verschillende bilaterale en 
multilaterale fora gesprekken met de Iraakse en Koerdische autoriteiten over het 
belang van het voorkomen van demographic engineering. Daarnaast is in de 
Nederlandse trainingen aan Iraakse special forces en Koerdische Peshmerga een 
mensenrechtencomponent opgenomen.

Vraag 114
Kunt u bevestigen dat de Iraakse stad Falluja wordt belegerd eh daardoor burgers 
om het leven komen? Wat is hier de situatie?

Antwoord op vraag 114
Iraakse strijdkrachten, ondersteund door sjiitische milities, zijn al maanden bezig 
met het isoleren van al-Falluja, De operatie verloopt traag. ISIS heeft vooralsnog 
de controle over (de burgerbevolking in) de stad. Het is onbekend hoeveel burgers 
er bij de gevechten ömkomen.

Vraag 115
Welke informatie is u bekend dat het Iraakse leger, Peshmerga strijders en 
sjiitische milities betrokken zijn bij oorlogsmisdaden ih Irak?

Antwoord op vraag 115
De rapporten en bevindingen van mensenrechtenorganisaties, waaronder recente 
rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch, zijn het kabinet 
bekend en zijn verontrustend. Deze meldingen worden door het kabinet serieus 
genomen en regelmatig aan de orde gebracht tijdens contacten met de Iraakse en 
Koerdische autoriteiten, waarbij het belang van het naleven van mensenrechten 
en hét humanitair oorlogsrecht wordt onderstreept.

Vraag 116
Hoe hoog is het hulpverzoek van de VN voor Irak en in welke mate is deze reeds 
gevuld? Draagt Nederland een fair share bij?

Vraag 119
Hoe hoog is het hulpverzoek van de VN voor Syrië en in welke mate is deze reeds 
gevuld? Draagt Nederland een fair share bij?

Antwoord op vragen 116 en 119
De hulpverzoeken van de VN voor 2016 voor Irak en Syrië (en regio) bedragen 
respectievelijk 861 miljoen USD en 7,7 miljard USD. Het hulpverzoek voor Irak is 
voor 4% gedekt (33 miljoen USD) en het hulpverzoek voor Syrië (en regio) is voor 
1% gedekt (59 miljoen USD). Op de pledging conference in Londen op 4 februari 
is door de internationale gemeenschap meer dan 10 miljard USD toegezegd aan 
hulp voor de Syrië regio.

Oxfam heeft op 1 februari jl. een rapport gepubliceerd, waarin op basis van de 
grootte van nationale economieën berekend is wat in 2016 een fair share zou zijn. 
Voor Nederland zou dit uitkomen op een geschatte bijdrage van 99,3 miljoen 
dollar. Met een pledge van 75 miljoen euro aan humanitaire hulp benadert 
Nederland de geschatte fair share voor 2016. Over 2015 scoorde Nederland een 
fair share van 246% op basis van een bijdrage van 232,4 miljoen USD, Hiermee 
was Nederland in 2015 de zesde humanitaire donor in de Syrië crisis.
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Bent u bereid te erkennen dat er nog bij lange na geen sprake is van een ’breed 
gedragen politieke strategie' voor Syrië? Waarom wel/niet?

A n t w o o r d  op  v r a a g  1 1 7
Afgelopen maanden zijn er voorzichtige stappen voorwaarts gezet op het politieke 
spoor. Zo is er voor het eerst een VN-Veiligheidsraadsresolutie (2254) 
aangenomen, die een kader biedt voor politieke transitie. Ook is, via de 
International Syria Support Group, een politiek proces op gang gebracht, waarbij 
ook Iran en Saoedï-Arabië aan tafel zitten. Beide landen hebben verklaard bij het 
politieke proces betrokken te blijven. Daarnaast zijn de besprekingen in Genève 
onder leiding van VN-gezant De Mistura met de Syrische regering en 
oppositiegroepen van start gegaan. Helaas zijn deze gesprekken op 3 februari 
tijdelijk opgeschort, onder meer omdat geen voortgang kon worden bereikt met 
betrekking tot de humanitaire situatie in Syrië. Deze pauze in de gesprekken toont 
aan dat de genomen stappen nog fragiei zijn en niet onomkeerbaar. Tegelijkertijd 
is er nu voor het eerst in vijf jaar een breed gedragen basis voor een proces naar 
een politieke oplossing. Het bereik verwezelijken zal echter nog veel tijd kosten.

Vraag 120
Sluiten ISIS en Jabhat Al-Nusra zelf deelname aan een staakt-het-vuren uit? 

Antw oord op vraag 120
Op dit moment wijst niets aan de uitlatingen en gedragingen van deze 
terreurgroepen er op dat zij zouden willen deelnemen aan een staakt-het-vuren.

Vraag 121
Hoeveel doden zijn er ongeveer in Syrië gevallen sinds het moment dat het 
kabinet ervan overtuigd was dat er een voikenrechtelijke rechtsgrond was om in 
te grijpen tegen ISIS in Syrië?

Antwoord op vraag 121
Er zijn geen volledige gegevens voorhanden voor wat betreft het aantal 
{burgerslachtoffers dat gemaakt is door de verschillende strijdende partijen. De 
verschillende mensenrechtenorganisaties die zich bezighouden met het 
documenteren van deze gegevens hanteren verschillende aantallen. Onomstreden 
is dat veruit het grootste aantal burgerslachtoffers valt als gevolg van 
luchtaanvallen door het Syrische regime.

Vraag 122
Kunt u nader aangeven hoe u de militaire en politieke roi van de Russische 
regering beoordeelt in Syrië? Kunt u nader aangeven of de Russische 
betrokkenheid een productieve of contraproductieve invloed heeft op de door u 
beschreven sporen in Syrië? Worden de politieke en militaire operaties van de 
Russische regering en de coalitie onderling gecoördineerd? Wat wordt er door het 
kabinet, zowel eigenstandig ais in internationaal verband, concreet gedaan om de 
R ussische s te u n  aan h e t  A s s a d -re g im e  aan b a n d e n  te  leggen?

A n tw o o rd  op v raa g  122
De Russische militaire betrokkenheid is een complicerende factor in het Syrische 
conflict en baart het kabinet grote zorgen. Een overgrote meerderheid van de 
Russische aanvallen is gericht op gematigde oppositiegroeperingen, waaronder 
groepen die steun van de VS en andere coalitiegenoten, onder meer Nederland, 
ontvangen. Meerdere bronnen, waaronder Human Rights Watch en het Syrian
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Observatory for Human Rights, melden dat er bij het Russisch optreden sprake 
zou zijn van gerichte aanvallen op burgerdoelen, het onvoldoende onderscheid 
maken tussen militaire en civiele doelen en van het gebruik van clustermunitie. De 
Russische militaire acties ondermijnen bij een substantieel deel van de gematigde 
oppositie het draagvlak voor een politiek proces. Nederland heeft Rusland 
herhaaldelijk opgeroepen om aanvallen op de Syrische gematigde oppositie 
onmiddellijk te stoppen, burgerslachtoffers te vermijden, en zich te richten op de 
strijd tegen ISIS en een politieke oplossing voor het Syrische conflict.
Tegelijkertijd is er het besef dat politieke betrokkenheid van Rusland hoe dan ook 
nodig is om tot een duurzame politieke oplossing in Syrië te komen. In de context 
van de International Syrian Support Group en via bilaterale en EU-contacten 
wordt Rusland hierop aangesproken. Er is geen sprake van actieve coördinatie 
tussen Rusland en de coalitie. Wel worden de afspraken met Rusland over 
deconflictie tot dusver goed nageleefd.

Vraag 123
Hoe verhoudt de opmerking in de Kamerbrief dat 'militaire inzet van welke partij 
dan ook humanitaire toegang bemoeilijkt1 zich tot de militaire inzet van Nederland 
in combinatie met de voorgenomen extra humanitaire hulp van Nederland?

Antwoord op vraag 123
Het kabinet heeft besloten met gerichte aanvallen deel te nemen aan het 
uitschakelen van strategische doelen in de aanvoerlijnen van ISIS vanuit Oost- 
Syrië naar Irak. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat de humanitaire nood 
hoog is en daarom vindt ook op dat terrein een inspanning van Nederland plaats.

Vraag 124
Welke partijen worden bedoeld bij de opmerking naar aanleiding van het rapport 
van de VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon dat ” in deze gebieden verschillende 
partijen bombardementen uitvoeren"?

Antwoord op vraag 124
In het rapport wordt gerefereerd aan Russische en coalitiebombardementen.

Vraag 126
Worden de gewapende oppositiegroepen die plaatsen belegeren gesteund door de 
coalitie? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord op vraag 126
Er zijn enkele enclaves van het regime in de provincie Idlib die door strijdgroepen 
worden belegerd. Van twee andere enclaves in de provincie Aieppo is het beleg 
dezer dagen gebroken door de Syrische strijdkrachten. De enclaves in Idlib 
worden voornamelijk belegerd door een samenwerkingsverband, waarin ook het 
al'Nusra Front zit. De coalitie verleent geen luchtsteun aan de strijdgroepen hier, 
voor zover zij in gevechtscontact staan met het regime. Hiervoor ontbreekt het 
mandaat. Zoals eerder gesteld ondersteunt de coalitie deze groeperingen wel in 
de strijd tegen ISIS.

Vraag 127
Zal de.militaire inzet van Nederland meer ontheemden en vluchtelingen tot gevolg 
hebben?
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Directie VeiligheidsbeleidKunt u nader ingaan op de gevolgen van de Nederlandse betrokkenheid voor de 
humanitaire situatie in Syrië? Wat zal het gevolg hierbij zijn voor het kunnen 
bereiken van groepen die humanitaire hulp behoeven? Wat zal het gevolg Hiervan 
zijn voorde (sociale) veiligheid in Oost-Syrië?

Vraag 172
Kunt u aangeven of Nederlandse militaire acties mogélijk zouden kunnen 
bijdragen aan vluchtelingenstromen en radicalisering? Hoe tracht het kabinet dit 
te beperken?

Antwoord op vragen 127 , 129 en 172
Vanwege de beperkte toegang tot grote delen van Syrië is het niet eenvoudig een 
compleet en verifieerbaar beeld te krijgen van de humanitaire gevolgen van de 
militaire activiteiten. In algemene zin kan worden gesteld dat de militaire inzet 
van welke partij dan ook de humanitaire toegang bemoeilijkt, meer.ontheemden 
en vluchtelingen veroorzaakt en het risico van burgerslachtoffers in zich draagt.
Dit geldt in het bijzonder voor de inzet door ISIS, het regime en Rusland, die geen 
of nauwelijks rekening houden met de burgerbevolking. De uitbreiding van het 
inzetgebied van de Nederlandse F-16's, waardoor behalve in Irak nu ook in Oost- 
Syrië kan worden opgetreden, zal naar verwachting geen significante toename 
van het aantal ontheemden en vluchtelingen in Syrië tot gevolg hebben of een 
ernstige negatieve impact op de humanitaire situatie. Net als in Irak wordt 
gebruikgemaakt van precisïemynitie die pas wordt afgeworpen na een zorgvuldig 
doelselectieproces.

Om radicalisering tegen te gaan is het van groot belang dat aan het behoud en 
herstel van basisvoorzieningen In.Syrië wordt gewerkt. Daarvoor heeft het kabinet 
op 4 februari .in Londen 12S miljoen euro toegezegd, 75 miljoen voor humanitaire 
hulp en 50 miljoen voor opvang in de regio.

Vraag 128
Overweegt u de rapportage over bombardementen en over burgerslachtoffers te 
verbeteren?

A ntw oord op vraag 128
Om veiligheidsredenen is Defensie zeer terughoudend met het verstrekken van 
gedetailleerde operationeie informatie. CEN.TCOM (VS) heeft de leiding over deze 
operatie en maakt namens de coalitie informatie beschikbaar. Individuele landen 
maken daarnaast een eigen afweging over de communicatie over hun inzet. 
Informatie over specifieke aanvallen of doelen vergroot de risico's en het gevaar 
voor de Nederlandse militairen en de Nederlandse samenleving. Indien een 
onderzoek naar Nederlandse betrokkenheid met mogeiijke burgerslachtoffers is 
voltooid, wordt de Kamer daarover geïnformeerd.

Vraag 130
Hoe h e e ft de  g e v e c h ts k ra c h t en  g e b ie d s c o n tro le  van he t aan  A l-Q a e d a  g e lie e rd e  
Jabhat al-Nusra zich het afgelopen jaar ontwikkeld?

A ntw oord op vraag 130
Het al-Nusra Front is aanhoudend een van de sterkste strijdgroepen in Syrië én is 
in verscheidene regio's in Syrië present. In vee! gébieden deelt het front de 
te rre in controle, met andere strijdgroepen. In Noordwesfc-Syrië, in de provincie 
Idlib, beschikt het al-Nusra Front over enkele aaneengesloten gebieden. Zowel
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Antw oord op vraag 131
Jabhat al-Nusra is door de VN aangemerkt als een terroristische organisatie. De 
anti-ISIS coalitie heeft ais doel de terroristische organisatie ISIS te verslaan en in 
deze hoedanigheid bombardeert de coalitie dan ook niet Jabhat al-Nusra.

Vraag 132
Kunt u uitgebreid ingaan op uw bewering dat de 'gewapende Syrische oppositie' 
gesteund wordt door 'enkele Golfstaten en Turkije en Jordanië'? Om welke 'steun' 
gaat het volgens u? Betreft het ook leveranties van wapens en munitie, en het 
opleiden en trainen van rebellen?

Vraag 133
Klopt het dat u nu voor het eerst toegeeft dat Turkije 'gewapende Syrisch 
oppositie' steunt? Waar baseert u deze bewering op? 8eschikt de regering over 
aanwijzingen dan wel bewijzen voor.dergelijke steun van Turkije?

Antwoord op vragen 132  en 133
Het internationaal krachtenveld ten aanzien van Syrië is uw Kamer bekend. Het 
regime van Assad ontvangt steun van Iran en Rusland terwijl de oppositie steun 
ontvangt van de Golfstaten, Turkije, Jordanië en sommige westerse partners.
Deze steun richt zich zowel op de politieke als op de gewapende oppositie. De 
steun aan de gewapende oppositie is deels politiek van aard. Zo geeft Turkije 
politieke steun aan de Free Syrian Army (FSA), en heeft Saoedr-Arabië de 
oppositie, inclusief de gewapende oppositie, weten te verenigen in Riyad.

Vraag 134
Hoe beoordeelt u de steun van 'enkele Golfstaten, Turkije en Jordanië' aan de 
'gewapende Syrische oppositie'? Is dergelijke steun in strijd met het internationale 
recht?

Antwoord op vraag 134
Zie ook het antwoord op vraag 132. Politieke steun is niet in strijd met bet 
internationale recht.

Vraag 135
Waarom gaat u niet nader in op de motie Knops/Sjoerdsma (3430Ó-V-23), die 
oproept om de druk op Turkije op te voeren, als het gaat om het faciliteren van 
ISIS, grensbewaking met ISIS-gebied en de strijd tegen de Koerden? Helemaal nu 
u zelf stelt dat Turkije de gewapende Syrische oppositie steunt?

Antwoord op vraag 135
Het kabinet heeft uw Kamer over de uitvoering van deze motie de Kamer 
geïnformeerd in zijn brief van 7 januari 2016 met kenmerk 27925-568.

Vraag 136
Heeft u de vertegenwoordigers van de gematigde oppositie geconsulteerd over uw 
besluit om te gaan bombarderen boven Syrië?

wat gevechtskracht als. gebiedscontrole betreft is hierin in het afgelopen jaar 
weinig verandering opgetreden.

Vraag 131
Op welke wijze wordt de terreurgroep Jabhat al-Nusra door de coalitie bestreden?
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Antwoord op vraag 136
Ja.
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Vraag  137
Waaruit bestaat de steun van Golfstaten, Turkije en Jordanië aan gewapende 
oppositiegroepen in Syrië?

Antwoord op vraag 137
Zie antwoorden op vragen 132 en 134.

Vraag 138
Leveren Golfstaten, Turkije en Jordanië ook militair materieel aan gewapende 
oppositiegroepen in Syrië /  is dergelijke steun in het verleden geleverd?

A ntw oord op vraag 138
Zie antwoorden op vragen 132 en 134.

Vraag  139
Maken Al Nusra of andere Al Qaida achtige groepen onderdeel uit van de 
gewapende oppositiegroep in Syrië die steun krijgt van Golfstaten, Turkije en 
Jordanië?

Antwoord op vraag 139
Vooropgesteld dient té worden dat Jabhat al-Nusra en Al-Qaida terroristische 
organisaties zijn, zoals aangemerkt door de VN. Het kabinet is bekend met 
berichten over dergelijke steun. De samenstelling en de loyaliteiten van 
gewapende groeperingen in Syrië zijn fluïde en veranderen continu. Het valt in dit 
diffuse beeld dan ook niet uit te sluiten dat steun is verleend aan groeperingen die 
jihadistische uitgangspunten of -worteis hebben. De genoemde landen zijn alle 
betrokken bij de anti-ISIS coalitie, waarbinnen zij zich inspannen om financiering 
en andere steun aan terroristische groeperingen tegen te gaan, onder meer via 
nationale maatregelen.

Vraag 140
Hoe omvangrijk is de gewapende oppositiegroep in Syrië die steun krijgt van 
Golfstaten, Turkije en Jordanië?

A ntw oord op vraag 140
Zie antwoorden op vragen 132, 134, 137, 138, 139 en 143.

Vraag 141
Wat onderneemt de Nederlandse regering concreet, zowel eigenstandig als in 
internationaal verband, om de Russische regering aansprakelijk te stellen voor 
vermeende (oorlogs-)misdaden en hier volledige duidelijkheid over te verkrijgen?

Antwoord op vraag 141
Het kabinet is van mening dat alle vermeende (oorlogs-)misdaden die in de 
context van het conflict in Syrië plaatsvinden grondig onderzocht moeten worden. 
De Mensenrechtenraad heeft hiertoe een onafhankelijke onderzoekscommissie 
ingesteld. Helaas weigert het regime-Assad deze commissie toegang.
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In de bilaterale contacten met Rusland heeft Nederland zorg uitgesproken over de 
humanitaire situatie in Syrië en aangedrongen op het vermijden van 
burgerslachtoffers, en zal dit blijven doen.

Vraag 142
Waarom beweert u zo stellig dat dat het ,door Turkije neergehaalde Russische 
gevechtsvliegtuig op 24 november jl. het Turkse luchtruim geschonden zou 
hebben? Bent u bereid de schriftelijke vragen van het lid Knops («Toenemende 
twijfels over neerhalen Russisch gevechtsvliegtuig door Turkije» (ingezonden 20 
januari 2016), die juist grote vraagtekens plaatsen bij de uitleg van Turkije, tijdig 
voor het Algemeen Overleg van 10 februari a.s. te beantwoorden?

Antwoord op vraag 142
Het kabinet verwijst hiervoor naar de antwoorden op de door het lid Knops 
ingediende schriftelijke vragen van 1 december 2015. Het kabinet streeft ernaar 
de schriftelijke vragen die het lid Knops op 20 januari 2016 heeft ingediend binnen 
de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Vraag 143
Wat is de. verhouding tussen de Syrisch-Koerdische PYD en andere groepen onder 
de in uw brief genoemde Syrische Koerden? Klopt het dat de Syrische Koerden in 
het Noordwesten vrijwel uitsluitend door de PYD worden vertegenwoordigd?

Antwoord op vraag 143
De PYD domineert de Koerdische gebieden in Moord-Syrië, mede door de goed 
georganiseerde militie YP<3. De PYD onderhoudt een moeizame relatie met Turkije, 
andere Syrisch-Koerdische partijen, Arabische en Turkmeense partijen en de. 
Iraaks-Koerdische KDP Van Masud Barzani,

Vraag 144
Welke relatie heeft de PYD tot het regime van Assad? Hoe beoordeelt u deze 
relatie?

Antwoord op vraag 144
De PYD richt zich primair op het leefgebied van de Syrische Koerden in Noord- 
Syrië. S.inds de opmars van ISIS in 2014 waarbij ISIS grote delen van het 
Koerdische gebied veroverde, beschouwt de PYD ISIS als de belangrijkste vijand. 
Met de twee garnizoenen van het Syrische regime (in Qamishli en al-Hasaka) 
bestaat naar verluid een soort afspraak dat men elkaar niet zal aanvallen, omdat 
ISIS aanhoudend voor beide hier.de primaire vijand is. Dit'niet-aanvaispact', dat 
al zou geiden sinds het begin van het conflict, heeft ertoe geleid dat een groot 
deel van de soennï-Arabische oppositie de PYD als bondgenoot van Assad ziet. en 
dat de oppositie die zich in Riyad heeft verenigd geen prijs stelt op de deelname 
van de PYD aan het politiek proces.

Vraag 145
Hoe beoordeelt u de verder oplopende spanningen tussen Rusland en Turkije? 
Klopt het dat Turkse lucbtmachtbases op oranje alert staan, dat er extra 
jachtvliegtuigen naar bases bij de Syrische grens zijn ontplooid en dat de Turkse 
luchtmacht opdracht heeft gekregen om iedereen die het Turkse luchtruim 
schendt neer te halen, zonder nadere orders te hoeven af te wachten? 
( h ttp :/ /W w w .a l-m o n ito r:c o m /p u ls e /o r iQ in a ls /2 0 1 6 /0 2 /tu rk e v -ru s s ia -m o s c o w -tr ié s - 
to-draw-ankara-into-fiQht.html#ixzz3z7CFSsNlI

Onze R eferentie
DVÖ/CV' 027/16

Directie Veiligheidsbeleid

Pagina 3Ö van 55

http://Www.al-monitor:com/pulse/oriQinals/2016/02/turkev-russia-moscow-tri%C3%A9s-to-draw-ankara-into-fiQht.html%23ixzz3z7CFSsNl
http://Www.al-monitor:com/pulse/oriQinals/2016/02/turkev-russia-moscow-tri%C3%A9s-to-draw-ankara-into-fiQht.html%23ixzz3z7CFSsNl


Ofrectie Veiligheidsbeleid

A ntw oord op vraag 145
Het kabinet beziet de opgelopen spanningen tussen Rusland en Turkije met zorg 
en roept beide zijden op de kalmte te bewaren. Dat is ook de consistente 
boodschap die de NAVO afgeeft. De Turkse Luchtmacht bewaakt het Turkse, 
iuchtruirn en de grenzen op basis van Rules of Engagement die door de Turkse 
regering aan de Turkse iuchtmacht zijn opgedragen. Deze worden niet bekend 
gesteld, net zomin als de precieze verdeling van haar vliegtuigen over het land.

Vraag 146
In hoeverre is A! Nusra doelwit van Russische bombardementen?

Antwoord op vraag 146
De Russische inspanning concentreert zich op het ondersteunen van het Syrische 
grondoptreden langs de fronten in het Westen van Syrië, wat betekent dat in 
voorkomend geval ook het al-Nusra Front wordt aangevallen. Het is onduidelijk in 
hoeverre dit gebeurt.

Vraag 147
Waarom voert u VN-Veiligheidsraadrèsolutie 2254, die oproept 'to eradicate the 
safe haven they have established over significant parts of Syria' niet aan als 
rechtsgrond voor militair optreden tegen ISIS in Syrië?

Vraag 148
Waarom doet u uitsluitend een beroep op de rechtsgrond van collectieve 
zelfverdediging van Irak? Waarom baseert u zich niet ook op VN 
Veiligheidsraadsresoiutie 2254, alsmede op coilectieve zelfverdediging van 
Frankrijk na de aanslagen in Parijs?

Vraag 149
Waarom gaat u niet meer in op de uitspraak van de premier dat Nederland 'in 
oorlog' is met ISIS, na de aanslagen in Parijs? Waarom bent u uitsluitend bereid 
op te komen voor de coilectieve verdediging van Irak en niet voor de collectieve 
verdediging, van het Westen?

Antw oord op vragen 147 , 148  en 149
VNVR resolutie 2254 bevat geen mandatering voor geweldgebruik op basis van 
hoofdstuk VII van het VN Handvest. Zoals eerder genoemd vormt collectieve 
zelfverdediging ten behoeve van Irak de rechtsgrond voor optreden tegen ISIS in 
Syrië. Het Franse verzoek aan Nederland om intensivering van de militaire inzet 
tegen ISIS in Syrië (en Irak j  kan .eveneens een rechtsgrond bieden voor optreden 
in Syrië op basis van collectieve zelfverdediging. Een overig beroep op 
(collectieve) zelfverdediging kan pas worden gedaan in het geval van een 
(onmïddellijk dreigende) gewapende aanval in de zin van artikel 51 van het VN 
Handvest.

Vraag 150
Hoe verhoudt de uitspraak van de premier, die uitgereisde jihadisteh uit 
Nederland liever dood ziet in Syrië, dan dat ze terugkeren naar Nederland, zich tot 
de caveats die u oplegt ten aanzien van optreden in Syrië?

Antw oord vraag 150
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Directie VeiligheidsbeleidHet besiuit van het kabinet de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS te 
intensiveren, ziet op een parallelle intensivering op alle sporen: politiek, militair en 
stabilisatie. Voor wat betreft het militaire spoor in Syrië, ziet de intensivering op 
het aanpakken van belangrijke strategische doelen in de aanvoerlijnen van ISIS 
vanuit Oost-Syrië naar Irak. De locatie van uitgereisde Nederlandse ISIS strijders 
heeft bij dit besluit geen rol gespeeld.

Vraag 152
Kunt u toelichten op welke wijze de niet-lethale steun aan de Syrische gematigde 
(gewapende) oppositie er aan bijdraagt dat die oppositie burgers kan 
beschermen?

Antwoord op vraag 152
De steun bestaat voor een deel uit potentieel levensreddende middelen, zoals 
voedselpakketten, medische kits en brandblussers. Zaken als 
communicatiemiddelen, kleding, dekens en andere basisbenodigdheden helpen de 
oppositie zich beter te handhaven en burgers onder hun hoede te beschermen. 
Communicatiemiddelen kunnen bovendien worden gebruikt om te waarschuwen 
tegen luchtaanvallen.

Vraag 154
Wordt de door u aangehaalde 'gematigde gewapende oppositie' centraal geleid of 
is er sprake van los van elkaar opererende elementen?

Antwoord op vraag 154
Een groot deel van de gematigde gewapende oppositie rekent zich tot de Free 
Syrian Army, hetgeen een los samenwerkingsverband is. Het kabinet acht het van 
belang dat groepen die steun ontvangen naar een overkoepelende militaire 
commandostructuur voor de Syrische gematigde oppositie streven.

Vraag 155
Op welke manier faciliteert Nederland actief de dialoog tussen Syriërs uit 
verschillende politieke en maatschappelijke gelederen? En wat is het effect 
hiervan?

Antwoord op vraag 155
Het kabinet faciliteert de dialoog tussen Syriërs uit verschillende politieke en 
maatschappelijke gelederen door middel van discrete informele dialogen. Gezien 
de vertrouwelijke aard van deze informele dialogen en het persoonlijke gevaar 
voor sommige deelnemers dat deelname aan deze dialogen met zich mee kan 
brengen, kan het kabinet niet diep ingaan op hoe deze facilitate precies 
plaatsvindt. Voorbeelden van facilitate van informele dialogen zijn 
capaciteitsopbouw van gemarginaliseerde groepen, steun voor gespecialiseerde 
NGO's op het gebied van conflictbemiddeling, en logistieke ondersteuning. Voor de 
effecten/resultaten van deze informele dialogen verwijst het kabinet u naar het 
antwoord op vraag 80.

Vraag 159
Kunt u nader ingaan op wat u gaat doen met 10 miljoen euro voor de 'gematigde 
gewapende oppositie'? In hoeverre handhaaft de Free Syrian Police de sharia?

Antwoord op vraag 159
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Zie voor beantwoording van de eerste vraag onder 159 de beantwoording van 
vraag 79.

De Free Syrian Police (FSP) richt zich voornamelijk op handhaving van de lokale 
openbare orde en community policing, in goed overleg met de lokale community 
security working groups. Het neutrale karakter van de FSP vindt waardering bij de 
lokale gemeenschappen. De FSP is in principe niet gewapend, houdt zich niet 
bezig met de harde toepassing van wetgeving en rechtsspraak.en is 
gecommitteerd aan de universele mensenrechten.

Vraag 160
Is de door Nederland voorgenomen.steun aan de 'gematigde.gewapende 
oppositie’ in strijd met het internationaal recht, in het bijzonder het steunen van 
de Free Syrian Police?

Antw oord op vraag 160
Aan de gematigde gewapende oppositie, waaronder de Free Syrian Police, wordt 
niet-lethale steun gegeven in de vorm van civieie middelen die dienen, ter 
bescherming van de burgerbevolking en de eigen veiligheid. Bij de besluitvorming 
over de te verlenen steun zijp voikenrechtelijke aspecten, in het bijzonder het 
non-ïnterventiebeginse! en het geweidverbod, doorslaggevend.

Vraag 161
Bent u bereid steun te verlenen aan de Syrische Koerden, de helden van Kobane, 
de boots on the ground tegen ISIS? Zo nee, waarom niet en waarom dan wel aan 
de 'gematigde gewapende oppositie'?

Antwoord op vraag 161
De Syrische Koerden vormen geen homogene groep. Veruit de grootste 
groepering is de PYD. De gewapende tak van de PYD -  de YPG -  wordt door de VS. 
in de strijd tegen ISIS in Syrië gezien als een effectieve militaire partner, althans 
in Koerdisch gebied. Tegelijkertijd overlappen de belangen van de PYD/YPG maar 
voor een deel overlappen. De PYD heeft een afwijkende politieke agenda, 
onderhoudt banden met de PKK en naar verluid het regime van Assad en maakt 
zich volgens bijvoorbeeld Amnesty International schuldig aan 
mensenrechtenschendingen tegen soenni-Arabische en Turkmeense 
bevolkingsgroepen. Overigens is het kabinet wei degelijk - via onze partners, 
waaronder PAX -  actief in Syrisch-Koerdisch gebied, om respect voor 
mensenrechten en dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen te 
bevorderen.

Vraag 162
Hoe worden groepen concreet doorgelicht?

A ntw oord op vraag 162
O m  te b e g in n e n  n e e m t h e t kabinet m e t na m e  g ro ep en  in  o v e rw e g in g  d ie  d o o r  
partners -  aan de hand van een zogenoemde vert/;u?-procedufe -  als voldoende 
betrouwbaar zijn beoordeeld. In aanvulling pp deze voorselectie hanteert het 
kabinet een eigen procedure, die erin vo.orziet groepen te toetsen aan een aantal 
voor het kabinet doorslaggevende criteria. Het betreft onder andere criteria om uit 
te sluiten dat operationele samenwerking met extremistische groepen aan de orde 
is, om zeker te stellen dat de2e groepen een inclusieve politieke oplossing
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Antwoord op vraag 163
In de herfst van 2015 is een aantal Nederlandse voedselpakketten na een overval 
geconfisqueerd door labhat Al-Nusra. Deze goederen zijn kort daarna 
teruggegeven. Er zijn mitigerende maatregelen genomen om een dergelijk voorval 
in de toekomst te kunnen voorkomen.

Vraag 164
Waarop is het oordeel gebaseerd dat steun aan gematigde gewapende oppositie 
effectief is?

Antwoord op vraag 164
Dit oordeel is gebaseerd op monitoring en evaluatie van de steun, gesprekken met 
partners, de uitvoerende partij en de ontvangende partijen zelf. Daaruit blijkt dat 
groepen die Nederlandse steun ontvangen winnen aan iokaal draagvlak, strijders 
en burgers aan zich weten te binden en beter het hoofd kunnen bieden aan de 
aanvallen van het Assad-regime, ISIS en andere terroristische groepen. De steun 
geeft Nederland bovendien de mogelijkheid de dialoog over het politiek proces en 
transitie met deze groepen aan te gaan. Dat is belangrijk, want zonder de 
betrokkenheid van gewapende groepen heeft het politiek proces geen kans van 
slagen.

Vraag 166
Wat is op de grond de positie van gematigde gewapende oppositie ten opzichte 
van (radicale) jihadistische groepen?

Antwoord op vraag 166
Er bestaat een diffuus beeld van wie waar precies dominant is. In Noord-Syrië 
domineren op een aantal plaatsen islamistische strijdgroepen het terrein, vooral 
op het platteland van de provincie Idlib, De gematigde strijdgroepen zijn hier 
getalsmatig minder sterk. In Zuid-Syrië domineren de gematigde strijdgroepen en 
zijn de islamistische strijdgroepen minder groot in omvang. De term 'jihadistisch' 
is slechts van toepassing op ISIS en Jabhat al-Nusra en enkele kleinere 
strijdgroepen.

Vraag 168
Wat is het verschil tussen demographic engineering en etnische zuivering? 

Antwoord op vraag 168
Van demographic engineering is sprake wanneer er wordt ingegrepen in de 
demografie van een bepaald gebied. Etnische zuivering kan worden opgevat ais 
zeer ernstige vorm hiervan, waarbij een gebied op gewelddadige wijze van een 
specifieke bevolkingsgroep wordt "gezuiverd". Afhankelijk van de omstandigheden 
kan etnische zuivering een internationaal misdrijf vormen.

Vraag 169
Zou Nederland extra inzet kunnen leveren op het gebied van ontmijning?

nastreven en om te garanderen dat groepen gecommitteerd zijn aan de naleving 
van het humanitair oorlogsrecht.

Vraag 163
Zijn u voorbeelden bekend dat steun aan gematigde groepen terechtkwam bij 
radicale groepen, waaronder IS en Al Nusra?
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Antwoord op vraag 169
Boobytraps en IED's vormen een groot obstakel bij de herovering en stabilisatie 
van ISIS gebieden. Ontmanteling ervan is een prioriteit van zowel de Iraakse 
overheid als.de verzamelde donoren. Gebrek aan capaciteit bij Iraakse militaire en 
civiele anti-explosieve diensten is het voornaamste knelpunt. Nederland draagt 
daarom bij aan de lopende activiteiten van internationale ontmïjnings-NGO's 
Handicap International en de Mines Advisory Group (MAG). Capaciteitsopbouw 
maakt hier integraal onderdeel van uit. In het kader van de trainingen door 
Nederlandse militairen wordt in Erbil speciale aandacht besteed aan IED's inclusief 
bijbehorend materiaal. Recent steunde Nederland, samen met aantal andere 
donoren, met EUR 6 mln. de hernieuwde inzet van UNMAS in Irak, met specifieke 
aandacht voor coördinatie en capaciteitsopbouw gericht op de heroverde gebieden. 
De Europese Unie heeft in het kader van de regionale EU-strategie de leiding op. 
zich genomen van de donor inspanningen op dit terrein. De EU zit in dit kader de 
sub-working group on de-mining (valt onder de stabilisatie werkgroep) voor, waar 
ook.Nederland aan deelneemt. Recent heeft de NAVO capaciteitsopbouw op het 
terrein van counter IED geïdentificeerd als een mogeiijke niche,, voor NAVO 
trainingen.

Vraag 170
Bent u bereid hulp te bieden aan bedreigde christenen, in Irak en Syrië? Zo nee, 
waarom niet en waarom staat er niets over in de brief?

Antw oord op vraag 170
De positie van minderheden in Syrië en Irak is zorgwekkend en heeft dan ook de 
aandacht van het kabinet. Naast Assyrische christenen en Yezidi's zijn ook onder 
andere soennitische Arabieren, sjiitische Turkmenen, Koerden en sjiitische 
Shabaks doelwit en slachtoffer van ISIS. Gruweldaden van ISIS tegen religieuze 
en etnische minderheden vormen mede de aanleiding voor het kabinetsbesluit om 
militair in te grijpen tegen ISIS in Irak en nu ook in Syrië.
Nederland draagt via de Dutch Relief Alliance, een samenwerkingsverband van 
Nederlandse hulporganisaties, bij aan humanitaire hulp voorde bewoners van 
Noord-Irak.en Syrië. Dit gebeurt op basis van de humanitaire principes waarbij 
hulp wordt gegeven zonderonderscheid te maken in religie, ras of anderszins. Het 
kabinet wordt hierin gesteund door de motie Van der Staaij (c.s. 2792S, nr. 554) 
die de regering oproept aandacht te hebben voor de vele minderheden die leven 
in Nine.wa. In de aanvullende artikel 100-brief d.d. 29 januari 2016 is een 
additionele bijdrage van 12 miljoen bestemd voor de Dutch Relief Alliance. 
aangekondigd, als onderdeel van de 75 miljoen euro humanitaire hulp die 
Nederland in 2016 bijdraagt aan aanpak van de crisis in Syrië.

Humanitaire hulp wordt geleverd op basis van het humanitair imperatief en de 
humanitaire principes. Dit betekent dat hulp gaat naar hen die dit het hardst nodig 
hebben, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaliteit, 
ras, religie of politieke voorkeur. Een specifiek hulpprogramma aan bedreigde 
christenen:zou niet aansluiten bij deze principes. Het kabinet is zich ervan bewust 
dat christenen in moeilijke omstandigheden leven, Nederland vraagt daar 
regelmatig aandacht voor en zal dat ook blijven doen.

Vraag 171
In hoeverre werkt de Free Syrian Army ook samen met andere groeperingen zoals 
de Al-Nusra?
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Antwoord op vraag 171
Sommige strijdgroepen werken in voorkomend geval samen met al-Nusra Front in 
de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand, zijnde het regime. Deze 
samenwerking heeft een pragmatisch en incidenteel karakter. Het kabinet steunt 
geen groepen die samenwerken met extremistische groepen.

Vraag 173
Voorzien het mandaat en geweidsinstructies in de mogelijkheid van aanvallen van 
'Nederlandse F-16-s op chemische wapencapaciteit van ISIS, ook als er niet 
aantoonbaar sprake is van ’grensaanvoeriijnen vanuit Oost-Syrië naar Irak? 
Waarom wel/niet?

Vraag 178
Mogen de Nederlandse F-16's luchtaanvallen uitvoeren tegen ISIS bij (op handen 
zijnde) massaslachtingen en genocide in Syrië, ook ais er geen sprake is van 
‘grensoverschrijdende aanvoerlijnen' naar Irak? Zo nee, waarom niet en vindt u 
dit moreel te verdedigen?

Vraag 185
Biedt het voorgenomen nieuwe mandaat ook mogelijkheden om in te grijpen bij 
humanitaire noodsituaties in Oost-Syrië, bijvoorbeeld waar sprake is van 
uithongering van burgers door belegering van ISIS? Zo ja, hoe werkt dit in de 
praktijk?

Vraag 191
Kunnen en mogen Nederlandse F-16's optreden tegen ISIS-cellen in Syrië die 
terroristische aanslagen voorbereiden tegen Nederland of andere Westerse 
landen, ook als er geen verband is met aanvoerlijnen naar Irak? Zo nee, waarom 
niet?

Vraag 192
Mogen onze F-16‘s ingrijpen tegen ISIS in Syrië als ISIS chemische wapens ïn2et 
of in dreigt te zetten in Syrië, ook als er geen verband is met aanvoerlijnen naar 
Irak? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vragen 173 , 178 , 185 , 191 en 1 9 2
Zoals in de artikel 100-brief en in de eerdere brieven aan de Kamer is 
uiteengezet, is er een volkenrechtelijke grondslag voor Nederland om op te treden 
tegen ISIS in Syrië op basis van het verzoek van Irak om hulp bij de verdediging 
van Irak. Het optreden tegen ISIS in Syrië moet dus worden gerelateerd aan de 
(voortdurende dreiging van) aanvallen van ISIS op Irak. Het spreekt vanzelf dat 
het optreden tegen ISIS op deze basis ook effect heeft op de mogelijkheden van 
ISIS om andere activiteiten te ontplooien.

Vraag 174
Aangegeven wordt dat Deir al Zor onderdeel uitmaakt van een 'majeure as' van 
ISIS om zijn operaties in Irak te bevoorraden. Waarom legt u dan een 
geografische 'caveat' op diezelfde stad?

Antwoord op vraag 174
De omvangrijke provincie Deir a!-Zur speelt een grote rol in de aanvoerketen van 
ISIS. Bij de gelijknamige hoofdstad heeft het regime nog een garnizoen dat tot
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dusver standhoudt tegen ISIS. Om niet ais luchtmacht van het regime op te 
treden, is de coalitie terughoudend in haar optreden rondom deze stad.

Vraag 175
Kunnen de F-16’s voor verkenning ingezet worden in heei Oost-Syrië, ook voor 
verkenningen van ISIS-doelen die niet aantoonbaar gerelateerd zijn aan 
'grensoverschrijdende aanvoerlijnen' naar Irak? Zo nee, waarom niet en welke 
beperkingen zijn er?

Antw oord op vraag 175
De Nederlandse F-16' s worden niet specifiek ingezet voor verkenningsvluchten, 
maar alle informatie die zij tijdens een vlucht met hun sensoren verkrijgen kan 
behulpzaam zijn in het operatïecentrum in Qatar bij de selectie en identificatie van 
doelen. Dat betreft ook informatie over mogelijke doelen die niet gerelateerd zijn 
aan grensoverschrijdende aanvoerlijnen. De Nederlandse F-16's zetten alleen 
wapens in binnen de inzetkadérs 2oals deze in de aanvullende artikel 100-brief 
zijn verwoord.

Vraag 181
In hoeverre kunnen de Nederlandse F-16‘s luchtsteun geven aan bijvoorbeeld de 
Syrische Koerden in de strijd tegen ISIS? Is dergelijke inzet ook wat dat betreft 
per definitie beperkt tot ‘grensoverschrijdende aanvoerlijnen' van ISIS naar Irak?

Vraag 203
Welke gewapende groepen kunnen (eventueel) rekenen op close air support? 

Vraag 211
Kunt u nader toelichten wat het inhoudt dat de coalitie daar waar nodig close air 
support operaties kan uitvoeren ten gunste van gematigde gewapende Syrische 
oppositiegroepen die strijden tegen ISIS? Is het denkbaar dat ook Nederlandse F- 
16's voor deze taak zullen worden ingezet? Hoe past dat binnen het mandaat van 
de missie, die nadrukkelijk niet gericht is op regime change in Syrië?

Vraag 213
Welke gewapende groep zal naar verwachting de controle over grondgebied 
kunnen vergroten door luchtaanvallen van Nederlandse F-16's in Syrië?

Antwoord op vragen 181, 203, 211 en 213
De luchtaanvallen van Nederland zullen zich richten op de aanvoerlijnen van ISIS. 
Waar nodig kunnen ook Nederlandse F-16's close air support (CAS) operaties 
uitvoeren ten gunste van gematigde gewapende Syrische oppositiegroepen die 
strijden tegen ISIS. Uit veiligheidsoverwegingen wordt niet ingegaan op de 
identiteit van deze oppositiegroepen. CAS-operaties passen binnen het mandaat 
van de missie en worden door Nederland ook uitgevoerd in Irak. Deze CAS- 
operaties hebben tot doel oppositiepartijen in voorkomend geval te ondersteunen 
in hun s t r i jd  tegen ISIS en d ra g e n  bij aan de beoogde ontmanteling van IS IS .

Vraag 182
Hoeveel doelen van ISIS in Oost-Syrië denkt u ongeveer uit te kunnen schakelen, 
als - bewegende componenten moeilijk te detecteren zijn - het weken tot zélfs 
maanden kan duren voordat een strategische locatie van ISIS kan worden 
uitgeschakeld - de missie van de F-16's eind juni afloopt?
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Antwoord op vraag 182
Het is niet mogelijk noch wenselijk hiervan een schatting te geven.

Vraag 184
Is het juist dat het doel van het vergroten van de strijd tegen ISIS in Irak is, door 
uitbreiding van het inzetgebied naar het uitnemen van die doelen in Syrië die de 
aanvoer van wapens, mensen en middelen door ISIS naar Irak mogelijk maken, 
de strijd tegen ISIS in Irak effectiever te maken en niet de positie van Assad te 
versterken?

Antwoord op vraag 184
3a, dat is juist.

Vraag 186
Heeft u vanuit Syrië signalen ontvangen over de wenselijkheid van 
bombardementen door de coalitie? Van welke personen of partijen?

Antwoord op vraag 186
De wenselijkheid van bombardementen wordt doorlopend met diverse Syrische 
partners besproken.

Vraag 189
Zijn luchtaanvallen op bewoond gebied uitgesloten?

Antwoord op vraag 189
De Nederlandse F-16's zullen worden ingezet binnen de kaders die het kabinet in 
de aanvullende artikel 100-brief heeft gesteld. Zij zullen worden ingezet om met 
grote zorgvuldigheid en precisie doelen uit te schakelen die onderdeel zijn van de 
aanvoerlijnen van ISIS. Dergelijke doelen liggen ook in bewoond gebied. Als aan 
de strenge toets van uiterste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid alsmede 
proportionaliteit niet volledig kan worden voldaan, worden dichtbevolkte gebieden 
vermeden. Met het targeting proces en het toezicht daarop door de Red Card 
Holder wordt het risico van burgerslachtoffers en nevenschade minimaal 
gehouden. Het risico kan echter nooit geheel worden uitgesloten,

Vraag 193
Nederland is heel open over beleidsdoelstelling dat Assad niet mag profiteren van 
strijd tegen ISIS. Géven Amerikanen net zoveel in zoveel woorden weg? Zo ja, 
kunt u uitspraken geven waaruit dat blijkt?

Antwoord op vraag 193
Net als Nederland zijn de Verenigde Staten van mening dat in een toekomstig 
Syrië geen plaats kan zijn voor Assad. Het feit dat het grote merendeel van de 
coalitieaanvallen plaatsvinden in Oost-Syrië, buiten het bereik van Assad, moet 
dan ook in dit licht worden gezien.

Vraag 19 9
Heeft ISIS door de bombardementen van de coalitie in Irak en Syrië inmiddels een 
tekort aan wapens en munitievoorraden?

Vraag 200
Is ISIS nog steeds in staat om de wapens en munitievoorraden aan te vullen door 
veroveringen, illegale handel, en donaties van externe partijen?
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A n tw o o rd  op v ra g e n  199 en 200
Er zijn geen aanwijzingen dat ISIS öp dit moment een tekort heeft aan wapens en 
munitie. ISIS kan nog steeds putten uit de ruime hoeveelheid wapens die zijn 
buitgemaakt op andere strijdgroepen en op de Syrische en de Iraakse 
strijdkrachten. Er zijn wel berichten over personele en financiële problemen. De 
primaire wijze waarop ISIS wapens en munitie verkrijgt,, is door 
gebiedsverovering en daaropvolgende plundering van wapenopslagplaatsen. 
Omvangrijke wapentransacties via externe partijen zijn niet waarschijnlijk, maar 
gerichte smokkel van hoogwaardige onderdelen is denkbaar.

Vraag 201
Is het niet vanzelfsprekend dat alle vliegers die in internationaal verband ingezet 
worden gekwalificeerd genoeg om deel te nemen aan de militaire acties die in de 
strijd tegen ISIS worden ondernomen?

Antwoord op vraag 201
Alle vliegers die deelnemen aan de militaire acties in de strijd tegen ISIS zijn 
vanzelfsprekend gekwalificeerd. De kwaliteit van Nederlandse vliegers is dusdanig 
hoog dat Nederland t bij het uitvoeren van luchtoperaties regelmatig de leiding 
krijgt.

Vraag 202
Weike gematigde groepering is tot nu toe het meest effectief gebleken in de strijd 
tegen ISIS?

Antw oord op vraag 202
In Koerdisch gebied in Syrië zijn de YPG/Syrian Democratic Forces, dankzij steun 
van de VS, tot op heden de effectiefste strijdgroep tegen ISIS. In andere delen 
van Noord-Syrië hebben gematigde strijdgroepen, geassocieerd met het Vrije 
Syrische leger, eveneens successen geboekt tegen ISIS.

Vraag 205
Op welke wijze kan verantwoording worden afgelegd voor burgerdoden die vallen 
dóór aanvallen van Nederlandse F-16's in Irak en Syrië?

Antwoord op vraag 205
De Nederlandse krijgsmacht stelt alles in het werk om burgerslachtoffers zoveel 
mogeiijk te voorkomen. Mocht een Nederlandse inzet onverhoopt toch tot 
burgerslachtoffers.leiden, dan zai per geval worden beoordeeld, aan de hand van 
de specifieke omstandigheden, of er aanleiding is tot het betalen van 
schadevergoeding of een "ex gratia" betaling. De praktische haalbaarheid van het 
verrichten van deze betalingen wordt gecompliceerd door het ontbreken van 
grondtroepen. Voorts wordt opgemerkt dat in alle gevallen waarin wordt 
overwogen over te gegaan tot het betalen van schadevergoeding of "ex gratia" 
b e ta lin g e n  aan in d iv id u e le  b u rg e rs , d e rg e lijk e  b e ta lin g e n  n ie t k u n n e n  w o rd e n  
verricht tijdens het gewapend conflict in gebieden die door ISIS worden beheerst. 
Zie ook het antwoord op vragen 75, 76, 77, 78, 198 en 212 en 216.

Vraag 206
Op basis van wat voor soort inlichtingen worden door de coalitie aanvallen 
uitgevoerd? Welke rol speelt Nederland in het verzamelen van deze inlichtingen?
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Vraag 207
Is uitgesloten dat Nederland aanvallen uitvoert op basis van inlichtingen die het 
niet zelf heeft kunnen verifiëren?
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Antwoord op vragen 206 en 207
Over de wijze waarop de coalitie inlichtingen verzamelt, alsmede de 
samenwerking tussen de Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten, 
worden uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken gedaan.

Vraag 209
Nederland werkt net als VS met small diameter bombs. Is Nederland daarom niet 
juist bij uitstek aangewezen die doelen te bestoken die 'chirurgische precisie' 
vergen, omdat wij dat het meest nauwkeurig kunnen? Zou vanuit oorlogsrecht 
niet juist Nederland daarbij ingezet moeten worden i.p.v. minder nauwkeurige 
bommen van bondgenoten? Graag een toelichting.

Antwoord op vraag 209
Op grond van het humanitair oorlogsrecht moet voorafgaand aan eike aanval 
worden getoetst of de verwachtbare nevenschade, zoals doden of gewonden 
onder de burgerbevolking of schade aan burgerobjecten, niet buitensporig is in 
vergelijking met het concrete en directe militaire voordeel dat met de aanval kan 
worden bereikt. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met het in te 
zetten wapen en de effecten daarvan. Het humanitair oorlogsrecht verplicht dus 
niet tot het gebruik van precisiewapens, maar door gebruik te maken van wapens 
zoals de small diameter bomb, kan inderdaad met meer precisie en mogelijk met 
minder gevaar voor névenschade worden opgetreden. Dit is een van de redenen 
waarom de inzet van Nederland in de campagne van de coalitie zo waardevol is.

Vraag 214
Kunt u aangeven in hoeverre de Syrische Koerden verschillen van de Iraakse 
Koerden en de Free Syrian Army met betrekking tot het respecteren van het 
humanitair oorlogsrecht en/of mensenrechten?

Antwoord op vraag 214
Over de verschillende strijdende partijen in Syrië en Irak zijn berichten 
verschenen, waarin sprake is van het schenden van mensenrechten. Er is echter 
geen duidelijk beeld van de mate waarin deze schendingen zouden plaatsvinden.

Vraag 215
Vindt u de Syrische Koerden een 'betrouwbare partner op de grond' in de strijd 
tegen ISIS? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 215
De Syrische Koerden vormen geen homogene groep. De YPG, de gewapende tak 
van de PYG, is militair actief tegen ISIS en heeft daarbij successen geboekt, zoals 
in Kobane. De beperking van de YPG als partner op de grond is gelegen in het feit 
dat (grootschalige) inzet van de YPG buiten Koerdisch gebied niet in de rede ligt,

Vraag 216
Welke aanvullende acties onderneemt de Nederlandse regering eigenstandig om 
de mogelijkheid op burgerslachtoffers te beperken?

Pagina 48 van 55



Directie VeiligheidsbeleidA n tw o o rd  op  v raa g  216
Het is er de Nederlandse regering alles aan gelegen om het luchtwapen 20 
zorgvuldig mogelijk in te zetten en het: risico van burgerslachtoffers en 
nevenschade minimaal te houden.
In het operationele proces ziet de red card holder toe op de zorgvuldigheid van dè 
doelselectie en toetst hij de uitkomsten van dit proces aan het Nederlandse 
mandaat, de targeting directives en de rules of engagement. De vlieger zelf voert 
kort voor inzet een Combat Collateral Damage Estimate uit waarin hij zorgvuldig 
toeziet op de uitvoerbaarheid van de missie.

Vraag  217
Kunt u een overzicht geven van de burgerslachtoffers die tot nog toe zijn gevallen 
door toedoen van ISIS, het Assad-regime, de coalitie, de Russische regering en de 
partijen die behoren tot de gematigde oppositie in Syrië?

A n tw o o rd  op  v raa g  217
Er zijn geen volledige gegevens voorhanden voor wat betreft het aantal 
(burger)slachtoffers dat gemaakt is door de. verschillende strijdende partijen. De 
verschillende mensenrechtenorganisaties dié zich bezighouden met het 
documenteren van deze gegevens hanteren verschillende aantallen. Onomstreden 
is dat veruit het grootste aantal burgerslachtoffers valt als gevolg van 
luchtaanvallen door het Syrische regime. Het is, zoals ook eerder met de Kamer 
gewisseld, om meerdere redenen niet mogelijk om exact aan te geven hoeveel 
burgerdoden er zijn te.betreuren ais gevolg van het optreden van de coalitie (zie 
ook antwoord op vragen 75, 76, 77, 78, 198 en 212).

Vraag 219
Wat kan precies worden verstaan onder re-fit trainingen?

A n tw o o rd  op  v raa g  219
In een re-fit training worden de vaardigheden van een operationele eenheid 
opgefrist en verbeterd. Het gaat om eenheden die van het front terugkeren voor 
een herstelperiode, Het.doel van de re-fit training, is om de operationele 
effectiviteit van de betreffende eenheid in korte tijd terug te brengen. Het 
programma is op maat gemaakt voor de betreffende eenheid en legt de nadruk op 
de lessen die door de eenheid zijn geleerd aan het front. Na de re-fit training 
keren de operationele eenheden terug naar de frontlinie.

Vraag  220
Slaagt Bagdad er in om de Iraakse militairen, waaronder de door Nederland 
opgeleide Special Operations Forces, tijdig hun ioon üit te betalen?

A n tw o o rd  op  v raa g  220
Ja.

Vraag 221
Welke andere coalitie-landen maken gebruik van een 'Mobile Support Team'? In 
hoeverre verschilt de beveiliging van deze teams van andere bestaande trainers?

A n tw o o rd  op v raa g  221
Het Verenigd Koninkrijk maakt op dit moment reeds gebruik van een Mobile 
Support Team (MST). Andere partners,, waaronder Italië, hebben te kennen 
gegeven eveneens een dergelijk team te willen inzetten.
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De beveiliging van het team verschilt niet wezenlijk van de reeds aanwezige 
trainingsteams. Deze teams hanteren ook een flexibel concept en zijn op 
meerdere locaties inzetbaar. Het mobiele team gaat meer naar de Peshmerga- 
eenheden toe om ze achter de frontlinies aanvullende training te geven. De 
beveiliging wordt.toegespitst op de actuele dreigingssituatie en de trainingsiocatie. 
Elk team maakt gebruik van eigen force protection, persoonlijke bewapening en 
gepantserde voertuigen. Voor het MSI gelden dezelfde veiligheidsvoorwaarden als 
voor de teams die momenteel de basistraining verzorgen.

Vraag 222
In hoeverre wordt er tijdens de training aandacht besteed aan het internationaal 
humanitair oorlogsrecht? In hoeverre wordt er bovendien aandacht besteed aan 
het belang van mensenrechten? Iri hoeverre wordt er gemeten of dit tot resultaat, 
heeft geleid?

Antwoord op vraag 222
In de basisinfanterielessen wordt waar mogelijk aandacht besteed aan het 
internationaal humanitair oorlogsrecht en mensenrechten. Deze lessen worden 
ook ingebed in de praktijktraining zoals het uitvoeren van patrouilles en 
gevechtshandelingen. De eenheden worden aan het front door Nederland niet 
gevolgd.

Vraag 223
Kunt u bevestigen dat sjiitische milities hebben aangegeven Amerikaanse troepen 
in Irak te zullen bevechten?

Antwoord op vraag 223
Nee. Enkele Iraakse politieke partijen hebben zich wei publiekelijk uitgesproken 
tegen Amerikaanse 'boots on the ground'.

Vraag 224
Waarom onderzoekt u een Mobile Support Team van ongeveer 25 personen, 
terwijl hiermee slechts een deel van de behoefte bij de Peshmerga wordt 
ingev.uld? Welk deel wordt niet ingevuld en zijn er bondgenoten die er invulling 
aan geven?

Antwoord op vraag 224
De Nederlandse, bijdrage met een MST wordt onderzocht op basis de behoefte van 
de Peshmerga en de verwachte bijdrage van coalitiepartners. Nederland levert 
met één MST naast de drie reeds aanwezige training teams een passende 
bijdrage.

Vraag 225
Wat heeft het u de. afgelopen maanden gedaan, dat u nu pas de mogelijkheden 
gaat onderzoeken om extra militairen te leveren in de strijd tegen ISIS? Hadden 
deze onderzoeken niet al veel eerder kunnen en moeten plaatsvinden?

Antwoord op vraag 225
Het trainersaanbod van de coalitie berust enerzijds op de behoefte van de Iraakse 
regering en anderzijds op dé training die men in de Koerdische regio en in Bagdad 
aankan. Het aantal trainingslocaties en de beschikbare troepen om de training te 
ondergaan spelen hierbij een rol - eenheden worden vrijgemaakt aan het front om 
een training te volgen. Met het MST-concept kan nu ook elders in de Koerdische
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regio op locaties van de Peshmerga training worden gegeven. Hierbij zal wei 
moeten worden voldaan aan de voorwaarden voor veilige inzet van trainers.

Vraag 227
Kunt u nader toelichten hoe het zit met de belangstelling aan kant van de 
Peshmerga ten aanzien van (meer) trainingen?

A n t w o o r d  op  v r a a g  2 2 7
De Ministry of Peshmerga heeft met nadruk gevraagd om een MST. De ervaringen 
van het Verenigd Koninkrijk in dit kader zijn zeer positief. De Peshmerga 
waarderen de MST-trainingen op locatie. Het bijwonen van trainingen vergt een 
relatief geringe inspanning voor Peshmerga. Daarnaast levert een MST-training 
een directe bijdrage aan het optreden aan het front.

Vraag 228
Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met: 'Er is op dit moment geen concreet 
verzoek om uitbreiding van de Nederlandse Special Operations Forces (SOF) 
training in Bagdad.1? Moet hieruit worden afgeleid dat er wel verzoeken daartoe 
zijn geweest, alleen niet 'concreet'? Wat hielden deze verzoeken in en wie heeft ze 
gedaan?

Antw oord op vraag 228
Het hoofdkwartier van de trainingsmissie in Irak heeft nauw contact met de 
Iraakse overheid over de voortgang van en de behoefte aan trainingen voor de 
Iraqi Security Forces (ISF). Er is op dit moment geen formeel verzoek van de 
Iraakse overheid ontvangen voor uitbreiding van de Nederlandse Special 
Operations Forces (SOF) training in Bagdad. Via de coalitie wordt hierover nog 
nader overleg gevoerd.

Vraag 229
Wanneer verwacht u duidelijkheid te kunnen verschaffen over een eventuele 
bijdrage aan de bewapening van de Peshmerga?

Vraag 231
Welke concrete opties zijn er t.a.v. bewapening van de Koerdische Peshmerga? 
Wordt bewapening beperkt tot de Peshmerga? Hoeveel geid stelt Nederland 
hiervoor beschikbaar? En waar wordt dit uit gefinancierd?

Vraag 232
Hoe ziet de mensenrechtencheck bij mogelijke wapenleveranties er precies uit? 

Antw oord op vragen 229 , 231 en 232
Nederland heeft op hoogambtelijk niveau met meerdere coalitiepartners, evenals 
met het Ministry o f Peshmerga, besproken waaruit een eventuele Nederlandse 
bijdrage aan de bewapening van de Peshmerga zou kunnen bestaan. Uit deze 
g e sp re kke n  is gebleken dat N e de rlan d  z e lf niet beschikt over de wapens en 
munitie waar de Peshmerga vooral behoefte aan hebben, zoals middelzware 
wapens en antitankwapens. Een Nederlandse bijdrage kan zich daarom richten op 
het financieel of logistiek mogelijk maken van leveringen door een partner, zoals 
Duitsland of de VS. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt, Zodra er sprake is 
van een concrete bijdrage, zal uw Kamer nader worden geïnformeerd. Bij de 
uitwerking zal de wijze waarop de Koerdische autoriteiten omgaan met zorgen van 
Nederland over de naleving van de mensenrechten door de Peshmerga
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Directie Veiligheidsbeleidnadrukkelijk worden meegewogen, te meer iri het licht van de recente 
berichtgeving over mogelijke mensenrechtenschending door de Peshmerga. Meer 
in het algemeen geldt dat er nu al een humanitair.oorlogsrecht- en 
mensenrechtencomponent is opgenomen in de Nederlandse trainingen aan de 
Peshmerga en de Iraakse Special Forces.

Met dit antwoord kom ik tevens tegemoet aan het verzoek van uw Kamer van 1 
februari 2016, met kenmerk 2Ü16Z01344/2016D04078.

Vraag 230
Wat is de houding van het Nederlandse kabinet t.a.v, de Syriac Military Council? 
Erkent het kabinet de Syriac Military Council ook als gematigd?

Antwoord op vraag 230
Het kabinet onderhoudt geen rechtstreekse contacten met de Syriac Military 
Council. Het kabinet heeft geen aanleiding om de Syriac Military Council te 
kwalificeren als niet-gematigd.

Vraag 233
Hoe is het mogelijk dat de MIVD op dit moment de capaciteit niet voor handen 
heeft om inzet van een Mobile Support Team te ondersteunen? Wat gaat u doen 
om zo snel mogelijk de capaciteiten van de MIVD te versterken en alsnog 
uitvoering te geven aan de overigens verworpen motie Knops en Segers (29924- 
133)?

Antwoord op vraag 233
De vraag is altijd groter dan het aanbod. In samenspraak met afnemers worden 
vraag en aanbod (door middel van wegen en prioritéren) zo goed mogelijk op 
elkaar afgestemd.

Vraag 234
Hoe worden de extra vlieguren voor de F-16's die toegekend zijn, gefinancierd? 

Antwoord op vraag 234
In de oorspronkelijke raming van de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS 
is budget opgenomen voor het genereren van extra vlieguren. Dit wordt 
gefinancierd uit het Budget Internationale Veiligheid.

Vraag 235
Kunt u aangeven of er indicaties zijn of door Nederland getrainde Peshmerga- 
strijders mensenrechten hebben geschonden? Indien dit het geval is, wordt dit 
dan tot op de bodem uitgezocht?

Vraag 236
Kunt u aangeven óf de internationale steun aan de Peshmerga en de YPG ertoe 
geleid hebben dat er acties zijn ondernomen in richting van burgers en/of NAVO- 
bondgenoten?

Antwoord op vragen 235  en 236
Het rapport van Amnesty en eerdere berichten over mensenrechtenschendingen 
door Peshmerga en de YPG zijn uiterst zorgwekkend. Er zijn geen indicaties dat de 
internationale steun aan de Peshmerga en de YPG heeft geleid tot acties tegen 
burgers en/of NAVO bondgenoten. Naar aanleiding van het verschenen rapport
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heeft Nederland bij Fuad Hussein, Hoofd Buitenlandse Betrekkingen van de 
Koerdische Regio, en bij Minister van Binnenlandse Zaken Karim Sïnjari 
aangedrongen op het instellen van een onderzoek naar de aard en omvang van de 
verdenkingen.

Directie Veiligheidsbeleid
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Vraag  237
Wat achtu de voornaamste reden(en) dat westerse doelen, zoals vorig jaar in 
Parijs, worden aangevallen door (aanhangers van) IS?

A n tw o o rd  op  v raa g  237
De meeste, slachtoffers van ISIS vallen niet in het Westen, maar in Irak en Syrië. 
Aanslagen daarbuiten vinden wereldwijd plaats, van Jakarta to t Istanbul, Sydney 
en Kopenhagen. Daders laten zich soms inspireren door ISIS en worden soms 
vanuit het strijdgebied aangestuurd. ISIS ontleedt zijn identiteit aan de 
gewapende strijd'en zal altijd argumenten hebben om aanslagen te plegen. De 
aanslagen in Parijs werden in ISIS-propaganda gerechtvaardigd op grand van de 
Franse deelname aan de bombardementen op ISIS-gebied.

Vraag  238
Waarop baseert u dat deelneming van Nederland aan de luchtaanvallen op IS in 
Syrië het profiel van Nederland onder jihadisten en daarmee de dreiging tegen 
Nederland en Nederlandse belangen in het buitenland zou kunnen verhogen?

A n tw o o rd  op  v raa g  238
Uit propaganda en claims van ISIS zelf kan worden opgemaakt dat landen die 
deelnemen aan de strijd tegen ISIS beschouwd worden als de belangrijkste 
doelwitten voor het plegen van aanslagen. Op basis van informatie en ervaring 
moet ervan uitgegaan worden dat de Nederlandse deelname aan de 
bombardementen in Syrië op de korte termijn een toename van de dreiging in en 
tegen Nedériand met zich meebrengt. Sinds de bekendmaking zijn er enkeie 
dreigementen van jihadisten tegen Nederland geuit.

Vraag  239
In hoeverre zijn aanslagen van (aanhangers van) IS op doelen in het.westen 
gepland of voorbereid in Irak en of Syrië?

A n tw o o rd  op v ra a g  239
De achtergrond en aansturing van de daders van aanslagen door (aanhangers 
van) ISIS zijn divers. Sommigen handelden alleen en sommigen hebben contact 
gehad met strijders in Syrië of Irak. Enkelen zijn in het strijdgebied zelf geweest. 
Over het algemeen kan worden gesteld dat ISIS het gebied in Syrië en Irak 
gebruikt om aanslagen in Europa voor te bereiden en aspirant-aanslagplegers. te 
trainen.

Vraag  240
Vtfaarom heeft het kabinet n u  al besloten om extra geld uit te trekken bij de 
Voorjaarsnota voor additionele investeringen om vluchtelingen in de regio Syrië 
meer perspectief te. bieden, maar neemt u vooralsnog geen enkel besluit om de 
eigen krijgsmacht, die kampt met ernstige tekortkomingen en beperkingen, meer 
perspectief te geven bij de Voorjaarsnota?

A n tw o o rd  op  v raa g  240
Besluitvorming over de hoofdiijnen van de uitgaven- en inkomstenkant van de
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Directie Veiligheidsbeleidbegroting is aan de orde in het voorjaar bij het hoofdbesluitvormingsmoment. Op 
één moment in het jaar neemt het kabinet een integraal besluit over de 
hoofdiijnen van de uitgaven- en inkomstenkant van de begroting voor zowel het 
uitvoeringsjaar als het begrotingsjaar. Dit hoofdbesluitvormingsmoment is in het 
voorjaar. Zowel intensiveringen die ten goede moet komen aan de vluchtelingen 
in de regio Syrië als eventuele intensiveringen voor Defensie worden op dat 
moment integraal gewogen.

Vraag  241
Weike kosten worden er gemaakt in het kader van de
deradicaliseringsmaatregelen? Kunt u de kosten per project in kaart brengen? 

Antwoord op  v ra a g  241
Het kabinet neemt zowel in binnen- als in buitenland intensieve maatregelen om 
radicalisering tegen te gaan. Zoals aangegeven in de Kamerbrief over de 
Versterking van de Veiligheidsketen (27 februari 2015) heeft het kabinet voor 
intensivering van binnenlandse preventieve maatregelen in de periode 2016-2020 
jaarlijks gemiddeld EUR 11,5 miljoen uitgetrokken. Conform de brief aan de 
Kamer van 27 februari 2015 over Versterking veiligheidsketen zal dit budget 
onder andere besteed worden aan het versterken van de lokale aanpak, 
deskundigheidsbevordering van eerstelijns professionals, ondersteunen van 
families, stimuleren van maatschappelijke tegengeluiden en uitbreiding van de 
Expertise Unit Sociale stabiliteit.

Ook,zal Nederland dé komende jaren investeren om radicalisering wereldwijd (dus 
ook in de regio Syrië/Irak) gericht tegen te gaan. Hiervoor is in totaal EUR 42,6 
miljoen vrijgemaakt voor de periode 2016-2020, De gelden komen deels ten 
goede aan versterking van het postennetwerk om context-specifieke trends en 
dreigingen van gewelddadig extremisme beter in kaart te brengen en gerichte 
preventieve projecten te kunnen ondersteunen. Jaarlijks is er gemiddeld EUR 1,2 
miljoen bestemd voor onderzoek naar specifieke voedingsbodems van extremisme, 
ca. EUR 3 miljoen is, gereserveerd voor projecten gericht op het wegnemen van 
deze specifieke voedingsbodems en deradicalisering, en EUR 2,3 miljoen voor het 
stimuleren van tegengeluid tegen extremistische propaganda.

Vraag  242
Kunt u aangeven welk aanvullend bedrag er geïnvesteerd wordt in de Nederlandse 
veiligheidsdiensten, daar de kans bestaat dat Nederland onder vergrote aandacht 
van terroristen kan staan door haar bijdrage in Syrië?

A n tw o o rd  op  v ra a g  242
In de zomer van 2014 en de lente van 2015 zijn er verhogingen geweest van de 
budgetten van de I&V-diensten resp. de veiligheidsketen. Graag wordt u verwezen 
naar de brief die de minister-president dp 27 februari 2015 naar uw kamer 
verzond (referentie 3807309) met daarin de versterking van de veiligheidsketen.
Er vinden geen aanvullende investeringen plaats in de,Nederlandse 
veiligheidsdiensten, als gevolg van de mogelijk vergrote aandacht van terroristen 
door de bijdrage in Syrië.

Vraag 243
Kunt u aangeven of het kabinet zijn beleid ten aanzien van terugkeerders aanpast 
gezien de militaire bijdrage die Nederland gaat leveren?
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Antwoord op vraag 243
Het kabinet zal zijn beleid ten aanzien van terugkeerders niet aanpassen.

Vraag 244
Is de militaire bijdrage die Nederland gaat leveren, gezien de relatief kleine 
omvang van onze krijgsmacht, het wel waard om onder mogelijke vergrote 
aandacht van terroristen te staan en de veiligheid van ons land mogelijk op het 
spel te zetten?

Antwoord op vraag 244
Het kabinet is ervan overtuigd dat het 'uitschakelen.van de safe havens in Syrië', 
waartoe de VN-Veiligheidsraad oproept (VNVR resoluties 2254 en 2249), 
noodzakejijk is om de capaciteit van ISIS aan te tasten, en zo de dreiging tegen 
westerse doelen en onze bondgenoten te verminderen. Het kabinet acht het van 
belang hieraan een bijdrage te leveren en heeft om de2e reden de inzet 
geïntensiveerd.

Vraag 245
De 25 miljoen euro voor extra humanitaire hulp wordt gefinancierd uit de 
verwachte BNP-groei van de ODA-begroting in de jaren 2016-2020 (op basis van 
de Macro Economische Verkenningen 2015), Is hier niet gewoon sprake van een 
kasschuif? En kwalificeert het kabinet dit als een duurzame wijze van financiering?

Antwoord op vraag 245
Meerjarig is binnen het ODA-budget nog ruimte beschikbaar als gevolg van hogere 
economische groei (BNI-bijste!ling). Met een kasschuif worden deze middelen naar 
2016 gehaald voor extra humanitaire hulp in de regio Syrië. Een kasschuif is in 
het kader van het begrotingsbeleid een regulier instrument.

Vraag 246
Welke aanvullende maatregelen en middelen zet het kabinet in om mogelijke 
opgelopen maatschappelijke spanningen door de Nederlandse militaire bijdrage in 
Syrië te beperken en ronselaars de wind uit de zeilen te nemen?

Antwoord op vraag 246
Het Kabinet is zich er van bewust dat het intensiveren van de Nederlandse inzet in 
Syrië en Irak diverse gevoelens van onvrede los kan maken. Via bestaande 
netwerken binnen diverse Nederlandse gemeenschappen zal indien sprake is van 
onvrede specifiek een dialoog worden gevoerd over de Nederlandse militaire 
bijdrage in Syrië. Het Kabinet verkent momenteel initiatieven hiervoor. 
Transparante en gerichte communicatie over de aard van en motivatie voor de 
inzet staat hierbij centraal.

In het kader van het 'Actieprogramma Integrale AanpakJihadisme' zijn voorts 
verschillende maatregelen genomen die ook relevant, kunnen zijn met het oog op 
deze problematiek. Ouders, docenten, jeugd professionals en imams die werkzaam 
zijn op plekken waar radicalisering aan de orde is, worden getraind om met 
gevoelens van frustratie om te gaan en worden gewezen op gevaren van 
ronseling. Op scholen worden activiteiten georganiseerd die specifiek kunnen 
ingaan op gevoelens van onrecht die kunnen ontstaan naar aanleiding van het 
kabinetsbesluit. De uitvoering van deze maatregeien gaat dan ook onverminderd 
voort en zullen worden aangepast indien de actualiteit hierom vraagt.

D irectie  Vefügheidsbeleïd
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Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
Den Haag

Datum 29 januari 2016
Betreft Aanvullende artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen 

ISIS

Het kabinet is er van overtuigd dat het veelkoppige monster ISIS alleen effectief 
kan worden bestreden door een samenspel van middelen: politiek, diplomatiek, 
stabilisatie en militair. In deze brief wordt aan al deze aspecten aandacht besteed .

Vanwege de snelle opmars van ISIS in Irak, de grove mensenrechtenschendingen 
die daarmee gepaard gingen en de directe bedreiging die ISIS ook voor Europa 
vormt, neemt Nederland sinds oktober 2014 deel aan de .internationale coalitie die 
op verzoek van de Iraakse regering ISIS bestrijdt. Op 19 juni 2015 besioot het 
kabinet de deelneming aan deze coalitie te verlengen. Inmiddels is de tweede fase 
van hét militaire campagneplan ingegaan.

Op 11 december ji. meldde het kabinet uw Kamer in een kennisgevingsbrief dat 
het, naar aanleiding van Franse en Amerikaanse verzoeken, de mogelijkheid en 
wenselijkheid onderzoekt om de strijd tegen ISIS in Irak en Syrië te intensiveren, 
alsmede de inzet in de Sahei. Deze verzoeken werden gedaan in het kader van 
het opvoeren, van de coaiitie-inspannlngen tegen ISIS.

Irak
In 2015 heeft ISIS een deel van het eerder veroverde terrein in Irak verloren. In 
Centraal-Irak is de strategisch belangrijke stad Baiji grotendeels op ISIS heroverd 
en in Noord-Irak is Sinjar weer in handen van de Koerden. Ook in West-Irak zijn. 
vorderingen gemaakt, in het bijzonder met het offensief rond Ramadi in december 
2015. ISIS is in het defensief gedwongen, maar nog geenszins verslagen. ISIS. 
heeft aangetoond.over aanpassings- en herstelvermogen te beschikken. Zo houdt 
ISIS nog altijd stand in de omgeving van Ramadi met behulp van urbane 
gueriliatactieken. De stad Mosul is nog geheel in handen van ISIS en begin januari 
2016 slaagde ISIS er nog in operaties uit te voeren rond de belangrijke 
provinciestad Haditha in West-Irak. ISIS gaat door met de barbaarse 
onderdrukking van de lokale bevolking en de gewetenloze vernietiging van 
cultureel erfgoed, waaronder het 1400-jaar oude klooster St. Elijah. De strijd 
tussen ISIS en de Iraakse en Koerdische strijdkrachten gaat gepaard met 
burgerslachtoffers en grote vernielingen. Veel schade ontstaat door grootschalig 
gebruik van boobytraps en IED's door ISIS. De wijze waarop ISIS is 
georganiseerd zorgt ervoor dat het nog steeds in staat is om deze explosieven - 
alsook wapens, geld, voertuigen en strijders - aan te voeren vanuit Oost-Syrië.
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Met andere woorden, de voortgang die in Irak wordt geboekt, zai niet beklijven ais 
ISIS in staat blijft om vanuit Oost-Syrië de strijd in Irak aan te sturen, 
versterkingen te zenden en slachtoffers te maken. Om ISIS in Irak te verslaan, is 
optreden in Oost-Syrië nóodzakelijk,

De positieve ontwikkelingen in Irak, waaraan Nederland actief bijdraagt, zullen 
voorts niet duurzaam zijn als de militaire strijd niet gepaard gaat met 
hervormingen en politieke en sociaaleconomische stabiliteit. Op dat gebied zijn er 
kleine lichtpuntjes. De hervormingsplannen van premier Al-Abadi stuitten op veel 
politieke weerstand, maar hebben desondanks hun plaats gevonden in de eind 
december door het parlement goedgekeurde begroting voor 2016. Het opnemen 
van de broodnodige economische hervormingen is tot stand gekomen door steun 
van het IMF en de in het vooruitzicht gestelde leningen. Het belang van 
economische hervormingen wordt nog eens extra benadrukt door het zware 
beslag dat de historisch lage olieprijs legt op het budget van de van olie- 
inkomsten afhankelijke economie.

Hoewel de nieuwe begroting en de politieke overeenstemming daarover positief 
stemmen, blijft voldoende voortgang op andere belangrijke dossiers vooralsnog 
uit. Bovendien blijft de relatie tussen Bagdad en de Koerdische Autonome Regio 
(KAR) koel. Dit wordt nog eens extra bemoeilijkt door de interne politieke 
strubbelingen in de KAR. De KAR speelt overigens niet alleen een belangrijke rol in 
de strijd tegen ISIS, maar ook bij de opvang van honderdduizenden Iraakse 
ontheemden en Syrische vluchtelingen.

Syrië
In Syrië is sprake van twee conflicten. Enerzijds is er de geïnternationaliseerde 
Syrische burgeroorlog en de strijd tegen Assad. Anderzijds is er de strijd tegen 
ISIS. Duidelijk is dat het ontstaan van deze conflicten niet los van elkaar kan 
worden gezien en dat de sporen elkaar wederzijds beïnvloeden, maar de aanpak 
verschilt. Voor het aanpakken van deze conflicten volgt de internationale 
gemeenschap dan ook twee parallelle sporen. Diplomatie verdient de voorkeur. De 
oplossing voor de burgeroorlog in Syrië wordt gezocht in een diplomatiek en 
politiek proces. Ook is er geen volkenrechtelijke grondslag om militair in te grijpen 
in de burgeroorlog tussen Assad en de oppositie. ISIS is echter geen 
gesprekspartner en moet ook militair worden bestreden. Om tot een duurzame 
oplossing voor de crises in Syrië te komen, dienen beide sporen te worden 
gevolgd. Zolang een groot deel Van Syrië onder controle van ISIS staat, zijn een 
veilig en stabiel Syrië en Irak immers niet denkbaar. Omgekeerd zal een 
definitieve nederlaag van ISIS onmogelijk zijn zonder structurele politieke 
oplossingen voor de crises in Irak en Syrië.

VN-Veiligheidsraadresolutie 2254: kalender voor politieke transitie Syrië 
Sinds het najaar van 2015 en de voortgangsrapportage die uw Kamer op 2 
november 2015 toeging (Kamerstuk 27925, nr. 565), is er in het politieke proces 
voor S yrië  veel gebeurd. Er Werden de afgelopen maanden duidelijke stappen 
voorwaarts gezet, al zijn deze nog fragiel en niet onomkeerbaar. Via het Wenen
proces is een International Syria Support Group tot stand gekomen en is een 
breed gedragen politiek proces op gang gebracht waarbij ook Iran en Saoedi- 
Arabië aan tafel zitten. Ondanks de onderlinge spanningen hebben beide landen 
verklaard bij het politieke proces betrokken te blijven. De International Syria 
Support Group onderschrijft in het Wenen Communiqué eveneens de noodzaak
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Directie Veiligheidsbeleidom ISIS te verslaan. Via het Riyad-proces heeft een groot deel van de politieke en 
gewapende oppositie de noodzaak om tot een politieke oplossing te komen, 
erkend.

Voor het eerst in v ijfjaa r is er in de VN-Veiligheidsraad overeenstemming over 
een kader voor politieke transitie in Syrië, vastgelegd in VN- 
Veiligheidsraadresolutie 2254 van 18 december 2015. Deze resolutie incorporeert 
twee elementen : een vredesproces met .een tijdschema alsmede het uitschakelen 
van de safe havens van ISIS in Syrië. Beide elementen zijn evenzeer van belang 
en versterken elkaar. De resolutie benoemt specifiek het belang van 
vertrouwenwekkende maatregelen door alle partijen, een verifieerbaar staakt-het- 
vuren en een snelle, veilige en ongehinderde toegang voor humanitaire 
organisaties, met name in belegerde gebieden.

De start van besprekingen tussen de Syrische regering en oppositiegroepen in 
Genève is op afzienbare termijn voorzien. In beginsel is het aan de Syriërs om de 
modaliteiten van. politieke transitie overeen te komen, Tegelijkertijd is het kabinet 
van oordeel dat, vooreen duurzame oplossing van het conflict, Assad zal moeten 
vertrekken. Ook acht het kabinet het van belang dat verantwoording wordt 
afgelegd voor misdaden die zijn gepleegd in het Syrische conflict. Het kabinet wil 
investeren in het broodnodige onderhandelingsproces, het civiel helpen 
stabiliseren van gebieden die onder controle staan van de gematigde oppositie en 
het lenigen van de humanitaire noodsituatie die geleid heeft tot vele ontheemden 
en vluchtelingen.

VN-Veiligheidsraadresoiutie 2249: intensiveren strijd tegen ISIS, uitschakelen 
veilige havens in Irak en Syrië
Parallel aan het politieke proces wordt de bestrijding van ISIS in Irak en Syrië 
langs militaire, en civiele sporen voortgezet. Ook in de International Syria Support 
Group, en zoals vastgelegd in de ISSG-verklaring van 14 november jl., zijn alle 
spelers het erover eens dat beide processen van belang zijn. Na de aanslagen in 
Parijs op 13 november zijn deze inspanningen verder geïntensiveerd. VN~ 
Veiligheidsraadresolutie 2249 roept alle landen op, dus ook Nederland, om 
bijdragen te leveren aan deze intensivering. Al eerder stelde het kabinet vast dat 
er een volkenrechtelijke grondslag is voor geweldgebruik tegen ISIS in Syrië.
Deze grondslag wordt gevormd door het recht op collectieve zelfverdediging op 
basis van artikel 51 van het VN-Handvest, ten behoeve van de verdediging van 
Irak. Voorts hebben Frankrijk en de Verenigde Staten een beroep op bondgenoten 
gedaan om (nog) meer te doen in de strijd tegen ISIS. Zolang ISIS ongestoord 
strijders, wapens, munitie en explosieven kan sturen naar het front, nieuwe 
operaties kan voorbereiden en een schrikbewind voert in met name het oostelijk 
deel van Syrië komt stabiliteit in Syrië immers niet dichterbij en kan deze 
terroristische organisatie .niet definitief uit Irak worden verdreven.

Nieuwe fase campagne anti-ISIS coalitie
In het licht .van bovenstaande ontwikkelingen is de internationale coalitie 
inmiddels overgegaan naar een volgende, tweede fase in het militaire 
campagneplan. In deze fase richt de coalitie zich ook op het aanpakken van de 
aanvoerlijnen van ISIS die voor een belangrijk deel !n het oosten van Syrië zijn 
geconcentreerd. Hier bevinden zich strategische locaties zoals commandocentra, 
logistieke knooppunten, wapenfabrieken en -depots. Aldaar heeft ISIS zijn 
oorlogseconomie georganiseerd, beschikt het over vrijheid van handelen, zijn 
activiteiten moeilïjker te ontdekken, zijn arbeidskrachten en logistiek voorhanden
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en kan de lokale bevolking worden misbruikt als mënselijk schild. Als de coalitie 
zich tevens richt op het vermogen van ISIS om aanvoer van strijders, wapens, 
munitie en explosieven naar het front in Irak te kunnen verwezenlijken, zal ISIS 
het steeds moeilijker krijgen om de strijd in Irak succesvoi voort te zetten. Met 
andere woorden, het aanpakken van de grensoverschrijdende aanvoerlijnen van 
ISIS in Oost-Syrië is cruciaal voor het verslaan van ISIS in Irak en daarmee het 
beperken van de. vele (burger)slachtoffers die het gevolg zijn van de 
versterkingen die ISIS steeds weer vanuit Oost-Syrië aanvoert. Bovendien beperkt 
dit het organisatorische vermogen van ISIS om nieuwe initiatieven en operaties 
voor te bereiden. Dit is mede van belang omdat ISIS poogt voet aan de grond te 
krijgen in andere landen, zoals Afghanistan, Jemen en Libië. De recente aanslagen 
in Beiroet, Sharm ei Sheikh, Parijs, Istanboel, Jakarta en San Bernardino zijn 
aangestuurd of geïnspireerd door ISIS.

Met betrekking tot de elementen zoals opgenomen in de voortgangsrapportage 
van 2 november 2015, constateert het kabinet dat de afspraken over deconfüctie 
met Rusland goed worden nageleefd. Ook is. het kabinet van mening dat 
bevredigende coalitie-afspraken zijn te maken over de doelenselectie en de 
plaatsen waar kan worden opgetreden. Nederland is vertegenwoordigd in de 
diverse (operationele) hoofd kwartieren waardoor hier goed op kan worden 
toegezien. De verzwakking van ISIS is ook in het belang van het politieke spoor. 
VN-Veilïgheidsraadresolutie 2254 van 18 december 2015 beschrijft de route voor 
het politieke spoor. Tegelijkertijd roept de resolutie op 'to eradicate the safe 
haven they have established over significant parts of Syria'. Het politieke spoor en 
het bestrijden van ISIS gaan derhalve hand in hand.

Ook voor het kabinet hebben genoemde ontwikkelingen tot een nieuw 
weegmoment geleid. Zoals het kabinet eerder duidelijk, heeft gemaakt, vergt de 
bestrijding van ISIS een geïntegreerde aanpak op het gebied van diplomatiek 
optreden, militair handelen en stabilisatieactiviteiten in de regio, geflankeerd door 
preventie- en repressieactiviteiten om radicalisering tegen te gaan. Inspanningen 
moeten complementair zijn aan die van partners en bij voorkeur versterken..zij 
elkaar. Om de strijd tegen ISIS succesvol te voeren, is het kabinet ervan 
overtuigd dat een parallelle intensivering op.alle sporen van inzet nodig is; 
politiek, militair en stabilisatie.

Andere Europese landen, waaronder België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Italië en het Verenigd Koninkrijk, zijn intussen tot intensiveringen overgegaan. 
Weer andere bondgenoten beraden zich nog.

Met deze aanvullende artikel 100-brief informeren wij u, mede namens de 
minister van Veiligheid en Justitie, dat het kabinet, mede in het licht van het 
voorgaande en met het oog op de nationale en Europese veiligheidsbelangen, 
heeft besloten om de Nederlandse bijdrage aan zowel een politieke oplossing voor 
Syrië als de strijd tegen ISIS in Irak en Syrië te intensiveren. Deze intensivering 
behelst een breed pakket aan m aatrege len ;

Politiek:
Additionele financiële bijdrage, aan het VN Department o f Political Affairs 
(tot 1,25 miljoen euro per jaar), onder andere ten behoeve van de 
Genève-besprekingen over een politieke oplossing voor de Syrische 
burgeroorlog;
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Onderhandelingstraining en advisering aan de in de Riyad-groep verenigde 
Syrische oppositiegroeperingen ter voorbereiding van de Genève- 
besprekingen;
Steun aan Syrische vrouwen ten behoeve van hun betrokkenheid bij de 
Genève-besprekingen;
Ondersteunen additionele informele dialogen tussen uiteenlopende 
Syrische groepen en individuen (track II);
Continuering van financiële steun aan het Syria Justice and Accountability 
Centre ten behoeve van toekomstige verantwoording voor misdaden die 
zijn gepleegd door het Assad-regime, ISIS en andere groeperingen;

Militair:
Het intensiveren van de training aan de Iraakse strijdkrachten, inclusief de 
Peshmerga;
Het verstrekken van niet-lethale steun aan de Iraakse strijdkrachten, 
inclusief de Peshmerga;
Het bijdragen aan de bewapening van de Peshmerga in Irak;
Het aanpakken van belangrijke strategische doelen in de aanvoerlijnen 
van ISIS vanuit Oost-Syrië naar Irak. Specifiek hiervoor wordt dé 
beperking voor de inzet van F16's in Oost-Syrië gedeeltelijk opgeheven. 
Hierbij worden geen acties uitgevoerd die ten goede komen aan het 
Assad-regime. De manier van werken van de Nederlandse F-16's boven 
Syrië wijkt niet af van de huidige werkwijze boven Irak. Dit betekent dat 
bij de doelwitselectie aües wordt gedaan om het risico op 
burgerslachtoffers te beperken. Waar strategische locaties in 
aanvoerlijnen zich bevinden in bebouwde gebieden dienen uiterste 
zorgvuldigheid en nauwkeurigheid alsmede proportionaliteit voorop te 
staan. Als aan die strenge toets niet volledig kan worden voldaan, worden 
dichtbevolkte gebieden vermeden. De duur van de inzet van Nederlandse 
F16's is ongewijzigd, namelijk tot ju li 2016.

Stabilisatie:
Additionele steun ter waarde van 10 miljoen euro aan gematigde 
gewapende Syrische oppositiegroepen (niet-lethaie steun) en de Free 
Syrian Police in het kader van het Access to Justice and Community 
Security Programme (AJACS). Deze steun komt bovenop de eerder 
bekend gemaakte steun van 10 miljoen euro ten behoeve van additionele 
civiele middelen;

- Steun ter waarde van 5 miljoen euro voor de medische capaciteiten van 
gematigde Syrische gewapende oppositiegroepen en hun vermogen om 
(mensen)smokkel en de invloed van extremisten tegen te gaan; 
Additionele bijdrage ter waarde van 5 miljoen euro voor herstel van 
publieke diensten (ziekenhuizen, scholen, nutsvoorzieningen en 
infrastructuur) ter stabilisatie van de gebieden die onder controle staan 
van gematigde oppositiegroeperingen, via het bestaande Syrian Recovery 
Trust Fund;
Versterkte aandacht voor Syrië in de Addressing Root Causes for Conflict 
tender, waarvoor NGO's voorstellen kunnen indienen voor wederopbouw 
en bestrijding van onderliggende oorzaken van conflict en migratie.

Met het oog op de gestegen humanitaire noden in Syrië zal Nederland in 2016 
opnieuw een aanzienlijke humanitaire bijdrage leveren. Zo zal Nederland tijdens 
de Syrië-conferentie op 4 februari a.s. in Londen een toezegging van 75 miljoen
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Directie Veiligheidsbeleideuro humanitaire hulp aan de Syrië-regio bekendmaken. Hiervan is 25 miljoen 
euro additioneel aan de reeds geplande bijdrage. Zie ook de brief d.d. 25 januari 
2016 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
over humanitaire hulpverlening in 2016. Het kabinet zal bij Voorjaarsnota 
middelen reserveren voor additionele investeringen om vluchtelingen in de regio 
Syrië (Turkije, Libanon en Jordanië) meer perspectief te bieden, metals 
uitgangspunt de visie van het kabinet zoals verwoord in de brief van 8 september 
2015.
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O ntw ikkelingen  a n ti- IS IS  coalitie

De anti-ISIS coalitie hanteert een geïntegreerde aanpak in de strijd tegen ISIS. 
Het militaire campagneplan is ontwikkeld door een multinationaal planningsteam 
in het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) en wordt geflankeerd door de 
activiteiten van de civiele werkgroepen op het gebied van stabilisatie, foreign 
terrorist fighters, het verstoren van financieringsstromen en counter-messaging.

Het militaire meerjarenplan richt zich op het bestrijden van ISIS in zowel Irak als 
Syrië. Fase I van het militaire campagneplan, het stoppen van de opmars van 
ISIS, is voltooid. Sinds kort bevindt de campagne zich in de tweede fase. In deze 
fase richten de militaire inspanningen zich tevens op de kritieke capaciteiten van 
ISIS. Het beoogde effect is het verder aantasten van het vermogen van ISIS, 
zodat de terroristische organisatie wordt beperkt in haar mogelijkheden om 
nieuwe troepen, wapens, munitie en explosieven naar het front te sturen of 
nieuwe operaties op te tuigen.

Door de samenwerking tussen het militaire spoor en de civiele sporen te blijven 
stimuleren, wordt de effectiviteit van de strijd tegen ISIS vergroot. De integratie 
van deze sporen wordt momenteel op initiatief van Nederland verder uitgewerkt. 
Duidelijk is dat het beter delen van informatie en analyses, door nauwere 
coördinatie tussen de werkgroepen en het militaire spoor, van groot belang is. Zo 
heeft de coalitie onlangs meer inkomsten- en financieringsbronnen van ISIS in 
Irak en Syrië kunnen uitschakelen, bijvoorbeeld olie-infrastructuur, bulk cash sites 
en andere financiële steunverleners. De doelenselectie komt tot stand door middel 
van nauwe samenwerking tussen coaiitieleden, (financiële) inlichtingendiensten en 
regionale overheden. Ook met hêt oog op de verdere bevrijding van door ISIS 
gecontroleerd gebied is nauwe afstemming tussen het militaire spoor en de civiele 
sporen onontbeerlijk. Steden die worden ontzet, zoals momenteel Ramadi, zullen 
profijt hebben vaR snelle stabilisatiew.erkzaamheden die de coalitie kan ontplooien 
in combinatie met positive messaging activiteiten om de militaire successen aan 
de bevolking over te brengen.

Op 11 januari ji. organiseerde Nederland een gezamenlijke bijeenkomst van het 
Global Counterterrorism Forum (GCTF) en.landen van de anti-ISIS coalitie over 
foreign terro rist fighters  (FTF). In  to taa l w a re n  53 landen v e rte g e n w o o rd ig d , 
waarvan veel op politiek niveau. Deelnemers steunden de versnelde uitvoering 
van maatregelen gericht op intensievere inforrnatiedeling, detectie en interventie 
van FTF-reisbewegingen, verstoring van de financiering van FTF en re-integratie 
van geradicaliseerde personen. De bijeenkomst bevordert de vèrsterkte 
samenwerking via multilaterale organisaties zoals de VN, INTERPOL, EUROPOL én 
de Financial Action Task Force. De Kamer zal met een afzonderlijke brief worden 
geïnformeerd over de.uitkomsten hiervan.
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De hervormingsplannen van premier Abadi stuitten aanvankelijk op veel politieke 
weerstand, maar hebben intussen hun plaats gevonden in de eind december jl. 
door het parlement goedgekeurde begroting voor 2016, In deze begroting is 
vastgesteid dat het grote aantal ambtenaren moet worden verminderd en dat 
nieuwe belastingen en heffingen worden ingevoerd. Ook zijn budgetten 
vastgesteld voor de Popular Mobilisation Forces (PMU), met daarbij de voorwaarde 
dat de PMU's voor 30 procent uit soennitische strijders zulien bestaan.
Broodnodige economische hervormingen zijn mede tot stand gekomen door steun 
van het IMF en de in het vooruitzicht gesteide leningen. De noodzaak van 
economische hervormingen is nog urgenter geworden door de teruglopende 
inkomsten als gevolg van de lage olieprijs.

Het draagvlak voor premier Ai-Abadi onder de bevolking is enigszins toegenomen 
naar aanleiding van de successen van de Iraakse strijdkrachten in Ramadi en het 
afslaan van aanvallen van ISIS elders. Hoe duurzaam dat draagvlak za! blijken, 
hangt af van verdere politieke en militaire voortgang. Hoewel de nieuwe begroting 
en de politieke overeenstemming daarover positief stemmen, blijft vooruitgang op 
andere belangrijke dossiers vooralsnog uit. Noodzakelijke wetswijzigingen, zoals 
de Wet voorde Nationale Garde, de de-baathificatiewet en een algemene 
amnestiewet blijven onderwerp van discussie, evenals de strijd tegen corruptie. 
Ook een noodzakelijk proces van verzoening komt nog onvoldoende van de grond, 
mede door alle andere dossiers dié politieke aandacht vergen. Nederland en de 
internationale partners blijven hiervoor aandacht vragen, onder andere tijdens het 
recente bezoek van de vice minister-president en de minister van Defensie aan 
Irak.

Verder blijft de relatie tussen Bagdad en de Koerdische Autonome Regio (KAR) 
koel. De interne politieke strubbelingen in de KAR doen die verhoudingen geen 
goed. De KAR speelt overigens niet alleen een belangrijke rol in de strijd tegen 
ISIS, maar ook bij de opvang van honderdduizenden Iraakse ontheemden en 
Syrische vluchtelingen. Nederland zet zich daarom actief in om de partijen tot een 
dialoog te bewegen.

Humanitair
De humanitaire situatie in Irak blijft zeer ernstig, met minstens 7.500 
burgerslachtoffers in 2015 en 3,2 miljoen ontheemden, waarvan 77 procent 
afkomstig uit de provincies Anbar en Ninewa. Daarnaast hebben meer dan 8,2 
miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Van de ontheemden verblijft 28 procent

Ira k

Politiek
Voortgang op politiek en sociaaleconomisch vlak is een belangrijke voorwaarde 
voor de duurzame bestrijding van ISIS in Irak. Het draagvlak voor ISIS in Irak 
komt immers voor een belangrijk deel voort uit sektarische verdeeldheid, een 
gebrek aan politieke en economische inclusiviteit en de afwezigheid van gelijke 
kansen voor verschillende bevolkingsgroepen. Hoewel op dit gebied de nodige 
stappen worden gezet, is het een moeizaam proces. Dit is niet verwonderlijk 
gezien de complexe voorgeschiedenis van het huidige Irak, het grote onderlinge 
wantrouwen en de endemische corruptie in de Iraakse samenleving. Het is 
duidelijk dat blijvende internationale aanmoediging en ondersteuning nodig zijn 
om Verdere voortgang op het politieke en economische spoor te realiseren.
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Directie Veiligheidsbeleidin de KAR. Hiernaast huisvest de KAR zo'n 245.000 Syrische vluchtelingen. Slechts 
ongeveer 460.000 ontheemden zijn de laatste maanden teruggekeerd naar hun 
woonplaats. De VN en andere hulporganisatie hebben maar beperkt toegang tot 
Anbar en delen van Ninewa. Ontheemden uit de soennitische provincies Anbar 
hebben nauwelijks toegang tot de overwegend sjiitische buurprovincies. Voor 
ontheemden uit Ninewa geldt dat zij momenteel moeilijker toegang verkrijgen tot 
de KAR. De migratiecijfers van Irak naar de EU zijn zorgelijk gestegen. Volgens 
cijfers van Eurostat is er sprake van een toename van 12.025 in augustus tot 
23.085 in oktober 2015.

Een zorg is dat de Peshmerga rondom Mosul eventueel vluchtende burgers niet 
zullen doorlaten naar Koerdisch gebied. De KAR heeft geen capaciteit meer om 
grote groepen nieuwe ontheemden op te vangen. Daarnaast wii de KAR de 
instroom van Arabieren in Koerdisch Irak tot een minimum beperken en vreest 
men dat ISIS-infiltranten zich zuilen mengen onder de ontheemden.

Militair
In het afgelopen jaar heeft ISIS terrein verloren in Irak en staat het op 
verschillende fronten onder toenemende druk. De Iraakse en Koerdische 
strijdkrachten hebben zich herpakt en boeken successen met offensieve operaties 
in Noord-, Centraal- en West-Irak, In Noord-Irak zijn het de Koerdische 
strijdkrachten die, met ondersteuning van de coalitie en soms lokale milities, ISIS 
weten terug te dringen. In Centraal-Irak zijn de strategisch belangrijke stad Baiji 
en de nabijgelegen olieraffinaderij grotendeels heroverd op ISIS. Ook in West-Irak 
zijn vorderingen gemaakt, waarbij het offensief in Ramadi het meest in het oog 
springt. Met de terugdringing van ISIS bij Ramadi nemen acties van ISIS op 
andere locaties in West-Irak toe. De confrontaties tussen ISIS en de Iraakse en 
Koerdische strijdkrachten gaan helaas ook gepaard met forse vernielingen en véle 
slachtoffers. Veel schade ontstaat door het grootschalig gebruik van boobytraps 
en lED's door ISIS, aangevoerd uit Oost-Syrië, en door het gebruik van 
mortiervuur, bijvoorbeeld door de Iraakse milities in het geval van Tikrit.

ISIS valt in toenemende mate terug op zijn verdedigde posities en wordt 
gedwongen zich steeds meer te beperken tot meer defensief gerichte activiteiten. 
Sinds de verovering van Ramadi in mei 2015 heeft ISIS geen grootschalige 
offensieve operatie in Irak meer uitgevoerd. Wei blijft ISIS beschikken over de 
grensoverschrijdende aanvoerlijnen vanuit Oost-Syrië en dus ook de mogelijkheid 
om overal in Irak offensieve acties uit te voeren, langs de fronten en soms ook 
achter de Iraakse troepen. Hierbij boekt ISIS plaatselijk en tijdelijk terreinwinst.
In het licht van de verliezen tracht ISIS hiermee het imago van een succesvolle 
groepering te handhaven. Daarnaast heeft ISIS er belang bij om op verschillende 
locaties met de Iraakse troepen in gevecht te blijven en zo toekomstige operaties 
te dwarsbomen,

Syrië

Politiek
Sinds de laatste voortgangsrapportage (2 november 2015) is er sprake van 
betekenisvoile vorderingen in het internationale politieke proces. De eerstvolgende 
stappen betreffen nu het intra-Syrische proces dat de VN ondersteunt en waarvan 
de start binnen afzienbare termijn wordt voorzien. Het doel is om, en in 
overeenstemming met VN-Veiligheidsraadresolutie 2254, binnen zes maanden te 
komen tot een politieke transitie naar een geloofwaardig, inclusief en niet-
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sektarisch bestuur en afspraken over een grondwetsherzieningsproces. Binnen 
achttien maanden moeten op basis van een nieuwe grondwet verkiezingen worden 
gehouden onder toezicht van de VN. Tijdens de intra-Syrische besprekingen zuilen 
er, gekoppeld aan het politieke proces, afspraken moeten worden gemaakt over 
een staakt-het-vuren (zonder ISIS, Jabhat al-Nusra en mogelijk andere, nader te 
definiëren terroristische organisaties) en over permanente humanitaire toegang.
De VN is gevraagd opties uit te werken vooreen staakt-het-vuren.

Het kabinet realiseert zich dat hét realiseren van deze doelstellingen complex en 
niet zonder tegenslagen za! zijn. Er zijn immers tal van zaken die het politieke 
proces (kunnen) bemoeilijken, waaronder de spanningen tussen landen in de 
regio, het grqndoffensief van het Syrische leger met ondersteuning van Russische 
bombardementen en het belegeren van steden, dorpen en wijken door regime-, 
ISIS- en oppositietroepen. Het politieke proces wordt ook bemoeilijkt door het nog 
niet voltooide proces van het vaststellen van spoilers/nieuwe terroristische 
groepen die het vredesproces in de weg staan alsmede het gebrek aan 
internationale en intra-Syrische overeenstemming over de toekomst van Assad. 
Positief is we! dat Jordanië en Saoedi-Arabië een constructieve en proactieve rol 
spelen bij het mede vaststellen van het uitnodigingsbeleid van de Syrische 
partijen die meedoen aan de vredesbesprekingen. Daarnaast zal de aanwezigheid 
van ISIS op een aanzienlijk deel van het Syrisch grondgebied het politieke proces 
voor serieuze uitdagingen stellen.

Het kabinet is van oordeel dat er, als onderdeel van een politieke transitie, 
verantwoording moet worden afgelegd voor de misdaden die zijn gepleegd in het 
Syrische conflict. Reeds in 2013 stuurde Nederland samen met 56 andere landen 
een brief aan de VN-Veiiigheidsraad waarin werd opgeroepen de situatie in Syrië 
door te verwijzen naar het Internationaal Strafhof. Het kabinet zai bier met 
gelijkgezinde landen op blijven aandringen. Meer recent besioot het kabinet Sn dit 
kader tot continuering van financiële steun aan het Syria Justice and 
Accountability Centre. Het kabinet blijft mogelijkheden bezien om steun voor 
organisaties die mensenrechtenschendingen documenteren te intensiveren.

Humanitair
De humanitaire situatie in Syrië en in de buurlanden is zeer ernstig. In Syrië 
hebben 13,5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Meer dan. 6,5 miljoen 
Syriërs zijn binnenslands ontheemd en 4,3 miljoen Syriërs zijn naar het buitenland 
gevlucht. De VN schat dat in Syrië 4,5 miljoen hulpbehoevenden in moeilijk te 
bereiken gebied wonen. Gevechten, onveiligheid en door strijdende partijen 
opgelegde beperkingen -  waaronder overbodige administratieve hindernissen van 
regeringszijde -  staan in deze gebieden hulpverlening in de weg. Daardoor 
hebben hulporganisaties één derde van deze 'hard-to-reach '-locaties in de periode 
september-november 2015 helemaal niet kunnen bereiken, terwijl op de andere 
plaatsen één tot maximaal drie keer de mogelijkheid was hulp te bieden aan (een 
dee! van) de bevolking.

De VN schat dat 720.000 hulpbehoevende mensen in Syrië de afgelopen maanden 
verstoken waren van voedselhulp door de beperkingen die ISIS opiegde. ISIS 
weigerde eind vorig jaar toestemming voor een inentingscampagne tegen polio, 
die elders in Syrië wel werd uitgevoerd. UNICEF en WHO hebben samen met 
lokale partners wel waterzuiveringsmiddelen en op beperkte schaal voedselhulp 
aan kinderen kunnen leveren in gebieden die onder controle staan van IS IS . 
Berichten over onthoofdingen en andere wreedheden door ISIS jegens de Syrische
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burgerbevolking houden aan, waaronder recente berichten over massa-executies 
die in Deir-al-Zor door ISIS zijn uitgevoerd. Inwoners van de provincie Raqqa 
mogen het gebied niet verlaten, of alleen tegen betaling.

Bijzonder schrijnend is de situatie van de bijna 400.000 Syriërs die in door 
verschillende conflictpartijen belegerd gebied verblijven. De aanvoer van 
commerciële goederen (waaronder voedsel) naar deze gebieden wordt 
geblokkeerd en humanitaire hulp wordt niet of nauwelijks toegelaten. Burgers 
worden met geweld en door de aanwezigheid van landmijnen verhinderd de 
gebieden te verlaten. In het door ISIS belegerde westelijke deel van de stad Deir- 
al-Zor leven 200.000 mensen. UNICEF en de Syrische Rode Halve Maan hebben 
daar de afgelopen maanden enige hulp kunnen bieden, aan ongeveer 15.000 
mensen.

Ongeveer 1.81.000 personen leven in gebied dat belegerd is door het regime van 
Assad. De situatie in Madaya is hiervan een zeer ernstig voorbeeld: de afgelopen 
maanden zijn daar tientallen burgers omgekomen van de honger. De plaatsen 
Fu'a en Kafraya, waar ongeveer 12.500 mensen leven,, worden belegerd door 
gewapende oppositiegroepen. In al deze gebieden is hulpverlening de afgelopen 
maanden slechts mondjesmaat mogelijk geweest. De afgelopen weken hebben de 
VN en hulporganisaties enige toegang tot deze gebieden gekregen, maar 
permanente humanitaire toegang tot alle belegerde gebieden ontbreekt nog. Het 
kabinet staat tn nauw contact met de VN en het internationale Rode Kruis om druk 
uit te oefenen op het regime-Assad en andere partijen om permanente toegang 
tot belegerde gebieden zeker te stellen.

Vanwege de beperkte toegang tot grote delen van Syrië is het niet eenvoudig een 
compleet en verifieerbaar beeld te krijgen van de humanitaire gevolgen van de 
militaire activiteit. In algemene zin kan worden gesteld dat militaire inzet van 
welke partij dan ook humanitaire toegang bemoeilijkt, meer ontheemden en 
vluchtelingen veroorzaakt en het risico op burgerslachtoffers in zich draagt. Dit 
geldt in het bijzonder voor dë inzet door ISIS, het regime en Rusland.
Toenemende militaire activiteit in Syrië kan er toe leiden dat ook ISIS-strijders op 
de vlucht slaan. Een risico daarbij kan zijn dat ISIS-strijders zich voegen bij 
vluchtende burgers. Tot dusverre berichten media echter alleen over ISIS-strijders 
die vanuit Syrië naar Irak zijn gevlucht als gevolg van bombardementen en zijn er 
geen berichten van hulporganisaties in Irak dat de bescherming van vluchtelingen 
hierdoor in het geding is.

In december 2015 noemde VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon in een rapport 
aan de VN-Veiiigheidsraad een aantal gevallen van burgerdoden als gevolg van 
luchtaanvallen in o.a. de provincies Aleppo, Deir-al-Zor, Hasaka en al-Raqqa. 
Omdat in deze gebieden verschillende partijen bombardementen uitvoereh zei de 
VN niet te kunnen vaststellen door toedoen van welke partij(en) deze slachtoffers 
zouden zijn gevallen.1

Vaststaat dat de meeste burgerslachtoffers in het Syrische conflict vallen door 
bombardementen van het Syrische regeringsleger. Assad maakt nog steeds 
gebruik van vatenbommen waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Daarnaast zijn

1 Report of the Secretary-General on the im plem entation of Security Council resolutions 
2139 (2014), 2165 (2014) and 2191 (2014), S /2015/962, 11 december 2015
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volgens Amnesty International in de periode ven 30 september tot 30 november Directie veiligheidsbeleid
2015 honderden burgerslachtoffers gevallen als gevolg van de bombardementen
die Rusland ter ondersteuning van het Assad-regime uitvoert. Bij het Russisch onze R eferentie

optreden zou sprake zijn van gerichte aanvallen pp burgerobjecten (markten, dvb/cv-oi3/i6
ziekenhuizen), het onvoldoende onderscheid maken tussen militaire doelen en
civiele objecten en van het gebruik van indiscriminate weapons, waaronder
clustermunitie. Ook de afgelopen weken waren er diverse berichten over
burgerdoden als gevolg van Russische aanvallen, zoals in de provincie Idlib. De
Verenigde Staten, als leider van de anti-ISIS coalitie, heeft Rusland hierover
herhaaldelijk aangesproken en zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken.

Volgens cijfers van de VN ontvluchtten in de periode oktober-november 2015 -  
nadat op 30 september de Russische luchtaanvallen van start gingen -  ongeveer 
240.000 mensen de gebieden waar sprake is van luchtaanvallen en gevechten.
Onder hen zijn tienduizenden mensen die voor een tweede of derde keer 
ontheemd zijn geraakt. De eerdergenoemde beperking van de bewegingsvrijheid 
die ISIS inwoners oplegt, kan ertoe leiden dat burgers die willen vluchten voor 
deze Russische luchtaanvallen in de val (komen te) zitten. Het kabinet maakt zich 
ernstige zorgen over het optreden van Rusland, dat ook de kans van slagen van 
een politiek proces ondermijnt. In de context van de International Syrian Support 
Group en via bilaterale en EU-contacten wordt Rusland hierop aangesproken.

Militair
In Syrië strijden drie hoofdactoren tegen elkaar, te weten het regime (gesteund 
door Iran en Rusland) en de gewapende Syrische oppositie (gesteund door enkele 
Golfstaten en Turkije en Jordanië), voornamelijk in West-Syrië en ISIS 
voornamelijk in Oost-Syrië. Een vierde actor, cje Syrisch-Koerdische PYD/YPG, 
speelt een specifieke rol in het noordoosten. Het Syrische regime richt zich primair 
op het verdedigen van het zogeheten 'useful Syria'.7 Nadat het regime begin 2015 
het momentum verloor en in Noordwest-Syrië terrein moest prijsgeven aan de 
gewapende oppositie en in Centraal-Syrië aan ISIS, heeft de Russische 
bemoeienis in het afgelopen najaar het initiatief weer bij het regime gebracht. Het 
zwaartepunt van de Syrische grondoperaties ligt momenteel in Noordwest-Syrië, 
waar ook de meeste Russische luchtaanvallen worden uitgevoerd.

Tot nu toe hebben oppositiegroepen, variërend van gematigd tot extremistisch, in 
Noordwest-Syrië redelijk stand weten te houden, maar het is de vraag hoe lang zij 
hiertoe in staat blijven. Het regime heeft op enkele locaties zijn beste eenheden in 
de strijd geworpen, mede omdat de gevechtskracht van de reguliere 
strijdkrachten is ondermijnd. Maar ook de oppositie lijdt onder de niet aftatende 
gevechten, terwijl zij -  in tegenstelling tot het regime -  geen duidelijke 
commandovoering kennen en hun externe sponsors minder directe militaire steun 
(kunnen) verlenen. Voorts heeft zowei het regime als de gewapende oppositie te 
maken met operaties van ISIS. Voor de gewapende oppositie gaat het primair om 
het frontgebied ten noorden van Aleppo, terwijl het regime vooral in Centraal- 
Syrië (Tadmur/Paimyra) met ISIS wordt geconfronteerd. In verhouding met het 
totaai aan confrontaties vormt dit voor ISIS een beperkte inspanning. De militaire 
hoofdinspanning van ISIS is gericht op Irak.
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ISIS heeft in Syrië een veei grotere bewegingsvrijheid dan in Irak, maar ook hier 
heeft ISIS zijn optreden intussen moeten aanpassen boorde luchtcampagne van 
de coalitie. ISIS blijft de bewegingsvrijheid in Syrië gebruiken om operaties in Irak 
te ondersteunen en te organiseren. ISIS controleert het grootste deel van Oost- 
Syrië vanuit het de facto hoofd kwartier al-Raqqa. Naast de voornoemde beperkte 
confrontaties met de Syrische strijdgroepen en het Syrische regime in westelijke 
richting, ervaart ISIS vooral militaire druk door het (gecoördineerde) 
grondoptreden van de Syrische Koerden. Als gevolg van aanhoudende operaties, 
met intensieve luchtsteun van de coalitie, controleren dè Koerden een groot 
gebied langs de grens met Turkije.

Rusland
Het neerschieten van een Russisch gevechtsvliegtuig door Turkije wegens 
schending van het Turkse luchtruim op 24 november 2015 heeft niet geleid tot 
een aanzienlijke wijziging van het Russische optreden in Syrië. Wel heeft Rusland 
versneld de iuchtverdedigingscapaciteit versterkt.

Rusland levert sinds jaar en dag militaire steun aan het Assad-regime in de vorm 
van wapen leveranties, rnüitair-technische kennis en advies en waarschijnlijk 
inlichtingen. Sinds 30 september 2015 levert Rusland directe steun aan operaties 
van de Syrische strijdkrachten met luchtoperaties, zowel Air Interdiction als Close 
Air Support. Rusland stelt dat het sinds de aanvang van de luchtoperaties op 30 
september enkele tientallen sorties per dag heeft uitgevoerd. Hoewel exacte 
doelkeuze en effectiviteit onbekend zijn, is nog steeds het merendeel van de 
aanvallen gericht op de bredere anti-Assad oppositie In noordwest-Syrië. Veel 
minder vaak valt Rusland ook ISIS-doelen aan in Centraal- en Oost-Syrië.

Het militaire doel van Rusland is het stabiliseren van de fronten. Het politieke doel 
is de consolidatie van het Syrische kerngebied en op termijn een oplossing (of 
bevriezing) van het conflict op Russische voorwaarden.

De Russische militaire interventie in Syrië blijft het kabinet zorgen baren. Politieke 
betrokkenheid van Rusland is echter hoe dan ook nodig om tot een duurzame 
politieke oplossing in Syrië te komen.

In ten s iverin g  Nederlandse inzet

De bestrijding van ISIS vergt een geïntegreerde aanpak op het gebied van 
diplomatiek optreden, militair handelen en stabilisatieactiviteiten in de regio, 
geflankeerd door preventie- en repressieactiviteiten om radicalisering tegen te 
gaan. Inspanningen moeten complementair zijn aan die van partners en elkaar bij 
voorkeur versterken.

In Irak werkt de anti-ISIS coalitie nauw samen met de democratisch gekozen 
overheid die, weliswaar geconfronteerd met grote uitdagingen, een
h a rv o rm in g s a g e n d a  n a s tre e ft.  V o o r S y r ië  is e r  s p ra ke  va n  een a a n z e t to t  een 
politiek proces. Hoewel nog broos, lijkt er voor het eerst sinds het uitbreken van 
de burgeroorlog momentum om een oplossing voor de crisis dichterbij te brengen. 
VNVR-resoiutie 2254 biedt daarvoor het kader. Het besluit om de Nederlandse 
inzet in het kader van de strijd tegen ISIS te intensiveren, is ingebed in deze 
politieke context.

Onze R efe ren tie  
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Bij dit besluit geldt het volgende juridische kader, De volkenrechtelijke grondslag 
voor het Nederlandse optreden in Irak is gelegen in de hulpvraag van de Iraakse 
regering. Het kabinet stelde voorts in juni 2015 vast dat er een volkenrechteiijke 
grondslag is voor geweldgebruik tegen ISIS in Syrië. Deze grondslag wordt 
gevormd door het recht op collectieve zelfverdediging, zoals verankerd in artikel 
51 VN Handvest, ten behoeve van de verdediging van Irak tegen gewapende 
aanvallen door ISIS vanuit Syrië op Irak. Voor optreden in het gewapend conflict 
in Syrië tussen de oppositie en het regime van Assad bestaat naar de opvatting 
van het kabinet geen volkenrechteiijke grondslag. Dat betekent dat rekening moet 
worden gehouden met de aard van de te ondersteunen groepering en de 
tegenstander waartegen (op dat moment) wordt opgetreden door die groepering.

Directie Veiligheidsbeleid

Onze R eferentie
DV8/CV-013/16

Ook andere Europese partners hebben hun strijd tegen ISIS geïntensiveerd, mede 
naar aanleiding van de Franse en Amerikaanse verzoeken, Duitsland stelde in 
december 2015 luchttankercapaciteit beschikbaar voor opératies boven Syrië en 
Irak. Het VK besloot op 3 december jl. om ook boven Syrië luchtacties tê gaan 
uitvoeren. Duitsland en Italië kondigden aan de trainingsactiviteiten in Irak te 
zullen gaan intensiveren. België en Denemarken stelden maritieme capaciteit ter 
beschikking (respectievelijk escorte van het Franse vliegdekschip Charles de 
Gaulle en 'resssurance'-maatregeien voor Turkije). De Deense regering heeft 
aangekondigd dit voorjaar opnieuw F-16's te willen inzetten in de strijd tegen ISIS, 
zowel boven Irak als Syrië. Weer andere landen beraden zich nog op een 
eventuele intensivering.

Hieronder volgt een toelichting op de intensivering van de Nederlandse inzet in 
het kader van de strijd tegen ISIS op politiek en militair gebied en ter stabilisatie.

Politiek
Met de totstandkoming van een Internationale Contactgroep en een VN- 
Veiligheidsraadresolutie ais kader voor politieke transitie, is een brede basis 
gelegd voor een politiek proces tussen de Syrische regering en de oppositie. 
Nederland steunt de VN-Gezant De Mistura in zijn inspanningen en zijn streven 
om binnen afzienbare termijn onderhandelingen te starten. Het kabinet investeert 
op verschillende manieren in dit proces. Zo ontvangt het High Negotiations 
Committee van de in Riyad bijeengebrachte oppositie in aanloop naar de 
besprekingen die binnenkort van start gaan training van onder meer Nederlandse 
trainers en staat de Speciaal Gezant voor Syrië Van Dam de Syrische Oppositie in 
Istanbul (SOC) bij met advies. Nederland financiert daarnaast een parallelle 
bijeenkomst van het Syrian Women's Initiative tor Peace and Democracy (SWIPD) 
in Genève eind januari 2015, opdat ook Syrische vrouwen worden betrokken bij 
het politieke proces. Het kabinet zet de steun voort voor de inzet van een 
bemiddelingsexpert in het kantoor van de VN-Gezant in Genève.

Met het oog op de intensieve rol van het kantoor van de VN-Gezant bij de 
besprekingen, pleit het kabinet bij de VN voor uitbreiding van dit kantoor. Mede 
om deze reden, heeft Nederland onlangs zijn vrijwillige ongeoormerkte bijdrage 
aan het Department of Political Affairs van de Verenigde Naties opgehoogd van 
750.000 euro naar 1,25 miljoen euro per jaar. Verder wil het kabinet, in 
samenspraak met de VN-Gezant, investeren in een zo inclusief mogelijk 
transitieproces door een bijdrage te leveren aan het betrekken van Syrische 
groepen die in eerste instantie geen deel uitmaken van de besprekingen. De 
bijeenkomst van de Syrische vrouwen is hier een voorbeeld van. Daarnaast 
faciliteert Nederland actief, veelal achter de schermen, de dialoog tussen Syriërs
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Niet-lethaie steun aan de Syrische gematigde foewaoendei oppositie 
Het kabinet gaat onverminderd door met zijn aanzienlijke steun aan de gematigde 
oppositie, om te voorkomen dat deze wordt verdrukt tussen het regime van Assad 
aan de ene en ISIS aan de andere kant. De huidige Nederlandse steun helpt de 
gematigde gewapende oppositie om burgers te beschermen en tegenwicht te 
bieden aan extremistische groepen. Ook kunnen de zorgvuldig doorgelichte 
groepen zich hierdoor beter positioneren ais geloofwaardig politiek en bestuurlijk 
alternatief binnen het toekomstige Syrisch staatsbestel. Het kabinet beschouwt de 
steun dan ook als effectief. Om die reden heeft het kabinet eerder al besloten de 
steun in 2016 te intensiveren met 10 miljoen euro (Kamerbrief d.d. 24 november 
2015, kenmerk 21 501-02). Het kabinet heeft nu besloten om de steun met 10 
miljoen euro op te voeren ten behoeve van de gematigde gewapende oppositie en 
de Free Syrian Police.

Ais onderdeel van de nieuwe maatregelen is het kabinet voornemens om de steun 
verder te intensiveren, zowel in Noord- ais Zuid-Syrië. Onder het huidige 
programma wordt nu ingezet op de levering van andere middelen waaraan 
specifieke behoefte bestaat. Het kabinet heeft daarnaast besloten om in Zuid- 
Syrië, en in samenwerking met partners, te investeren in de medische 
capaciteiten van gematigde gewapende oppositiegroepen evenais capaciteiten om 
zaken als (mensenjsmokkel en de invloed van extremisten tegen te gaan.
Hiervoor stelt Nederland 5 miljoen euro ter beschikking. Zodra nadere informatie 
over de modaliteiten beschikbaar is, wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

Stabilisatie
In Irak is een snelle, veilige terugkeer van ontheemden naar gebieden die op ISIS 
zijn heroverd het doei van de stabilisatie-inspannïng van dé coalitie. Nederland zal 
behalve aan mijnenruiming en de ontmanteling van IED's ook een bijdrage 
leveren van 5 miljoen euro aan de Funding Facility for Immediate Stabilisation 
(UNDP) gericht op het eerste herstel van basisvoorzieningen in heroverde 
gebieden. De Iraakse overheid moet hier op centraal en lokaai niveau leiding aan 
geven. De overheid zal worden aangesproken op de voortgang van herstel van de 
basisvoorzieningen, alsook op het tegengaan van eventuele demographic 
engineering (waarbij de te rug keer van sommige bevolkingsgroepen wordt 
bemoeilijkt).

Ondersteuning van het behoud of herstel van basisvoorzieningen is ook in Syrië 
essentieel om vluchtelingenstromen alsmede radicalisering tegen te gaan. De 
toegang tot de hulpbehoevende bevoikfng is echter beperkt. Projecten worden op 
kleine schaal, via verschillende kanalen, op lokaal niveau uitgerold. Concreet is 
sprake van s te u n  aan c iv ie le  a c to re n  op h e t geb ied  van b u rg e rb e s c h e rm in g , p o lit ie  
en het leveren van basisvoorzieningen (ziekenhuizen, scholen, nutsvoorzieningen 
en infrastructuur) te r stabilisatie van de gebieden die onder controle staan van 
gematigde oppositiegroeperingen. Hiertoe zai in 2016 5 miljoen euro worden 
bijgedragen aan het Syrian Recovery Trust Fund. Via de onlangs gepubliceerde 
tender Addressing Roots Causes (ARC) zal Nederland ook de steun via NGO- 
kanalen kunnen intensiveren.

uit verschillende politieke en maatschappelijke gelederen. Indien de besprekingen 
gaandeweg leiden tot afspraken tussen de Syrische regering en oppositiegroepen, 
zal het kabinet bezien hoe Nederland de implementatie van die afspraken kan 
ondersteunen.
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Humanitaire hulp
In 2016 zal Nederland 75 miljoen euro humanitaire hulp bijdragen aan de Syrië 
crisis. Van dit bedrag is 25 miljoen additioneel aan de reeds geplande bijdrage uit 
de brief d.d. 25 januari 2016 over de planning van humanitaire uitgaven in 2016. 
Deze additionele steun zal in het bijzonder gericht zijn op die gebieden die nu nog 
door het Assad regime en andere groeperingen worden belegerd. Van deze 75 
miljoen euro is 12 miljoen euro bestemd voor de Dutch Relief Alliance.

Vergroten effectiviteit van de strijd teoen ISIS in Irak door uitbreiding inzetgebied 
F~16’s naar de grensoverschrijdende aanvoerlijnen vanuit Oost-Svrië naar Irak 
Het kabinet constateert dat de afspraken over deconflictie goed worden nageleefd. 
Ook is het kabinet van mening dat in de coalitie bevredigende afspraken kunnen 
worden gemaakt over de doelenselectie en de plaatsen waar kan worden 
opgetreden. Door inzet te concentreren op de grensoverschrijdende aanvoerlijnen 
vanuit Oost-Syrië naar Irak, kan worden vermeden dat Assad hiervan direct 
profiteert. Het kabinet is, evenals onze partners, van mening dat verzwakking van 
ISIS in het belang is van de stabiliteit waarop ook het politieke spoor zich richt.

Inzetgebied
Zolang ISIS bewegingsvrijheid in Syrië houdt, gebruikt de groepering het land als 
uitvalsbasis voor de gewapende strijd in buurland Irak. Het zwaartepunt van de 
luchteampagne ligt nu bij het ondersteunen van de strijd tegen ISIS in Irak, bij 
voorbeeld bij Ramadi, waarbij ook Nederlandse F-16's een ro! spelen. Om de 
effectiviteit daarvan te vergroten en om schade, en slachtoffers als gevolg van 
boobytraps en IE D 's te verminderen, is het tevens van belang om op nauwkeurige 
wijze de grensoverschrijdende aanvoerlijnen van ISIS in Oost-Syrië aan te pakken. 
Er zijn drie bekende centra in het kerngebied van ISIS te weten: Raqqa, Mosul en 
Al Qaim. ISIS.gebruikt twee majeure assen om zijn operaties in Irak te 
bevoorraden: de route Raqqa-Deir al Zor-Albukamal- Hit-Ramadi en de route 
Raqqa-Mosul.

Nederland zal een bijdrage leveren aan het aanpakken van belangrijke elementen 
van de grensoverschrijdende aanvoerlijnen van ISIS vanuit Oost-Syrië naar Irak 
met gerichte luchtaanvallen. Op deze manier draagt Nederland bij aan de 
verstoring van de aanvoerlijnen die. ISIS in staat stellen Irak aan te vallen. Er 
zuilen geen militaire acties worden uitgevoerd als er aanwijzingen zijn dat deze 
ten goede komen van het Assad-regime. Dit geldt in het bijzonder voor de 
provinciehoofdsteden van Al Hasakah en Deir-al-Zor, waar het regime nog enige 
militaire controle uitoefent. De Nederlandse 'red card holder' zal, net zoals dat het 
geval is in Irak, van geval tot geval vaststellen in hoeverre een geplande 
Nederlandse aanval binnen het gestelde kader past.

Door de inzet van F16's op deze aanvoerlijnen draagt Nederland bij aan de 
gewenste parallelle intensivering van zowel het politiek/civiele als het militaire 
spoor waartoe VN-veliigheldsraad 2254 van 18 december 2015 oproept.

Doelen
Binnen de ketens zijn bewegende en statische componenten te onderscheiden. De 
bewegende componenten bestaan uit transporten die strijders, wapens, munitie 
en expiosieven vervoeren naar opslagplaatsen of aanvoeren naar het front. Deze 
transporten zijn moeilijk te detecteren orndat zij onregelmatig en inmiddels 
kleinschalig worden uitgevoerd én opgaan in het dagelijkse patroon van de 
omgeving, De coalitie richt zich dan ook vooral op het met grote precisie
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Directie Veiligheidsbeleidaangrijpen van de statische locaties binnen de ketens. Deze locaties bestaan uit 
gebouwen of plekken waar wapens, munitie of exptosieven worden geproduceerd, 
opgeslagen of afgeleverd, waar strijders worden getraind of waar de aansturing 
plaatsvindt van deze ketens. Deze statische locaties kunnen langdurig en 
zorgvuldig worden geobserveerd om vast te stellen of zij wel of niet zullen worden 
uitgeschakeid door middel van een nauwkeurige ingreep. Met het gericht 
uitschakelen van deze locaties wordt de toevoer van strijders, wapens, munitie en 
expiosieven naar de fronten in Irak bemoeilijkt zodat deze niet kunnen worden 
gebruikt in het gevecht of tegen de burgerbevolking. Daarmee kunnen veel 
nieuwe slachtoffers in Irak worden voorkomen. De statische doelen binnen de 
grensoverschrijdende aanvoerlijnen liggen voornamelijk in het oosten van Syrië.

De coalitie zal daar waar nodig close air support operaties kunnen uitvceren ten 
gunste van gematigde gewapende Syrische oppositiegroepen die strijden tegen 
ISIS. Daarmee zal ISIS in deze fase nog niet worden verdreven uit Syrië. Hiervoor 
zijn üiteindeüjk meer lokale grondtroepen noodzakelijk, We! zal de organisatie 
steeds meer moeite krijgen om de strijd in Irak en Syrië voort te zetten en wordt 
het zogenoemde kalifaat steeds verder ontmanteld. Dit heeft ook tot voordeel dat 
het normaliseren van het gebied makkeiijker verloopt in het geval dat een 
politieke oplossing voor Syrië wordt bereikt.

Nederlandse meerwaarde
Door de caveat op het vliegen boven (Oost-)Syrië gedeeltelijk op te heffen, levert 
Nederland een specifieke bijdrage gericht op de aanvoerlijnen naar Irak en 
daarmee het aantasten van het handelingsvermogen van ISIS. Hiermee wordt de 
coalitie in staat gesteld om dure wapensystemen flexibeler in te zetten. 
Jachtvliegtuigen zijn en blijven schaars in de coalitie. Door een flexibelere inzet, 
kan er meer rendement worden gehaald uit het geheel. Coalitiepartners die het 
luchtwapen in Irak inzetten, doen dit intussen ook in Syrië. Daarnaast vult 
Nederland een coalitiebehoefte aan precisiemiddelen in. Nederland beschikt naast 
de VS als enige coalitiepartner over zogenoemde smalt diameter bombs waarmee 
ISIS-doelen in bebouwd gebied kunnen worden uitgeschakeld met minimale 
risico's op nevenschade. Tot slot is de kwaliteit van de vliegers van belang. 
Nederland krijgt regelmatig de leiding bij het uitvoeren van iuchtoperaties. De 
duur van de Nederlandse inzet is ongewijzigd, namelijk tot juii 2016. Onder 
voorbehoud van politieke besluitvorming zal België de Nederlandse inzet daarna 
overnemen voor de duur van een jaar.

Het uitbreiden van het inzetgebied van de F-16's heeft geen additionele 
operationele gevolgen. De manier van werken van de Nederlandse F-16's boven 
Syrië wijkt niet af van de huidige werkwijze boven Irak. Waar strategische locaties 
in aanvoerlijnen zich bevinden in bebouwde gebieden dienen uiterste 
zorgvuldigheid en nauwkeurigheid alsmede proportionaliteit voorop te staan. Als 
aan die strenge toets niet volledig kan worden voldaan, worden dichtbevolkte 
gebieden vermeden.

Zorgvuldigheid
De coalitie doet haar uiterste best om burgerslachtoffers te voorkomen. Het 
zorgvuldige targeting proces, het gebruik van precisiewapens almede de 
Nederlandse 'red card bolder' dragen hiertoe bij. In het, targeting proces worden 
mogelijke doelen eerst langere tijd geobserveerd om het risico van 
burgerslachtoffers te kunnen beoordelen, evenals de gevolgen voor het milieu eh 
de mogelijke historische en religieuze waarde van objecten. Luchtacties worden
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Directie Veiligheidsbeleiduitsluitend genomen als het proces volledig is doorlopen en het risico van 
ongewenste nevenschade minimaal is. Het risico van burgerslachtoffers kan 
helaas nooit volledig worden uitgesloten. Als er aanwijzingen zijn dat er onze Referentie
burgerslachtoffers zijn gevallen, stelt de coalitie een zorgvuldig onderzoek in. Over DVB/cv-pi3/i6 
het aantal burgerdoden doen verschillende cijfers de ronde, vooral vanwege de 
moeilijke toegang op de grond, Nederland, zal contact onderhouden met NGO's en 
relevante informatie van NGO's die onderzoek doen naar burgerslachtoffers delen 
met de coalitiepartners.

Wie in bevrijd gebied de plaats van ISIS inneemt, is uiteraard van groot belang.
Het antwoord op deze vraag is echter niet eenduidig te geven. Gezien de 
grootschalige schendingen van het humanitair oorlogsrecht door het regime Assad 
moet worden voorkomen dat luchtaanvallen van de coalitie tot uitbreiding leiden 
van het gebied dat onder controle staat van de Syrische regering. Ook dit is een 
reden om alleen de grensoverschrijdende aanvoerlijnen van ISIS vanuit Oost- 
Syrië naar Irak aan te vallen. Hier bestaat immers een direct verband bestaat met 
de strijd in Irak en zijn er vrijwel geen raakvlakken met het regime. Zoals eerder 
gesteld, levert het kabinet op lokaal niveau tevens een bijdrage aan de capaciteit 
van civiele actoren om burgerbescherming en basisvoorzieningen zoals politie, 
onderwijs en gezondheidzorg te handhaven in de gebieden onder hun controle.

Om ISIS beslissend te kunnen verslaan, moeten de luchtacties uiteindelijk 
vergezeld gaan van inspanningen van betrouwbare partners op de grond. Op dit 
moment wordt binnen de coalitie gekeken naar mogelijkheden om die capaciteit te 
versterken. Volkenrechtelijke aspecten {in het bijzonder het non- 
interventiebeginsel alsmede het verbod op interstatelijk geweldgebruik) zijn 
daarbij doorslaggevend. Ook praktische uitvoeringsmodaliteiten zijn daarbij 
relevant. Voortgang op het politieke proces is in d it kader eveneens van groot 
belang.

Dreiging
Het Syrische regime heeft tot nu toe niet opgetreden tegen de luchtaanvallen van 
de coalitie, De meeste luchtverdedigingssystemen bevinden zich in West-Syrië.
Ook de aanwezigheid van onderdelen van de Russische strijdkrachten in West"
Syrië heeft tot dusver geen directe invloed op de grond-lucht of lucht-lucht 
dreiging jegens de coalitie. Rusland beschikt weliswaar over militaire middelen, 
maar heeft geen intentie coalitietoesteilen aan te vallen .en richt zich volledig op 
het aanvallen van gronddoelen.

ISIS beschikt over veelal buitgemaakte luchtverdedigingssystemen die een 
beperkt bereik hebben. Deze zijn effectief op lagere hoogte en bij juiste inzet ook 
tot middelbare hoogte. ISIS heeft enkele malen dergelijke systemen ingezet, 
maar coalitietoesteilen hebben deze tot dusver kunnen ontwijken. Net als in Irak 
is het risico dat een vlieger tijdens een noodsituatie zijn vliegtuig moet verlaten 
altijd aanwezig.

Intensiveren trainingen Irak
Als onderdeel van de intensivering van de Nederlandse bijdrage aan de strijd 
tegen ISIS wordt ook een uitbreiding van de Nederlandse trainïngsinspanningen 
onderzocht. Voor alle aanvullende activiteiten geldt dat deze in coalitieverband 
moeten worden ontplooid en dat zij, net als de huidige activiteiten, voorzien in 
een Iraakse behoefte (vraaggestuurd). Uiteraard gelden voor aanvullende 
activiteiten ook de voorwaarden voor de inzet van Nederlandse militairen, zoals
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legering, transport, logistiek en een eigenstandige inlichtingenpósitie. Ook de 
medische afvoer, de force protection en de quick reectio^ capaciteit moeten zijn 
gegarandeerd.
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Peshmerga/ Erbil
De huidige infanterietraïning die Nederland de Peshmerga geeft, wordt verzorgd 
door drie Nederlandse trainingsteams. De coalitie bepaalt in overleg met het 
Ministry o f Peshmerga waar wordt getraind. De Nederlandse teams reizen veelal 
op weekbasis heen en weer tussen het basiskamp in Erbil en vaste 
trainingslocaties van de Peshmerga. Op deze locaties trainen Nederlandse teams 
altijd in samenwerking met ten minste één andere coalitiepartner. Het Ministry of 
Peshmerga heeft kenbaar gemaakt specifiek behoefte te hebben aan 
trainingsteams die niet gebonden zijn aan vaste trainingslocaties, maar trainingen 
kunnen verzorgen op. locaties waar Peshmerga-eenheden op dat moment actief 
zijn.

Het kabinet heeft besloten de mogelijkheid te onderzoeken om, naast de huidige 
drie trainingsteams, een Mobile Support Team (MST) in te zetten. Dit team van 
ongeveer 25 personen kan aanvullende training verzorgen voor eenheden die zich 
aan of achter de frontlijn bevinden. Die trainingen spelen in op de (aanvullende) 
behoeften van die eenheden en worden op een veilige locatie zo dicht mogeiijk bij 
de eenheid uitgevoerd. Deze opzet vergroot het inzicht in het effect van de 
basistrainingen en hoe die in de praktijk worden gebracht. Nederland kan met het 
MST met een omvang van ongeveer 25 man een deel van de behoefte vervuilen.
Dit vergt een overeenkomstige verruiming van het personeelsplafond. De 
voorwaarden voor de inzet zuilen in overleg met de coalitie en het Ministry of 
Peshmerga verder worden uitgewerkt. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, 
zal uw Kamer daarover nader worden geïnformeerd.

ISF/ Bagdad
Er is op dit moment geen concreet verzoek om uitbreiding van de Nederlandse 
Special Operations Forces (SOF) training in Bagdad. Binnen de kaders van het 
bestaande trainingscurriculum wordt wel onderzocht of er andere accenten 
kunnen worden gelegd, bijvoorbeeld door vervolgtrainingen te verzorgen op de 
huidige trainingslocatie (Bagdad International Airport). Het gaat om zogenaamde 
re-fit trainingen die zich specifiek richten op eenheden die aan het front actief zijn 
geweest en daarna opnieuw worden geformeerd en weer worden ingezet.
Daarnaast is recent duidelijk geworden dat.er mogelijk behoefte is aan het trainen 
en adviseren van Iraakse eenheden nabij het front, net voor het werkelijke 
gevecht of in een gevechtspauze. De nadruk ligt op het uitvoeren van operaties 
waarbij de staven aan de hand van de actuele situatie aan het front worden 
begeleid bij de planning van hun operaties. Ook kunnen eenheden zelf nog kort 
aanvullend worden getraind als de situatie daar om vraagt. Het kabinet is bereid 
te onderzoeken of deze vorm van training en begeleiding mogeiijk is. In overleg 
met de Iraakse autoriteiten en coalitiepartners worden de mogelijkheden hiervoor 
o n d e rz o c h t. A a n d a c h ts p u n te n  zijn o n d e r andere de e ig e n s ta n d ig e  
inlichtingenpositie, de medische afvoerketen en de force protection. Zodra de 
resultaten hiervan bekend zijn, zal uw Kamer daarover nader worden 
geïnformeerd.

Dreiging
Het gevaar voor de militaire trainers op de grond vloeit vooral voort uit de 
onzekere veiligheidssituatie in delen van het Iraakse grondgebied. ISIS voert
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Directie Veiligheidsbeleidlangs het gehele front met de Koerdische en Iraakse eenheden geregeld kleine en 
grotere (hybride) acties uit. Eerder al zijn buitenlandse eenheden, die de 
Koerdische strijders dichter aan het front ondersteunen, direct betrokken geraakt 
bij gevechten met ISIS. De dreiging van ISIS langs de gehele frontlijn neemt toe 
naarmate de afstand tot de frontlijn kleiner wordt. Afhankelijk van de locatie en 
het tijdstip van de inzet van een mobiel trainingsteam, kan de dreiging daarmee 
hoger zijn dan die voor de militairen op de huidige trainingslocaties.

Een risico van een andere orde vormen onderhuidse spanningen tussen veel van 
de Iraakse actoren. Zodra de verschillende actoren terrein op ISIS veroveren, 
komen deze spanningen frequent naar boven. Het is mogelijk dat buitenlandse 
eenheden in Irak (onverhoopt) betrokken raken bij dergelijke conflicten.
Bovendien staan verschillende sjiitische milities wantrouwend tegenover een 
grootschalige westerse militaire presentie en wijzen zij de aanwezigheid van 
westerse gevechtstroepen af. De houding van deze milities kan op termijn 
verslechteren, indien de perceptie ontstaat dat de westerse militaire presentie in 
Irak langer aanhoudt dan noodzakelijk of omdat de sjiitische milities tot verzet 
worden aangezet.

Niet-lethaie steun aan Iraakse strijdkrachten, inclusief Peshmema 
De Iraqi Security Forces (ISF), inclusief de Peshmerga, zijn voor de coalitie in Irak 
onmisbare grondtroepen in de strijd tegen ISIS. Om de door Nederland en de 
coalitieleden verzorgde trainingen zo effectief mogelijk te maken, levert Nederland 
een train and equip pakket van niet-lethale middelen aan de Iraakse spécial forces 
in Bagdad en de Peshmerga in Noord-Irak. Nederland traint de eenheden direct 
met het geleverde materieel, zodat zij de middelen gelijk na afloop van de training 
in het veld kunnen gebruiken. De middelen worden gedurende de huidige 
Nederlandse mandaatperiode (tot oktober 2016) verstrekt. In Bagdad is de 
uitbreiding van hét medische trainingscentrum voltooid en zijn de aanvullende 
onderwijsmiddelen geleverd. In Noord-Irak worden counter-IED middelen, 
eenvoudige verbindingsmiddelen en beschermende kleding verstrekt tijdens de 
trainingen.

In nauw overleg met de Iraakse partners en de internationale coalitie worden de 
mogelijkheden bezien van aanvullingen op het huidige Nederlandse train and 
equip programma. Vanwege de politieke verhoudingen en de benodigde 
medewerking van de centrale Iraakse regering is het van belang de balans tussen 
ieveringen aan Bagdad en Erbil in acht te blijven nemen. Op dit moment worden 
de mogelijkheden onderzocht om de werk- en trainingsomstandigheden van de te 
trainen eenheden en de instructeurs verder te verbeteren. Hierbij kan worden 
gedacht aan de aanleg van eenvoudige leslokalen en de verbetering van legering 
op de trainingslocaties.

Bewapenen Peshmerga
Tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken in november 2015 is 
toegezegd te onderzoeken of de Peshmerga in Noord-Irak offensieve middelen 
kunnen worden verstrekt voor de strijd tegen ISIS.

Er is sindsdien met verschillende internationale partners contact opgenomen om 
te bezien op welke wijze een Nederlandse bijdrage vorm kan krijgen. Het Ministry 
of Peshmerga heeft kenbaar gemaakt dat er vooral behoefte is aan middelzware 
wapens voor indirect vuur en aan antitankwapens. Nederland beschikt zelf niet 
over deze wapens en munitie. De VS is onlangs begonnen met een gedeeltelijke
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In het licht van het bovenstaande richt de voorbereiding van een Nederlandse 
bijdrage aan het versterken van de offensieve capaciteiten van de Peshmerga zich 
op het financieel en/of logistiek mogelijk maken van leveringen door een partner 
van nieuwe of reeds toegezegde wapens en munitie. Net als bij het Nederlandse 
train and equip programma wordt getracht ook bij deze leveringen het directe 
verhand tussen materieel en trainingen te behouden. Bij de voorbereiding van de 
bijdrage zal de wijze waarop de Koerdische autoriteiten omgaan met zorgen van 
Nederland en de internationale gemeenschap over de naleving van de 
mensenrechten door de Peshmerga nadrukkelijk worden meegewogen. Een 
grondige mensenrechtencheck (vetting) zal onderdeel uitmaken van het 
selectieproces bij steun aan een bewapenïngsprogramnrta. Zodra er sprake Is van 
een concrete bijdrage, zal het kabinet uw Kamer nader informeren.

Gevolgen gereedheid en inzetbaarheid  krijgsm acht

Inzet F-16's boven Syrië
De uitbreiding van de inzet van het luchtwapen met Syrië past volledig binnen de 
huidige operationele kaders. Er zijn geen gevolgen voor de reeds aanwezige 
mensen en eenheden en ook het aantal vlieguren blijft gelijk. Er zijn dan ook geen 
verdringingseffecten, anders dan weergegeven in de brief aan uw Kamer over de 
verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS 
(DVB/CV/097/15 van 19 juni 2015). Het betrof hier de verminderde geoefendheid 
van de vliegers door de eenzijdige inzet en beperkingen in het reguliere 
opleidings- en trainingsprogramma. De maatregelen om deze gevolgen te 
minimaliseren zijn inmiddels getroffen. Er zijn extra vlieguren toegekend en de 
aflossing door België, onder voorwaarde van politieke besluitvorming, is voorzien 
voor 1 juli 2016.

Intensivering training Irak
Het uitbreiden van de trainingsinspanningen met een Mobile Support Team van 
ongeveer 25 personen heeft geen directe gevolgen voor de krijgsmacht. Indirect 
zat het we! gevolgen hebben voor de MIVD. Het verkrijgen van een eigenstandige 
inlichtingenpositie in Noord-lrak. vraagt capaciteit van de MIVD die momenteel niet 
voor handen is. Bezien wordt hoe de MIVD met minimale verdringingseffecten in 
deze behoefte kan voorzien.

Financiën

De additionele militaire uitgaven voorde intensivering van de Nederlandse 
bijdrage aan de strijd tegen ISIS zijn geraamd op ongeveer 4,2 miljoen euro.
Deze ra m in g  g a a t uit van een in te n s iv e r in g  va n  de t ra in in g s a c t iv ite ite n  in I ra k  tot 
het einde van de huidige mandaatperiode (oktober 2016) Het uitbreiden van het 
inzetgebied van de Nederlandse F-16's in ATF-ME heeft, omdat het totale aantal 
vlieguren gelijk blijft, geen financiële consequenties voor de huidige missieraming.

herstructurering van de Iraakse strijdkrachten. De VS levert uniformen, materieel, 
wapens en munitie voor tien nieuw te vormen bataljons, waarvan twee of drie in 
Noord-lrak, Het streven is de reorganisatie in de eerste helft van 2016 te 
voltooien.

De additionele militaire uitgaven worden gefinancierd uit het Budget 
Internationale Veiligheid (BIV) voor crisisbeheersingsoperaties. De financiering 
van deze bijdrage kan worden geaccommodeerd binnen het BIV in 2016. De
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specifiek aan deze missie gerelateerde kosten voor nazorg worden gefinancierd uit 
de bestaande voorziening voor nazorg in het B1V.

.Uit de BZ- en BHOS-begroting zuilen middelen worden vrijgemaakt om de 
hierboven gepresenteerde intensiveringen op het gebied van politiek, stabilisatie, 
niet-lethaie steun aan de Syrische oppositie en.de Iraakse strijdkrachten, alsook 
steun aan de bewapening van de Peshmerga te financieren. Zodra over de aard 
van deze steun, meer bekend is, zal uw Kamer daarover worden geïnformeerd. De 
25 miljoen euro voor extra humanitaire huip wordt gefinancierd uit de verwachte 
BNP-groei van de ODA-begroting in de jaren 2016-2020 {op basis van de Macro 
Economische Verkenningen 2015).

Directie Veiligheidsbeleid
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Het kabinet zal bij Voorjaarsnota middelen reserveren voor additionele 
investeringen om vluchtelingen in de regio Syrië (Turkije, Libanon en Jordanië) 
meer perspectief te bieden, met als uitgangspunt de visie van het kabinet zoals 
verwoord in de brief van 8 september 2015.

Binnenlandse aangelegenheden

Nationale veiligheid
Het dreigingsniveau in Nederland is op dit moment substantieel: het op een na 
hoogste dreigingsniveau. Dit houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland 
reëel is. Deelneming van Nederland aan de luchtaanvallen op ISIS in Syrië zou het 
profiel van Nederland onder jihadisten en daarmee de dreiging tegen Nederland 
en Nederlandse belangen in het buitenland kunnen verhogen. Tegelijkertijd is het 
een gegeven dat het verdrijven van ISIS uit de veilige haven in Syrië, waartoe de 
VN-Veiligheidsraad oproept (VNVR 2254 en VNVR 2249), de capaciteit van ISIS 
om aanslagen te plegen zal aantasten.

Leiders van ISIS hebben herhaaldeiijk opgeroepen tot aanslagen in het Westen. 
ISIS waarschuwt dat het vooral aanslagen zal plegen in landen die deelnemen aan 
de anti-ISIS coalitie. Uit onder meer de aanslagen van Parijs in november 2015 
blijkt dat ISIS in staat is dreigementen tegen het Westen waar te maken.
Naarmate de coalitie ISIS in Irak en Syrië verder in het nauw brengt, zuilen meer 
buitenlandse strijders van ISIS, onder wie Nederlanders, Syrië en Irak proberen te 
verlaten. Deze strijders zouden in andere landen, bijvoorbeeld hun thuisland, een 
terroristische dreiging kunnen gaan vormen.

De meeste bij ISIS aangesloten Nederlandse strijders bevinden zich in Syrië. Het 
besluit de Nederlandse F-16's ook voor luchtaanvallen in een deel van Syrië 
beschikbaar te stellen, zou bij hen (en bij de personen in Nederland die tot de 
jihadistische beweging behoren) heftige reacties kunnen oproepen. Ook kunnen 
de Nederlandse luchtaanvallen leiden tot gewonde en dode Nederlanders. 
Tegelijkertijd is het aannemelijk dat ISIS juist Nederlandse strijders gebruikt om 
eventuele aanslagen in Nederland te beramen. Door ISIS in Syrië aan te pakken 
wordt ook die dreiging verminderd.
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Tegenover de dreiging staat dat de veiligheidsautoriteiten in Nederland extra alert 
zijn op potentiële terroristische dreigingen. Om nieuwe aanwas te voorkomen en 
dreiging tegen te gaan heeft het kabinet ai vee! maatregelen genomen, variërend 
van: praktische beveiligingsmaatregelen en strafrechtelijke vervolging tot 
beleidsmatige maatregelen gericht op het voorkomen van uitreis en het 
tegengaan van radicalisering. Indien daar aanleiding toe is, worden maatregelen 
geïntensiveerd.

Invloed op de Nederlandse samenleving
Veel Nederlandse moslims zijn sinds het begin van de oorlog in Syrië sterk 
betrokken bij het lot van de Syrische burgerbevolking. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
de vele hulpacties die islamitische organisaties hebben opgezet. Het kabinet is 
zich er van bewust dat het besluit tot militaire inzet boven Syrië tot reacties en 
discussie kan leiden in Nederland. Sommige Nederlandse moslims zullen de 
Nederlandse inzet als te laat of te beperkt opvatten, anderen zullen bezorgd zijn 
over de gevolgen hiervan voorde burgerbevolking in Syrië. Tegelijkertijd vindt 
een meerderheid van de Nederlanders, moslims en niet-mosiims, dat terrorisme 
moet worden gestopt.

Het kabinet heeft oog voor deze uiteenlopende gevoelens over het conflict in Syrië. 
Om die gevoelens ruimte te geven is een dialoog met betrokken burgers in 
Nederland noodzakelijk. De Nederlandse overheid staat in nauw contact met 
formele en informele leiders uit de verschillende gemeenschappen, zowel op 
nationaal als op lokaal niveau. Dit contact is sinds de verhoogde aandacht voor 
buitenlandse strijders geïntensiveerd, onder andere door het opzetten van lokale 
rietwerken van sleutelfiguren, het organiseren van lokale debatten en de 
oprichting van de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit, die contact onderhoudt met 
verschillende gemeenschappen. Deze contacten zullen de komende tijd specifiek 
worden benut om de dialoog aan te gaan. Het grote belang van en dé inzet op 
dialoog neemt overigens niet weg dat gevoelens en meningen kunnen blijven 
verschillen.

Ronselaars en strijders die zich hebben aangesloten bij ISIS zullen trachten de 
Nederlandse inzet boven Syrië uit te buiten door gevoelens van frustratie aan te 
wakkeren en personen over te halen zich van de Nederlandse samenleving af te 
keren. In sommige gevallen kan dit ertoe leiden dat mensen zich met geweld 
tegen onze samenleving keren of afreizen naar Syrië of Irak om zich aan te sluiten 
bij ISIS. In het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme zijn 
verschillende maatregelen genomen die ook relevant kunnen zijn met het oog op 
deze problematiek. Ouders, docenten, jeugdprofessionals en imams die werkzaam 
zijn op plekken waar radicalisering aan de orde is, worden getraind om met 
gevoelens van frustratie om te gaan en worden gewezen op gevaren van ronseling. 
Dit wordt onder andere verzorgd door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan 
Radicalisering (ROR) en diverse maatschappelijke organisaties en moskeeën. Op 
scholen worden activiteiten georganiseerd die specifiek kunnen ingaan op 
g e vo e le n s  van o n re c h t d ie  kun ne n  o n ts ta a n  naar a a n le id in g  van  het 
kabinetsbesluit. Voorbeeld, hiervan is de studenten-debatreeks 'Met Twee Maten’ 
die van het najaar 2015 tot februari 2016 loopt. Verder gaat de Roadshow 
Persvrijheid langs scholen, waarbij jongeren onder andere spreken over 
beeldvorming en tegengestelde meningen.

Onze R eferentie
DV8/CV-0X3/16

Directie Veiligheidsbeleid
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D irectie  V e ilighe idsbe le idOok loopt heel 2016 het toneelproject Jihad, waarbij scholieren direct na afloop 
van een toneelstuk met elkaar in gesprek gaan over radicalisering, wat daarna 
wordt voortgezet in de klas.

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister van Defensie,

Bert Koenders J.A. Hennis-Plasschaert

De Minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking,

Lilianne Ploumen

Onze R eferentie  
OVfl/CV-013/16
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(AP Oost-Nederiand)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

O n d erw e rp :

woensdag 7 januari 2015 21:38
:@centcom.mil>

CENTCOM Response to Query on CivCas Allegations

W Ë Ê È B M Ë Ë Ê  — Thanks very much for taking my call. Per our discussion, pasted below is what we 
^ w d e d to m e d ia  who queried us yesterday on the topic o f alleged civilian casualties in Iraq and 
Syria.

I hope this helps. Please don't hesitate to let me know if you have any questions.

Kind regards,

CENTCOM RESPONSE TO MEDIA QUERIES (1 /6 /15 ):

First, we take all allegations o f civilian casualties seriously and we apply very rigorous standards in our 
targeting process to prevent civilian casualties in the firs t place. Having said tha t — after reconciling 
redundant reporting, CENTCOM has examined the credibility of 18 separate allegations tha t coalition 
airstrikes resulted in civilian casualties in Iraq and Syria for the period Aug. 8, 2014 to Dec. 30, 2014. 
Of these 18 allegations, 13 were determined not to be credible. Should new information become 
available, it w ill be reviewed.

In addition, two CIVCAS allegations are currently being investigated. I t  should be noted tha t both of 
these investigations are the direct result o f our own internal review process and not the result of 
allegations received from outside of DoD. Three CIVCAS allegations are currently pending an initial 
assessment. We take all allegations o f CIVCAS seriously no m atter the source of the information and 
review all allegations regardless o f the source.

Of the 18 CIVCAS allegations, there are nine reports o f incidents in Syria and nine reports o f incidents 
in Iraq. Of the 13 allegations determined not to be founded, five allegations arose in Syria and eight 
arose in Iraq. Of the three allegations still being assessed, two are from Syria and one is from Iraq. 
Because these three allegations are.still under review, i t  would be inappropriate to provide further 
details at this time, but we will provide further information as to whether the allegations were initia lly 
deemed founded once the assessments are complete. The two investigations currently underway 
involve one incident in Iraq and one in Syria.

Allegations come from various sources, including our own internal reviews and un it self-reporting, 
media reports, non-governmental organizations, or other U.S. Government departments o f agencies, 
such as the State Department.
We maintain positive relationships with these organizations and they are aware o f our receptivity to 
the ir reports of CIVCAS allegations to us.

The key to any allegation is whether sufficient verifiable information is available to make a 
determ ination. A source is generally deemed to be credible if  the source provides verifiable 
information, such as corroborating statements, photographs or documentation tha t can help us 
determ ine whether an allegation is founded. An example o f non-credible information is a general 
accusation made w ithout any corroborating information tha t civilian casualties occurred. An example is

l



an allegation of civilian casualties caused by a coalition a irstrike  w ithout any specific corroborating 
evidence, and fu rther review shows tha t there was no coalition airstrike on tha t date or at that 
location.

I t  is im portant to point out tha t an assessment to determ ine whether an allegation is founded is not 
the same as an investigation. With regard to each allegation, we review the in form ation reasonably 
available, including information provided by third parties, inform ation such as the proxim ity of the 
location to an a irstrike, and any other relevant inform ation presented.
I f  the allegation is in itia lly  determined to be founded, we w ill then determ ine the next appropriate 
step. This could include a follow-on investigation. Possible areas tha t may be investigated could 
include technical, mechanical, or human errors involved in the strikes. The current environm ent on 
the ground in Iraq and Syria makes investigating these allegations extrem ely challenging. Traditional 
investigatory methods, such as interviewing witnesses and examining the site, are not typically 
available. However, we may rely on non-traditionai in form ation provided to us by other U.S. 
Government organizations, such as the State Departm ent, and non-governm ent organizations (NGOs), 
and we seek to investigate as thoroughly as possible given the lim itations.
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Antwoord minister iCoenders ( Buitenlandse Zaken) medé ondertekend door de minister van Defensie 
(ontvangen 28 augustus 2015)

Vraag 1
Bent u bekend met.de inhoud van het rapport 'Cause For Concern. Hundreds o f civilian non-combatants 
credibly reported killed in first year o f Coalition airstrik.es against Islamic State'? 1)

Antwoord op vraag 1
Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de bevinding in het rapport dat er sterke indicaties zijn dat vele honderden niet-strijders 
zijn omgekomen door toedoen van aanvallen van landen van de coalitie tegen IS? Kunt u uw antwoord 
toelichten?

Vraag 4
Is het waar dat van de kant van de coalitie rekening wordt gehouden met slechts twee doden onder niet- 
strijders? Zo nee. wat is dan de actuele stand van zaken? Hoe verklaart u de discrepantie met de bevindingen 
in het rapport?

Antwoord op vraag 2 cn 4
Het uitschakelen van doelen gebeurt volgens een zorgvuldig targeting proces. In de luchtcampagne tegen 
ISIS staan de bescherming.van de burgerbevolking en het minimaliseren van burgerslachtoffers centraal.

Meldingen van vermeende burgerslachtoffers worden door de coalitie uiterst serieus genomen en waar 
mogelijk onmiddellijk onderzocht. CENTCOM start een onderzoek zodra er indicaties zijn van onbedoelde 
nevenschade o f burgerslachtoffers. Er zijn v ij f  onderzoeken voltooid. Uiteen van deze v ijf  onderzoeken 
blijkt dat het waarschijnlijk is dat er twee burgerslachtoffers te betreuren zijn. De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn door US CENTCOM openbaar gemaakt. Momenteel zijn er zeven onderzoeken gaande. Op 
de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen wij niet vooruitlopen.

Zoals reeds eerder aan uw Kamer gemeld, is het niet mogelijk volledig en betrouwbaar onderzoek te doen 
naar omgekomen burgerslachtoffers in ISIS-gebied door handelingen van ISIS, de Jraakse en Koerdische 
strijdkrachten o f de internationale coalitie, De reden hiervoor is dat het moeilijk o f soms zelfs onmogelijk is 
een gedetailleerde battle damage assessment op de grond te laten uitvoeren. De veiligheidssituatie laat dit 
niet toe en doden worden in de moslimgemeenschap meestal binnen 24 uur begraven. Ook laat de 
bevolkingsregistratie te wensen over. zeker in door ISIS gecontroleerde gebieden.

Vraag 3
Kunt ü aangeven welke van de in het rapport genoemde aanvallen waarbij waarschijnlijk niet-strijders zijn 
gedood (mede) zijn uitgevoerd door Nederland? Zo nee. waarom niet?



Vraag 5
Bent u bereid de aanbeveling in het rapport, dal "Nederland net als Canada moet aangeven waar en wanneer 
het aanvallen heeft uitgevoerd, over te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 3 en 5
Om operationele redenen en omwille van dé binnenlandse veiligheid doen w ij geen uitspraken over 
specifieke gevallen.

D
Cause For Concern, Hundreds o f civilian non-combatants credibly reported killed in first year o f Coalition 
airs trikes against Islamic State, http://airwars.oru/vvp-content/uploacls/2015/08/airwars-cause-for-concern- 
civilians-killed-bv-coalltion.pdf. augustus 2015.

http://airwars.oru/vvp-content/uploacls/2015/08/airwars-cause-for-concern-civilians-killed-bv-coalltion.pdf
http://airwars.oru/vvp-content/uploacls/2015/08/airwars-cause-for-concern-civilians-killed-bv-coalltion.pdf












Fiche: M inim aliseren burgerslachteroffers

Kern
Het aangrijpen van doelen gebeurt volgens een uiterst betrouwbaar, nauwkeurig en zorgvuldig 
targeting proces, Nederland kijkt daarbij ook naar het doel conform het Humanitair Oorlogsrecht en 
haar eigen Rules of Engagement.

Nederland maakt uitsluitend gebruik van Smart-weapons (GPS- of laser-gestuurd) en het 
boordkanon.

Alle meldingen over CIVCAS worden door de coalitie onderzocht. Indien er sprake is van CIVCAS door 
Nederland zullen er compensatieregelingen (vergelijkbaar met de afspraken in Afghanistan) worden 
afgesproken door BZ, Oit gebeurt op case-by-case basis (geen generieke of coalitieafspraken).

Achtergrond

Targeting, AAR. en voorkomen onbedoelde nevenschadë, waaronder CIVCAS 
Het aangrijpen van de doeien gebeurt volgens een uiterst betrouwbaar, nauwkeurig en zorgvuldig 
target/ng-proces. Irak verleend voor al deze aanvallen haar goedkeuring. Het voorkomen van 
onbedoelde nevenschade en burgerslachtoffers heeft in het targeting-proces de hoogste prioriteit.

In het proces wordt allereerst het juiste doel gekozen. Daarbij worden de volgende stappen gevolgd:
• Het potentieel doel wordt gevalideerd als militair doel via alle beschikbare inlichtingenbronnen,
• Een nauwkeurige positie van het doel wordt bepaald (3D-coördinaten).
• Het juiste wapen wordt gezocht om het gewenste effect te bereiken. Hierbij wordt hët kleinst 

mogelijke wapen gekozen om het gewenste effect te bereiken.
• De Collateral Damage Estimates (CDE) worden berekend. De uitkomst van deze berekening 

moet nul zijn.
• Nederland kijkt daarnaast ook naar het doel conform Humanitair Oorlogsrecht (HOR) en haar 

eigen Rules of Engagement (ROE).

Nadat dit gehele proces is doorlopen, wordt de aanval uitgevoerd door de ATF-ME. Tijdens de aanval 
voert de vlieger in de lucht ook een Combat CDE uit, waarbij de omgeving, van het doel bekeken wordt 
en de kans op onbedoelde nevenschade opnieuw beoordeeld wordt.

Bij Close Air Support (CAS) missies verloopt dit proces .zoals in Afghanistan, De Joint Terminal Attack 
Controller (JTAC), ook we! Forward Air Controller (FAC) genoemd, bepaalt samen met de vlieger het 
doei, de locatie en het wapen dat gebruikt dient te worden. Deze missies zijn altijd, ter ondersteuning 
van coalitietroepen op de grond. Veelal wordt dit doel voordat het wordt aangegrepen zelfs nog 
bekeken door de Nederlandse liaison officieren die werkzaam zijn op het CAOC te Qatar.

Alle toestellen blijven na de aanval in het gebied en voeren met hun eigen sensoren een Battle 
Damage Assesment (BDA) uit. Ze kijken hier naar het doel en bepalen of het gewenste effect bereikt 
is door de aanval. Ook wordt er gekeken of er eventüelé onbedoelde nevenschade is ontstaan. De 
beelden worden tijdens de vlucht opgenomen en na.landing nauwgezet geanalyseerd. Na de 
nauwkeurige analyses en debrief wordt er een After Action Report (AAR) opgemaakt. Hierin wordt de 
actie nauwkeurig beschreven, inclusief precieze locaties.en exacte tijden van de aanval. Ook wordt 
beschreven of er enige kans is op onbedoelde nevenschade en/of CIVCAS. De aanval wordt zover dat 
nog niet van tevoren gebeurd is (CAS) alsnog getoetst aan het humanitair oorlogsrecht (HOR). Alle 
AAR worden voorgelegd aan het ÓM ter goedkeuring.
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Tijdens de missies maken Nederlandse F-16's uitsluitend gebruik van smart-weapons (GPS- of laser- 
gestuurd) en het boordkanon. De Nederlandse vliegers zijn goed getraind en uiterst professioneel. Dit 
wordt ook door de coalitie opgemerkt en gewaardeerd.

Alle meldingen over CIVCAS worden allereerst door de coalitie gevalideerd op tijd en plaats. Als er een 
kans bestaat dat CIVCAS veroorzaakt is door een airstrike wordt de melding onderzocht door het land 
(of landen) die op die plaats en tijd luchtaanvallen uitgevoerd hebben. Ai deze gevallen worden 
serieus onderzocht en indien er sprake is van CIVCAS door Nederland zuilen er compensatieregelingen 
(vergelijkbaar met de afspraken in Afghanistan) afgesproken worden door BZ. Dit gebeurt op case-by- 
case basis (geen generieke of coalitieafspraken).

Procédure meldingen burgerslachtoffers
De onderstaande procedure beschrijft de wijze van omgang indien toch burgerslachtoffers te 
betreuren zijn. Deze procedure is interdepartementaal (AZ, BZ en V&J) afgestemd.

Zodra een melding van een vermoeden van Collateral Damage bij Defensie binnenkomt, wordt direct 
het Defensie Operatie Centrum (DOC) geïnformeerd, start een onderzoek en wordt de Directeur 
Operaties op dè hoogte gesteld. Deze meldt het voorval bij de Commandant der Strijdkrachten. Ook 
de hoofddirecties Beleid (HDB), Juridische Zaken (DJZ) en Communicatie (DCo) worden geïnformeerd. 
De CDS informeert zo spoedig mogelijk de SG en de minister van Defensie. De andere betrokken 
ministeries (in ieder geval AZ, BZ, V&J) worden eveneens zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Per casus en in overleg met de andere betrokken ministeries wordt bezien of de Tweede Kamer op de 
hoogte moet worden gesteld en of er actieve woordvoering naar de.media moet worden gedaan. 
Defensie (DJZ) beziet verder per geval of een compensatieregeling moet worden uitgewerkt.

Het OM wordt op de hoogte gesteld van elke wapeninzet door Defensie. Indien een vermoeden bestaat 
van een (mogèlijk) strafbaar feit, dan neemt het OM de zaak in onderzoek. Dan mag/kan Defensie zelf 
geen onderzoek doen, totdat het OM daarvoor groen licht gee.f.t.
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UITREIKSTUK TBV MOR-CURSUS 
24/11/2015

NLP Targeting Directives ATFME
Introduction
The following directives, in combination with the Rules of Engagement (ROE), provide the framework 
and limits within which NLD military personnel must evaluate targets to be assigned to, or engaged by, 
NLD assets. In using these directives, the following two principles must be kept in mind at all times:

- the directives are a summary of the most relevant elements of the Laws of Armed Conflict (LOAC) 
and are without prejudice to the applicability o f (the rest of) the LOAC and (other) rules and 
regulations under national and international iaw; in case of divergence between these directives 
and the law, the latter will prevail.

- the directives do not replace professional legal or poiiticai advice; in case of doubt or any question 
regarding targets to be assigned to, or engaged by, NLD assets, always consult the LE6AD.

Directives
The following issues may be considered the most important criteria for establishing whether, from a 
legal perspective:

‘ an object or person is a legitimate target, and
- a legitimate target may be attacked under the given circumstances.

A. Objects as legitimate targets

The 1977 First Additional Protocol to the Geneva Conventions of 1949 (API) is the most important 
treaty applicable to the Netherlands for determining whether an object is a legitimate target. Although 
it is formally only applicable to conflicts between states (international armed conflicts), many articles in 
API also reflect the applicable law in a conflict between a state and an organized armed group (non
international armed conflict).
One of these is Article 52 of the Protocol, which lists the criteria that must be met in order for an object 
to be considered a legitimate target. Application of these criteria indicates that an object can only be a 
legitimate target if both of the following elements are satisfied:
1. based on:

- the nature of the object, or
- the location of the object, or
- the purpose o f the object, or
- the use being made of the object,
the object renders an effective contribution to the military action of the enemy 

and
2. the total or partial destruction, capture or neutralization of the object, in the circumstances ruling at 

the time, offers a definite military advantage.

Objects that do not meet these criteria may not be attacked.

it should be clearfrom the above that "dual use" objects are the most difficult to evaluate. In such 
cases, much will therefore depend on the meaning of "effective contribution to enemy military action" 
and "definite military advantage."

As regards the evaluation of "effective contribution to enemy military action", it is important to realize 
that "military action" means the actual war-fighting capacity of the enemy. In other words, the object 
must itself provide a direct and effective contribution to that capacity. Any object which makes only an 
indirect contribution is not a valid target, nor is any object which only offers a (direct or indirect) 
contribution to the war-sustaining capacity of the enemy. For example, a house which is being used as a 
military headquarters or as a barracks for enemy combatants becomes, through its use, a valid military 
objective. Economic objects (refineries, crop fields, non-military industries) may provide the money
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needed by the enemy (sustaining the war effort), but they do not directly contribute to military action 
and are not legitimate military objectives. As regards refineries, a distinction can be made between 
refineries which directly provide fuel (to a significant degree) to enemy units and refineries primarily or 
only used to provide economic or financial benefit to the enemy. The first may become military 
objectives (see below, however, on environmental damage), the second are not. Similarly, an 
ammunition factory operated by the enemy is a valid military objective, but a cotton plant is not, even if 
the entire economy of the enemy is based on the income of cotton. Finally, theoretical or future 
contributions and theoretical and future military action are not sufficient basis in the case of "dual use" 
objects. In case of doubt as to whether an object normally dedicated to civilian purposes is being used to 
make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used and may not be 
the object of attack.

A "definite military advantage" must similarly be evident or demonstrable on the basis of the 
information available at the time. Here, too, theoretical or (distant) future advantages are irrelevant and 
insufficient to designate an object as a valid target. On the other hand, the Netherlands' has declared 
that a "definite military advantage" does not necessarily have to be evident in each individual part of an 
attack, but that it is sufficient for the advantage to be evident from the attack considered as a whole.
The words "attack considered as a whole" do not mean the operation as a whole, but refer to a time- 
and place-specific attack which may consist of multiple parts. An example would be a main attack in 
which diversions are planned in different areas. The military advantage of the diversion itself cannot be 
determined on the basis of that diversion in isolation, but should be evaluated on the basis of the effects 
of that diversion on the enemy and the increased chance of success of the main attack as a result of the 
diversion.

Even if an object meets the criteria set forth above, other criteria may prohibit an attack on the object, 
such as:

- it is prohibited to attack historica!, cultural or religious buildings or objects unless they are being 
used for military purposes and imperative military necessity requires the use of force against such 
objects (i.e. there is no alternative option available). A list and coordinates of world heritage 
objects which may not be attacked and must be given special protection wiit be provided.

- attacks are prohibited if they may be expected to cause collateral loss of civilian life, injury to 
civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation 
to the concrete and direct military advantage anticipated (the principle of proportionality).

- attacks on the civilian population as such, as well as attacks on civilian objects (being objects which 
do not meet the criteria above), are prohibited.

- if a choice is possible between two or more military objectives for obtaining a similar military 
advantage, the objective to be selected shall be the one which may be expected to cause the east 
danger to civilian lives and to civilian objects.

-  ail reasonable precautions should be taken to avoid wounding or killing civilians or causing damage 
to civilian objects.

- attacks on targets in the vicinity of densely populated areas should be avoided as much as possible.
- dams, dykes and nuclear power stations may not be attacked if such attack may cause the release 

of dangerous forces (floods, radiation, etc.) which would cause severe losses among the civilian 
population.

- attacks which treat as a single military objective a number of clearly separated and distinct military 
objectives located in an area populated by multiple civilians are prohibited (e.g. attacking a town 
rather than individually attacking the military objects located in various places in that town). It 
should be noted that attacks on or near populated areas require specific authorization by IRQ due 
to the specific request to that effect by the government of IRQ.

- attacks which are not (or cannot be) directed at a specific military objective are prohibited (so- 
called "indiscriminate attacks” or untargeted attacks).

- objects which are indispensable to the survival of the civilian population (e.g. food, crops, livestock, 
drinking water, etc.) may not be attacked, unless:
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- such objects are used by the enemy to sustain or directly support enemy military forces or 
operations

and
- the destruction, etc., of these objects is not expected to lead to starvation or mass migration of 

the civilian population.
- attacks, methods and means (weapons) of warfare which are intended or can be expected to cause 

widespread, long-term and severe damage to the environment are prohibited.

B. Persons as legitimate targets

During an international armed conflict (between states), enemy combatants may be attacked at any 
time. Combatants are members of enemy armed forces with the exception of medical and religious 
personnel.

During a non-international armed conflict (between one or more states on the one side and one or more 
organized armed groups on the other side, or between such groups), members of organized armed 
groups who fulfill a continuous combat function, including functions in the (para-)miiitary command and 
control of those groups, may be attacked at any time.

In both international and non-international armed conflicts, non-combatants (including civilians) may be 
attacked only if and for such time as they directly participate in hostilities.

In case of doubt as to whether a person is a valid target or enjoys protection as a civilian, the person 
shall be assumed to be a civilian and protected under the LOAC.

ISIS fighters, including ISIS (para-)military leadership may be assumed to have a continuous combat 
function. Persons who merely support or Supply ISIS fall under the category of non-combatants and 
targeting such persons must meet the criteria outlined below.

The concept of "for such time as they directly participate in hostilities" (usuaiiy abbreviated to DPH) is a 
complex concept and subject to many interpretations and definitions. The following is intended as 
guidance in determining whether a person becomes a legitimate target as a consequence of DPH.

DPH can be said to occur if three thresholds are reached:
- The activity must result in harm, which can consist of physical harm (e.g. damage to materiel or 

objects or injury or death of personnel) as well as non-physical harm. In case of non-physical harm, 
there must be actual (not theoretical) damage to the conduct of military action, such as by 
providing intelligence to the enemy, hacking or DDOS attacks on military networks or 
communication systems. Acts which merely support the enemy (see above, under economic civilian 
objects) do not meet this threshold of harm.

- The harm/damage must be directly caused by the activity of the non-combatant. Contributions to 
"the general war effort" (e.g. fundraising, public protests or support rallies, voluntary contribution 
efforts) are not sufficient to meet this threshold. While this threshold is one of the most difficult to 
define, it is also the most crucial of all three thresholds. What is meant by this threshold is that the 
person's activities must be sufficiently closely connected to the harm, or to actual combat 
activities, to become "direct participation" in the hostilities. For example, distributing weapons or 
ammunition at the front line to enemy combatants would satisfy this threshold, but a factory 
worker in an ammunition factory far away from the battlefield would not (the ammunition would 
first have to be transported from the factory to the military depot, then from there to the area of 
operations and from there, finally, to the personnel actually engaged in combat, resulting in far too 
many intermediate steps). Bear in mind that the proximity or directness refers to causing the harm, 
not to actual physical proximity. A remote operator of an armed drone who controls the release of 
a weapon from that drone meets the causation threshold. In less clear cases, physical proximity to 
actual combat may, however, provide (supporting) evidence of causal proximity.

- The activity must be related to the armed conflict and be carried out to benefit one of the parties 
to that conflict. "Norma!" criminal acts or acts which are harmful but are carried out for reasons 
not related to the conflict do not meet this threshold.
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If a person (or that person's activity) meets the threshold criteria above, then the phrase "for such time 
as" encompasses al! parts of that activity. This means that DPH then applies from the moment that 
person begins his or her deployment towards the place where the activity is to take place and continues 
until that person has returned from the activity {e.g. has returned home). Outside that scope (and 
obviously outside situations of DPH), a non-combatant may not be targeted.

C. Final comments

Bear in mind that these directives are intended for the targeting of objects and individuals in the context 
of attack. Persons who do not meet the criteria for becoming a legitimate military target may still carry 
out harmful or detrimental actions. The fact that they may not be made the subject óf attack does not 
mean that they may not be made the subject of other methods of dissuasion, such as through economic 
or financial sanctions, criminal prosecution, arrest, detention, etc. These directives only address 
targeting in the context of attack under LOAC.
Finally, nothing in the ROE or in these directives negates or limits the inherent right of self-defence. In 
the context of a self-defence situation, the DPH criteria do not apply.
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iMr. 560 VERSLAG VAM EEM ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 11 augustus 2015

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor 
Defensie en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking hebben op 30 juni 2015 overleg gevoerd met 
Minister Koenders van Buitenlandse Zaken, Minister Hennis-Plasschaert 
van Defensie en Minister Plourhen voor Buitenlandse Handel en Ontwikke
lingssamenwerking over:
-  de brie f van dè M in is te r van Buitenlandse Zaken d.d. 19 juni 

2015  over verleng ing  van de N ederlandse bijdrage aan de 
in ternationale  s trijd  tegen IS IS (Kam erstuk 27  925 , nr. 539);

-  de b rie f van de M in is te r van Buitenlandse Zaken  d.d. 26  jiin i 
2 0 1 5  m et de b eantw oord ing  van de vragen van de com missie 
over verlenging van de Nederlandse b ijdrage aan de interna
tionale  strijd  teg en  ISIS (Kam erstuk 27  9 2 5 , nr. 544);

-  de brie f van de M in is te r van Buitenlandse Zaken d.d. 7 april 
2 01 5  m et de voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan 
de strijd  tegen IS IS (Kam erstuk 27 9 2 5 , nr. 534);

-  de brie f van de M in is te r van Buitenlandse Zaken d.d. 23 juni 
2 0 1 5  m et de beantw oord ing  van vragen van de com missie  
over de voortgangsrapportage N ederlandse bijdrage aan de 
strijd  tegen ISIS (Kam erstuk 27  92S , nr. 540);

-  de b rie f van de M in is te r van B uitenlandse Zaken d.d. 5 februari 
2 0 1 5  over de stand van zaken van de tra in ingsm issie  in Irak en 
over de b ijeenkom st van de M in isters van Buitenlandse Zaken  
in Londen op 2 2  januari 2015  (Kam erstuk 27  9 2 5 , nr. 528);

-  de brie f van de M in is te r van Buitenlandse Zaken d.d. 28  april 
2 0 1 5  m et de reac tie  op het verzoek van de vaste com m issie  
voor B uitenlandse Zaken en een reactie  op het artike l in Daily 
Sabah over de a rres ta tie  van Turkse m ilita iren  (Kam erstuk
27  925 , nr. 535);

-  de brie f van de M in is te r van Buitenlandse Zaken d.d. 1 juni 
2 0 1 5  m et in fo rm atie  over de b ijeen ko m st van de in terna
tionale  coalitie  teg en  ISIS op 2 juni 2 0 1 5  in Parijs (Kam erstuk  
27  925 , nr. 536);

-  de b rie f van de M in is te r van B uitenlandse Zaken d.d. 18 juni 
2 01 5  m et in fo rm atie  over het voorziene besluitvorm ingsproces
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in z a k e  v e r le n g in g  v a n  de N e d e r la n d s e  b ijd ra g e  a a n  d e  in te r n a 
t io n a le  s tr ijd  te g e n  IS IS  (K a m e rs tu k  2 7  9 2 5 ,  nr. 5 3 8 );

-  d e  b r ie f  v a n  d e  M in is te r  v a n  B u ite n la n d s e  Z a k e n  d .d . 2 6  ju n i  
2 0 1 5  t e r  a a n b ie d in g  v a n  h e t  n a d e r  a d v ie s  d o o r  d e  e x te r n e  
v o lk e n r e c h te l i jk  a d v is e u r  (E V A ) o v e r g e w e ld g e b ru ik  te g e n  IS IS  
in  S y r ië  (K a m e rs tu k  2 7  9 2 5 ,  nr. 5 4 3 ) .

Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk 
verslag uit.

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
Eijsjnk

De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie,
Ten Broeke

De voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking,
De Roon

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
Van Toor
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V o o r z it te r :  E ijs in k  
G r i f f ie r :  V an  T o o r

Aanwezig zijn tien léden der Kamer, te weten: Van Bommel, Ten Broeke, 
Eijsink, Grashoff, Knops, De Roon, Servaes, Sjoerdsma, Van der Staaij en 
Voordewind,

en Minister Koenders van Buitenlandse Zaken, Minister Hennis- 
Plasschaert van Defensie en Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking.

Aanvang 19.02 uur.

De v o o rz it te r :  De Minister.van Buitenlandse Zaken hééft een debat in de 
Eerste Kamer gehad en is nu onderweg naar de Tweede Kamer. Ik schors 
deze vergadering dus direct weer tot 19.10 uur. De heer De Roon heeft 
hier een vraag over.

De heer D e  R o o n  (PVV): Misschien is er nu even tijd voor een punt van 
orde. In de plenaire agenda staat een derde termijn onder voorbehoud. Ik 
hoor graag wat dat voorbehoud is. Ik wil met name weten hoe het zit met 
het eventueel indienen van moties. Moeten die in de derde termijn 
worden ingediend of doen we dat op een andere manier?

De v o o rz it te r :  Dank voor deze opmerking. Dat is hee! scherp door u 
opgemerkt Dat waardeer ik zeer. «Onder voorbehoud» betekent dat ik ais 
voorzitter de derde termijn nog niet heb aangevraagd. Ik kan nog geen 
derde termijn aanvragen, omdat bet debat nog niet heeft plaatsgevonden. 
Zo is de regeling. Gezien de lange agenda die de Kamer morgen nog te 
gaan heeft, staat de derde termijn vast onder voorbehoud op de agenda, 
zodat de Kamervoorzitter in ieder geval de tijd kan inplannen. Mocht u 
moties willen indienen, clan kunt u dat uiteraard morgen plenair in de 
afronding doen.

De vergadering wordt van 19.04 uur tof 19.09 uur geschorst.

De v o o rz it te r :  Ik heet van harte welkom de Minister van Buitenlandse 
Zaken, de Minister van Defensie, de Minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking en hun medewerkers, de leden en de 
mensen op de publieke tribune. Vanavond spreken we over de Neder
landse bijdrage in dé strijd tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS). 
Dat wil zeggen over de brief met betrekking tot de verlenging van de 
Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS, de 
antwoorden op de hierover gestelde vragen en de voortgangsrapportage 
van 7 april. Ter voorbereiding op dit debat heeft de Kamer in een 
feitelijkevragenronde hierover ai vragen kunnen stellen. Dat heeft 
geresulteerd in 165 vragen en antwoorden. Ter voorbereiding heeft 
afgelopen donderdagavond bovendien een briefing plaatsgevonden, met 
dank aan de ministeries en de Ministers. Vanavond bespreken we de 
verlenging. Dit AO staat gepland tot 23.00 uur. De leden hebben zeven 
minuten spreektijd en twee interrupties per fractie. Ik geef bij de zesde 
minuut een voos waarschuwing en hamer af op de zevende minuut. De 
woordvoerders krijgen dus iets meer spreektijd dan gebruikelijk, maar bij 
de zevende minuut verzoek ik de woordvoerder echt zijn inbreng te 
staken.

De heer D e  R oon (PVV): Voorzitter. Voor de PVV is het duidelijk: Islami
tische Staat (IS) moet militair vernietigd worden in Irak en in Syrië. De 
Nederlandse bijdrage daaraan is nuttig en nodig, en heeft onze steun. Het 
gruwelijke bewind van IS moet ontmanteld worden en wei zo snel als
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maar mogelijk is. De verlenging van de Nederlandse missie zoals het 
kabinet die voorstek, heeft dan ook in principe onze steun.
Tijdens het werkbezoek van de commissie Defensie van de Tweede Kamer 
is mij duidelijk gebleken dat het Nederlandse luchtwapen een belangrijke 
bijdrage levert aan het afremmen van de opmars van IS en dat dit 
bovendien op een buitengewoon zorgvuldige manier gebeurt. De 
toewijding en inzet van onze militairen die daarmee zijn belast, verdienen 
alle lof: Dat geldt overigens ook voor de toewijding en inzet van de 
Nederlandse militairen die betrokken zijn bij het trainingsdeel van de 
missie. Als lid van de commissie Defensie van de Kamer heb ik die 
toewijding en inzet zelf mogen waarnemen bij een training van peshmer- 
gastrijders in Irak. Dat is dankbaar werk. De peshmerga’s staken hun 
waardering niet onder stoelen of banken. Dankzij de training gaan ze in 
korte tijd betrekkelijk grote stappen vooruit in hun militair functioneren.
Het is duidelijk geworden dat de peshmerga's veel verliezen lïjderi door de 
Improvised Explosive Devices (lED'sj die IS inzet. Hoewel er in de training 
praktische tips worden gegeven om de verliezen te beperken, zou het 
goed zijn als de peshmerga's voorzien worden van moderne apparatuur 
om de lED's te kunnen detecteren en ontmantelen. Ziet de Minister van 
Defensie dit ook zo? Welke mogelijkheden zijn er om in die behoefte te 
voorzien?
Het is jammer dat het aantal F-16's dat Nederland inzet, beperkt moet 
worden. Er valt namelijk nog genoeg.heilzaam werk te doen voor ons 
luchtwapen. Gezien de uitleg van het kabinet in de brief begrijp ik het wel, 
maar ik vind het toch jammer. Wat moeter gebeuren om het mogelijk te 
maken dat de reductie van het aantal F-16's in deze missie niet hoeft 
plaats te vinden?
Ik vind het verschrikkelijk dat Nederland niet bijdraagt aan de aanvallen op 
IS in Syrië. Vorig jaar, bij de uitzending van de missie, was ik er al 
voorstander van en ik vind nog steeds dat we dat wel moeten doen. 
Vernietiging van IS, ook in Syrië, is essentieel. We bevechten IS in Irak nü 
met één hand op de rug. Doordat we IS niet in Syrië aanpakken, kan IS 
onbelemmerd strijders en wapens naar Irak blijven aanvoeren vanuit 
Syrië. Bovendien kunnen strijders van IS een goed heenkomen vinden 
binnen de grenzen van Syrië als het ze in Irak te heet onder de voeten 
wordt. Tijdens het werkbezoek bleek mij dat ook vanuit militaire hoek 
daadwerkelijk de behoefte bestaat dat naast de Verenigde Staten meer 
bondgenoten optreden tegen !S in Syrië. Uit de brief blijkt dat ook het 
kabinet nu de mogelijkheid onderkent om militair tegen IS op te treden 
boven het grondgebied van Syrië. Het kabinet wil daartoe nog niet 
overgaan, omdat een breed gedragen politieke strategie ter oplossing van 
het conflict in Syrië vooralsnog ontbreekt. Dat klopt. Die breed gedragen 
politieke strategie ontbreekt inderdaad. Niemand weet hoe een en ander 
opgeiost moet worden in Syrië en er is geen sprake van samenwerking. Ik 
heb geen glazen bol, maar het kabinet heeft die ook niet. Het kan nog wel 
eens heel lang duren voordat er een breed gedragen strategie voor Syrië 
is. Als het er a! ooit van komt, zeg ik er dan bij. In het oosten van Syrië 
heeft IS nu grotendeels vrij spel. Moeten we IS al die tijd zijn gang laten 
gaan in Syrië? Moet het lijden van de slachtoffers ongehinderd blijven 
doorgaan? Moeten we ons met één hand op de rug militair tegen IS in Irak 
blijven inzetten? De PVV voelt er niets voor om zich in dezen te laten 
gijzelen door politieke onenigheid over de eindoplossing in Syrië. IS moet 
worden vernietigd, niet met sint-juttemis, maar zo snel mogelijk.
Tot slot kom ik op de rol van Turkije in dit verhaal, in zijn brief van 28 april 
geeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan dat Turkije vee! doet om het 
terrorisme te bestrijden. Hij onderbouwt dat met een opsomming van 
ambtelijke en bureaucratische maatregelen die Turkije heeft genomen. Die 
zijn echter slechts in beperkte maté van belang. Het gaat er uiteindelijk om 
wat Turkije daadwerkelijk tegen IS doet. Wat doet Turkije aan de grens? IS 
wordt in Raqqa nog steeds bevoorraad met strijders en materieel vanuit
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Turkije. Pas toen dappere Koerden een stevige basis in het noorden van 
Syrië, aan de grens met Turkije, bouwden, dreigde Turkije met het 
instellen van een zogeheten safe zone in Noord-Syrië. Dat doet men om 
de Koerden dwars te zitten en niet primair om IS een slag toe te brengen. 
Of de dreigementen van Turkije om zo'n safe zone in te stellen wat waard 
zijn, moet trouwens nog blijken. Wat is het kabinet, en in het bijzonderde 
Minister van BuZa, bekend over die voornemens?

De heer Servaes (PvdA): De heer De Roon beeft aan elementen geraakt 
waar we allemaal op zullen ingaan. Ik merk op dat de heer De Roon 
consequent spreekt over «Islamitische Staat», terwijl de meesten van ons 
die term juist proberen te vermijden, ik weet niet of hij dat bewust doet of 
dat hij ook liever over ISIS wil spreken. Maar goed, daar gaat het nu niet 
om. De heer De Roon schetst de problemen met het aanpakken van ISIS in 
Syrië. Hij geeft echter geen antwoord pp de vraag wie de plek van ISIS. 
moet innemen in de gebieden waaruit ISIS verdreven wordt. We 
benadrukken het belang van een politieke strategie niet zomaar. Een 
strategie is niet alleen een formulering, maar moet ook iets betekenen. 
Heeft de heer De Ropn daarover nagedacht?

De heer De Roon (PVV): Ik zei al dat ik geen glazen bol heb en dat het 
kabinet die ook niet heeft. We kunnen eindeloos wachten totdat er helder 
beeld in die glazen bol verschijnt, want dat gaat niet gebeuren. Mijn 
conclusie is dat de heerschappij van IS absoluut onwenselijk is en zo snel 
mogelijk ontmanteld moet worden. De heer Servaes heeft gelijk. Daarna 
daalt de hemel niet op aarde neer in Syrië. Zeker niet, maar dat is geen 
reden om niets tegen IS te ondernemen,

De heer Servaes (PvdA): Ik heb ook geen glazen bol. Dat is zeker waar. 
Maar ik weet wel welke andere groeperingen op het grondgebied van 
Syrië actief zijn. Daaronder bevinden zich een aantal jihadistische 
groeperingen, waarvan ik vermoed dat de PVV die niet als vrienden 
beschouwt. En dan is het regime van Al-Assad er nog. Uit die smaken 
kunnen we ongeveer kiezen. Volgens mij hebben we geen glazen bol 
nodig. Vooralsnog hebben we met deze twee typen machten te maken. 
Bieden die een aantrekkelijk perspectief op vrede een stabiliteit? Brengen 
die de oplossing voor de mensen van Syrië dichterbij?

De heer De Roon (PVV): Een eindoplossing voor Syrië is het niet, maar 
die eindoplossing kan niemand op dit moment bieden. Ik constateer 
alleen dal we IS in ieder geval zo snel mogelijk moeten ontmantelen. Dat 
is zeker in het beiang van de mensen in Syrië en Irak, maar ook in het 
belang van de mensen in Europa. We moeten niet tolereren dat IS 
onbelemmerd kan doorgaan met het veroorzaken van al die ellende. Wat 
er moet gebeuren nadat IS is vernietigd, is een kwestie van de glazen bol. 
We weten niet hoe de machtsverhoudingen en politieke verhoudingen op 
dat moment liggen. Ik kan niet vóórspellen wat we op dat moment 
moeten doen en ik denk dat de heer Servaes dat ook niet kan.

De heer Ten Broeke (VVD): Voorzitter. Ik begin met het uitspreken van 
dank, respect en steun voor de onvermoeibare inzet van onze militairen. 
We hébben hen in Erbil bezocht en in een niet nader te noemen land in 
het Middën-Oösten. Ik hoop dat de Minister van Defensie tevreden is met 
deze omschrijving. Onze vliegers, maar ook onze trainers, verdienen alle 
respect. ISIS is meer dan een tegenstander. ISIS is een beschavingsvijand 
die de meest fundamentele existentiële en universele waarden van 
menselijkheid, vrijheid en veiligheid bedreigt. De strijd tegen ISIS is een 
strijd die we niet zoeken, maar ook niet kunnen ontlopen. ISIS is een 
vijand die we moeten indammen, beheersen en uiteindelijk verslaan. Dat 
is in mijn ogen de essentie van de missie van de coalitie tegen ISIS.
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Het doet ons goed om te zien dat de strijd in de afgelopen maanden 
concrete successen heeft opgeleverd. De opmars van ISIS is grotendeels 
gestopt. Kobani en Tikrit zijn heroverd. In totaal is zo'n 25% van de door 
ISIS veroverde bewoonde gebieden heroverd. Belangrijke steden als 
Bagdad en Erbil zijn uit handen van ISIS gebleven. Dit zijn stuk voor stuk 
gevoelige tikken die ISIS in toenemende mate in het defensief hebben 
gedrongen. Daarmee is de strijd echter verre van gestreden.
De VVD twijfelt niet aan de relevantie van de Nederlandse inzet. De 
urgentie om ISIS te bestrijden is onverminderd aanwezig. De stabiliteit in 
de gehete regio staat nog altijd op het spel. Het stoppen van de opmars 
was stap één. Dat doel lijkt in ieder gevat in Irak redelijk bereikt, maar we 
kunnen ons niet permitteren om achterover te leunen en het momentum 
te verliezen. Doorgaan met de missie is de enige manier om ISIS verder in 
het nauw te drijven. De VVD is zich ervan bewust dat daarvoor nog 
ontzettend veel werk moet worden verzet. Kortweg, op dit moment 
ontbreekt een politieke strategie en bovendien is er geen eindpian. 
Daarover hoop ik vandaag iets meer te vernemen. Ais we willen dat de 
strijd meer oplevert dan het indammen van ISIS, zal de internationale 
coalitie werk moeten maken van enkele fundamentele problemen.
De strategie, militair en politiek; in Syrië en Irak wil ik graag puntsgewijs 
behandelen. Het eerste punt betreft de rol van Iran. De sjiitische milities, 
ongeveer 120.000 strijders, in Irak zijn essentieel in de strijd tegen ISIS. 2e 
staan weliswaar formeel onder leiding van Irak, maar zijn in de praktijk 
loyaal aan Iran. De iraanse invloedssfeer breidt zich als een olievlek uit 
over Irak en het Westen biedt daarbij, weliswaar onbedoeld, de facto 
luchtsteun. In feite zijn wij de sjiitische luchtmacht geworden. Daarop heb 
ik vorig jaar ook al gewezen. Onder de huidige omstandigheden resulteert 
een tactische overwinning op ISIS in een strategische slag voor Iran. Voor 
de machtsverhoudingen in de regio kan dit verregaande gevolgen 
hebben. Ik heb een paar vragen voor de Minister van BuZa. De Minister 
heeft toch ook gezien dat Ai-Ouds-commandant Qasem Soleimani 
letterlijk onder Iraanse vlag sjiitische milities bezocht die ofwel trouw aan 
Iran zijn dan wel daar vandaan komen? Wat vond de Minister daarvan? 
Een en ander zegt veel over hun loyaliteit. Er wordt zelfs gesteld dat de 
salarissen door Iran worden betaald. Kan de Minister dat bevestigen? We 
zien in de media allerlei berichten hierover opduiken.
Het tweede punt dat ik wil schetsen, is de bijdrage aan de strijd van de 
Iraakse soennieten. Zo lang de gemarginaliseerde soennieten er niet van 
overtuigd kunnen worden dat Bagdad Ook hen vertegenwoordigt, is het 
onmogelijk om ISIS te verslaan. De internationale coalitie moet dus met 
oplossingen komen om het gemarginaliseerde deel van de Iraakse 
bevolking overtuigend in te bedden in de strijd tegen ISIS. Dat heet 
«sahwah». Het is één keer eerder gelukt en ging gepaard met een 
optreden van de Amerikanen; Petraeus kwam met de «surge.». De 
soennieten zijn toen zodanig van een koude kermis thuisgekomen dat ze 
zich dat geen tweede keer laten overkomen. Er is dus meer nodig dan loze 
beloften en een paar zakken geld uit Bagdad. Hoe kaart de Minister dit 
evidente probleem aan? De soennitische betrokkenheid is wellicht dé 
sleutel tot het indammen, beheersen en verslaan van ISIS.
Het derde punt betreft de steun aan de Koerden. De Koerden hebben de 
meest effectieve troepen op de grond en ztjn daarmee een heel belang
rijke partner in de regio. Ik ben van mening dat we hun meer moeten 
bieden dan een paar scherfvesten en helmen. Trainingen zijn uitermate 
goed en noodzakelijk, maar zodra ze uit de trainingen komen, moeten ze 
met verouderde wapens vechten. Ik stel de Minister van. Defensie de 
volgende vragen. Kan Nederland meer doen op het gebied van wapens? 
Kan de coalitie meer doen? De VS leveren op dit moment uitsluitend via 
Bagdad. We hebben begrepen dat daardoor zo'n 1,6 miljard dollar aan 
wapens opgehouden wordt. De verwachting is dat pas in 2 0 1 6  e e n  
offensief op Mosul zal plaatsvinden. Is dat het eindstation voor de
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Koerden? Wat betekent dat voor hun deelname aan de strijd op langere 
termijn? De Koerden zijn nu immers de meest effectieve strijders op de 
grond.
Het vierde punt dat ik wil aankaarten, is de fictieve grens tussen Syrië en 
Irak. De landsgrens tussen die twee landen bestaat niet. De vraag is zelfs 
in hoeverre beide landen nog bestaan. Die grens bestaat eigenlijk alleen in 
onze Bosatlas. In het gebied waar de zwarte vlag heerst, is geen effectief 
gezag, noch van Bagdad, noch van Damascus. Het is één groot theater en 
zo denken onze militairen er ook over. Iedereen, Nederland incluis, die 
vasthoudt aan die niet-bestaahde grens, beperkt zichzelf en de slagkracht 
van de missie. Is het een pleidooi om op te treden in Syrië? Dat moet het 
kabinet ons duidelijk maken. Het volkenrechtelijk bezwaar lijkt immers te 
vervagen. Juristen van Defensie en Buitenlandse Zaken kwamen al tot die 
conclusie. De voikenrechtelijk adviseur Nollkaemper tendeert érnaaf. Wat 
ïs de conclusie van het kabinet? De VVD zag de noodzaak om in Syrië op 
te treden ai in voordat deze de-factosituatie zich pp de grond voordeed. 
Daarvoor hoef je geen glazen bol te hebben.

De v o o rz it te r :  U hebt nog één minuut, ik begrijp dat de heer Knops nog 
even wil wachten mét zijn interruptie. De heer Ten Broeke begint aan zijn 
laatste minuut.

De heer Ten Broeke (VVD): Een situatie waarbij Nederlandse jachtvlieg
tuigen aan de grond blijven op het moment dat er in irak minder haalbare 
doelwitten zijn, terwijl in Syrië de frontlinie duidelijk ten gunste van ISIS 
verschuift, valt militair moeilijk uit te leggen. Daarbij hoort inderdaad een 
politieke strategie, zoals de Minister van BuZa al een aantal malen heeft 
gezegd. Hoe moeten we daarmee omgaan? Het ontbreken van een 
politieke strategie kan op zich geen excuus zijn vooreen minder effectieve 
aanpak in irak. Zolang ISIS in Irak gewoon wordt bevoorraad, kunnen we 
deze niet beheersen en niet verslaan. Op zijn best dammen we ISIS 
misschien in.

De v o o rz it te r :  Dank u wel voor uw inbreng. U begreep dat er een vraag 
kwam? Ik heb gezegd dat de heer Knops u wilde interrumperen, maar nog 
even wilde wachten. IJ hebt nog vijftien seconden. Ais u daarin uw 
bijdrage wilt afronderi, mag dat.

De heer Ten Broeke (VVD): Als ik nu mijn inbreng afrond, krijg ik straks 
een vraag over wat ik hiervoor gezegd heb. Het maakt mij verder niet uit.

De voorzitter: Dat is de keuze van de heer Knops. U hebt nog vijftien 
seconden. Ga uw gang.

De heer Ten Broeke: De noodzaak van deze strijd en daarmee ook van de 
Nederlandse bijdrage blijft bestaan. Zondereen oplossing voor een aantal 
van de strategische problemen die ik genoemd heb, blijft het potentiële 
succes van de missie beperkt tot indamming. Dat is noodzakelijk en er 
worden ook successen geboekt -  dat heb ik net ai gezegd -  maar dat is 
niet genoeg. Deze missie heeft niet alleen een tactiek nodig, maar ook een 
politieke strategie, niet alleen voor Syrië maar ook voor Irak. Een 
succesvolle politieke strategie maakt immers het verschil tussen 
indammen en verslaan. Als we op termijn van een overwinning willen 
spreken, moet de coalitie werk rrtakeri van een dergelijke strategie. Ik 
verneem graag de opvattingen van het kabinet hierover. Die verneem il< 
ongetwijfeld ook van de heer Knops.

De heer Knops (CDA): Deze interruptie is een beetje de extender voor de 
heer Ten Broeke. We hebben in oktober vorig jaar dezelfde discussie over 
een volkenrechtelijk mandaat gevoerd. Hoe kijkt de heer Ten Broeke
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daarop terug? Wat is het oordeef van de heer Ten Broeke over de brief van 
Het kabinet, de antwoorden, op de vragen en de inzichten die hij heeft 
opgedaan tijdens de briefing? Welke conclusie verbindt de WD-fractie 
daaraan met betrekking tot deze artikel 100-brief, dit voorstei van het 
kabinet, afgezet tegen de werkelijkheid in Irak en Syrië? De heer Tén 
Broeke vroeg zich af of de coalitie meer voor de Koerden kan doen. Ik ga 
ervan uit dat hij niet deze coalitie bedoelde, maande grote internationale 
coalitie. Op de vraag wat deze coalitie kan doen voor de Koerden, weet ik 
het antwoord wel. Is het vergroten van de effectiviteit van de peshmerga's 
voor de heef Ten Broeke een conditio sine qua non om in te kunnen 
stemmen met het vervolgen van de missie?

De heer Ten  B ro e k e  (VVD): Om met die laatste vraag te beginnen, het is 
geen conditio sine qua non. Dat zou ik dan gezegd hebben, Ik heb het 
kabinet de vraag gesteld of het mogelijk is meer voor de Koerden te doen. 
Ik bedoel dan specifiek het leveren van wapens of het mogelijk maken dat 
er meer wapens worden geleverd, al dan niet in coalitieverband. Ik heb 
heef specifiek gewezen op het concrete probleem dat zich nu lijkt voor te 
doen met de Amerikanen naar aanleiding van het besluit van het 
Amerikaanse Congres om alleen nog via Bagdad wapens te leveren. 
Overigens hebben we vorig jaar ook al voor extra steun gepleit. Ik meen 
dat we dat toen als enige partij gedaan hebben. De heer Knops doet het 
nu in ieder geval ook, dus wie weet. Hoe beoordeel ik onze inschatting 
van vorig jaar? Ik laat dé beoordeling graag aan anderen over. Laat ik het 
zo formuleren: die beoordeling is niet gewijzigd. De heer Knops kent de 
houding in deze Kamer met betrekking tot het mantra dat we na de 
commissie-Oavids en na uitgebreide discussies in deze Kamer hebben 
afgesproken. Dat mantra luidt dat Nederland slechts militaire actie 
onderneemt of daaraan deelneemt als er een adequaat volkenrechtelijk 
mandaat aanwezig is. Lees «Veiiigheidsraadresoiutie», want dat betreft 
het in bijna alle gevallen, ik meen dat de VVD met de fractie van de SGP 
ais enige op dat punt een andere positie heeft ingenomen. We hebben, 
zeg maar, de Van Walsum-minderheidspositie bekleed. Wij zitten niet in 
die volkenrechtelijke dwangbuis, zoals ik het weleens genoemd heb. Het 
kabinet lijkt zich daar langzamerhand ook uit te bevrijden. Ik wacht de 
antwoorden dus graag af.

De heer K n o p s  (CDA): De heer Ten Broeke heeft heel veel woorden nodig 
om zijn ongetwijfeld grote teleurstelling te verhullen. Hij wordt immers 
helemaal niet op zijn wenken bediend, terwijl hij het gelijk aan zijn zijde 
heeft. Zelfs het kabinet erkent inmiddels dat er een volkenrechtelijk 
mandaat is. Dat zei de heer Ten Broeke bij het vorige debat al, evenals de 
woordvoerder van onze fractie en enkele andere woordvoerders. Er 
verandert echter helemaal niets. Stelt de VVD-woordvoerder hier gewoon 
een aantal vragen, heft hij het glas en gaat hij daarna weer door? Of zegt 
hij, nu alle seinen op groen staan, dat het kabinet niets, anders kan doen 
dan de consequentie daarvan te aanvaarden en gebruik te maken van het 
mandaat, althans geen caveats op te werpen?

De heer T en  B ro e k e  (VVD): Het is heel simpel. Ik heb het bewust.op deze 
manier uitgelegd omdat het direct ook de positie van de vragensteller 
duidelijk markeert. Ik heb geen andere positie dan in september of toen 
we het rapport van de commissie-Davids behandelden. Toen konden we 
dit nog niet voorzien, maar we konden in zijn algemeenheid wel al 
voorzien dat we voor hetzelfde sóórt problemen gesteld zouden worden 
zoals in het verleden in Kosovo. De VVD is helder. Wij zien geen onoverko
melijke bezwaren voor militair optreden in of boven Syrië. Als we die 
vraag krijgen, kunnen we het kabinet positief tegemoetkomen. We zien 
echter wel degelijk dat er ook een politieke strategie nodig is. Je moet 
weten wat je doet, wie je beïnvloedt, wie je waar op welke manier neerzet.
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Neem de situatie van vorig jaar met Kobani. Volgens mij heeft niemand 
zich toén afgevraagd of de luchtsteun van de Amerikanen misschien 
bijvoorbeeld Al-Assad hielp. Op dat moment stond vooral de humanitaire 
noodzaak voorop. Ik heb niemand in deze Kamer toen een voikenrechtelijk 
bezwaar horen noemen. Met andere woorden: on2e positie is ongewijzigd, 
maar de VVD realiseert zich heel goed dat we in een absolute minder
heidspositie verkeren. Anders dan het CDA, dat misschien nu, tijdelijk, 
voor deze missie zijn fundamentele positie ten opzichte van de 
cornmissie-Davids schijnt te willen herzien, ben ik niet van de lijn dat de 
Kamer moet bepalen waar de Commandant der Strijdkrachten iCdS) zijn 
vliegers naartoe moet sturen. Dat zullen we hoort doen.

De voorzitter: Dank u wei, mijnheer Ten Broeke. Het is duidelijk.

De heer Sjoerdsm a (D66): Ik wist niét dat de heer Ten Broeke in een 
absolute minderheidspositie verkeerde, maar het is goéd dat te markeren. 
Volgens mij is het meer een gevoel; de heer Ten Broeke voelt het 
inderdaad zo. Ik heb een vraag over de Iraakse kant. Daarover zegt de heer 
Ten Broeke een aantal ware woorden die mijn fractie deelt, namelijk zijn 
zorgen over de strategie. Hij zegt dat we allemaal de noodzaak van het 
militaire optreden delen, maar dat het succes valt of staat met de 
strategie. Bij de strategie piaatst de heer Ten Broeke een aantal kantteke
ningen. Hij noemt een concreet voorbeeld van wat er moet gebeuren: het 
bewapenen van de koerden. Wat kan of moet het kabinet doen om de 
zorgen van de heer Ten Broeke weg te nemen?

De heer Ten Broeke (VVD): Aan het voorbeeld van de «sjiitische 
luchtmacht», als ik het even zo mag samenvatten, hebben we de vorige 
keer al een aantal opmerkingen gewijd. Mag ik daarom nu een ander en 
wellicht wat origineler voorbeeld noemen? Het betreft de wijze waarop op 
dit moment de gemarginaliseerde soennitische bevolking wordt betrokken 
bij de strijd tegen ISIS. In de provincie Anbar bestaat vooralsnog grote 
terughoudendheid. Die zien we terug in bet aantal soennieten dat ih het 
Iraakse leger kan worden geabsorbeerd. Betrekken van de soennieten 
moet wel gebeuren. Dat is cruciaal, ik zou bijna zeggen de sleutel tot het 
succes, om effectief tegen ISIS te kunnen opereren en optreden. Ik had 
graag gezien dat Nederland de positie van de soennieten nadrukkelijker 
naar voren had gebracht, bijvoorbeeld in het overieg in Parijs. Wellicht is 
de beer Sjoerdsma het met mij eens. Laat ik bij dezen zijn vraag gebruiken 
om er bij het kabinet op aan te dringen om dat punt, als het gedeeld 
wordt, bij een volgende bijeenkomst van de coalitie nadrukkeüjk naar 
voren te brengen. Dat punt wordt overigens niet alleen door ons 
genoemd; het wordt vrij breed internationaal naar voren gebracht.

De heer Sjoerdsm a (D66): Dat is een terecht punt. We zijn onderdeel van 
een grote coalitie; we moeten dus onze eigen politieke invloed niet 
overschatten, maar wel maximaal aanwenden als we problemen 
tegenkomen. Ik borduur er nog even op voort, want de heer Ten Broeke 
ging niet verderop mijn punt in. In de brief, een beetje aan het eind en 
een beetje verborgen, wordt de voortgang van de werkgroepen met 
betrekking tot het tegengaan van de foreign fighters, het tegengaan van 
de financiering en het tegengaan van de propaganda beschreven. Vindt 
de heer Ten Broeke dat de coalitie, en Nederland binnen die coalitie, 
voldoende doet? Wordt er voldoende voortgang geboekt?

De heer Ten Broeke (VVD): De financiering was mijn vijfde punt. Daar 
was ik in mijn inbreng niet aan toegekomen. Ik dank de heer Sjoerdsma 
dus voor zijn vooruitziende blik en deze vraag. Ik zal hem de volgende 
keer mijn spreektekst van tevoren sturen. Dan kunnen we het wat vaker op 
deze manier doen.
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De heer S jo e rd s m a  (D66): Ik had hem al gelezen.

De heer Ten B ro e k e  (VVD): Heel goed. Het punt van de financiering 
hebben we in het eerste debat ook naar voren gebracht Ik ben wel 
positief over de inspanningen, met name van de heer Koenders die in 
New York een aantal kéren op dit punt heeft aangedrongén. Ik meen dat 
mevrouw Ploumen dat ook gedaan heeft, ik wil niemand tekortdoen.

De v o o rz it te r :  U bedoelt de Minister en de Minister.

De heer Ten B ro e k e  (VVD): Ze zijn beiden inderdaad nog steeds Minister. 
Laat nu geen verkeerde indruk ontstaan door de manier waarop ik hen net 
heb aangesproken. Daaruit valt niets anders af te leiden dan dat ik hen 
natuurlijk zo eerzaam mogelijk wil aanspreken. Ik denk dat er nog steeds 
onvoldoende gebeurt met die financiën. Toen ikzelf om een andere reden 
in New York bij 'de Verenigde Naties (VN) kon vragen of men zichzelf 
adequaat en in staat achtte om de inkomstenbronnen van ISIS te laten 
opdrogen, zei men daar weinig tot geen ervaring mee te hebben. De heer 
Sjoerdsma en de heer Servaes waren daarbij. Mijn instelling is dat het 
stoppen van de financiële toevoer, het afknijpen van de inkomstenbron 
van ISIS, minstens zo belangrijk is als de luchtsteun die we aan de 
grondtroepen bieden. Misschien moeten we het Amerikaanse Ministerie 
van Financiën, het Treasury Department, dat overal ter wereld bijzonder 
veel ervaring heeft opgedaan met het afknijpen van de financiële stromen, 
meer in the lead zetten. Gebruikmakend van de heer Sjoerdsma, althans 
van zijn vraag, waarvoor ik hem wederom dank, vraag ik het kabinet om te 
bezien of pp dat punt nog meer inspanningen denkbaar en mogelijk zijn.

De v o o rz it te r :  Het woord is nu aan de heer Van Bommel van de 
SP-fractie.

De heer V o o rd e w in d  (Christenunie): Ik had nog een vraag willen stellen.

De v o o rz it te r :  Mijn excuses. Een interruptie van de heer Voordewind. 
Wellicht kunnen de interrupties vanaf nu iets korter?

De heer V o o rd e w in d  (Christenunie): ik begrijp het, Het verhaal van de 
heer Ten Broeke van de VVD-fractie is helder. Vorig jaar was het hetzelfde: 
we moeten ons niet laten beperken dooreen volkenrechtelijk mandaat.
Die brug is inmiddels genomen. Ik heb begrepen dat, naar de mening van 
de VVD, Nederland ook luchtsteun kan geven in Syrië. Het blijft de vraag 
of dat verschil maakt, want we hebben nog steeds geen politieke strategie 
voor Syrië. Dat kan anders zijn voor het Koerdische gedeelte. Daarover 
gaat mijn vraag. Vindt de VVD dat een politieke strategie met betrekking 
tot de Koerden mogelijk is? Kunnen we samenwerken met de Koerden in 
Syrië, bijvoorbeeld bij het leveren van wapens en munitie zoals we dat nu 
al bij de peshmerga's doen?

De heer Ten B ro e k e  (VVD): ik heb net het voorbeeld van Kobani 
genoemd, waar het tot ieders verrassing gelukt is met luchtsteun ISIS 
terug te dringen, terwijl de internationale inschatting was dat het niet ging 
lukken. Ik heb niet de indruk dat dit de politieke situatie heel erg heeft 
veranderd, behalve het doel dat met de luchtaanvallen beoogd was, 
namelijk het terugdringen, en dus niet alleen het indammen, van ISIS. Als 
we het heel marginaal bekijken, kunnen we zeggen dat iets van een 
politieke strategie heeft gewerkt. Ik denk dat een politieke strategie meer 
omvat. Ik vermoed dat de Minister van BuZa daarover straks wel een 
exposé zal geven. Daarin zal ongetwijfeld aan de orde komen dat we 
moeten nadenken o v e r  wat we willen doen met het huidige of resterende 
regime van ALAssad.
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De heer Voordew ind (Christenunie): Misschien kan de heer Ten Broeke 
zich toespitsen op de militaire strategie. De bombardementen hebben de 
Koerden geholpen bij Kobani, maar daarvoor hebben ze zelf veel mensen 
moeten opofferen. De vraag is of we de Koerden voldoende kunnen 
helpen met alleen luchtsteun. Op dit moment, as we speak, worden de 
Koerden aangevallen bij de grens Turkije-Syrië, waar ik zelf ook de grens 
ben overgegaan. Dat is weer een cruciale verovering van ISIS. Moet er 
buiten die politieke en militaire strategie niet meer dan alleen luchtsteun 
zijn? Moeten we de Koerden in Syrië ook niet op de grond ondersteunen, 
zoals we ook doen bij de peshmerga's in Irak? Dat hoeft niet met troepen, 
maar mogelijk wel met materieel.

De heer Ten B ro e k e  (VVD): We doen al heel veel met de trainingen in het 
noorden van Irak, in Erbii. Ik heb tot mijn genoegen geconstateerd dat die 
niet worden teruggeschroefd. Bij de F-16's is dat helaas wel het geval, 
maar hiervoor gaat de PVV nieuw geld regelen. Dat komt dus ook goed. 
Wat betreft de steun voor de Koerden, althans voor de peshmerga's, 
moeten we kijken naar wapenleveranties. Dat heb ik vorig jaar al gezegd 
en dat zeg ik nu weer. Ik moet de vragen en antwoorden nog even 
afwachten, maar iaat ik het als volgt samenvatten. Het terugdringen van 
ISIS lukt niet met alleen de Koerden. Zonder de soennieten lukt het zeker 
niet. Alleen vanuit Irak lukt het ook niet. Dit zijn de drie kernpunten in het 
verhaal dat ik zo-even heb gehouden. De internationale coalitie moet 
hierover nadenken. Die overkoepelt weliswaar de Nederlandse missie, 
maar uiteindelijk is ook de Nederlandse missie verantwoordelijk voor het 
overallresultaat. Op dit moment zijn we verantwoordelijk voor het 
resultaat dat we zelf boeken, maar het overallresultaat boeit mij ook. 
Daarom breng ik het op dit moment ook op deze manier in.

De heer Voordew ind (Christenünie): Het is me niet helemaal helder. Mijn 
vraag ging niet over Irak, maar over de Koerden in Syrië.

De v o o rz it te r :  Heel kort.

De heer T en  B ro e k e  (VVD): Ik ben blij met de luchtaanvallen van dat deel 
van de internationale coalitie dat wel in Syrië opereert. Dat moge duidelijk 
zijn, want dat heb ik al een paar keer gezegd.

De heer V an  B o m m e l (SP): Voorzitter. Het is alweer een jaar geleden dat 
de leider van Islamitische Staat, want zo noem ik het toch maar, het 
kalifaat uitriep. Abu Bakr al-Baghdadi zette daarmee letterlijk en figuurlijk 
iets op de kaart wat herkenbaar is voor zijn medestrijders en aantrekkelijk 
voor medestanders. Al meer dan 15.000 mensen uit het Westen en 
Noord-Afrika hebben de reis naar het kalifaat gemaakt in de hoop daar dé 
staat en dé manier van leven aan te treffen waarvoor ze uit vrije wil 
kiezen. Die manier van leven en die manier van denken is vijandig aan 
onze manier van leven en van denken.
De vraag moet worden gesteld of de strijd tegen IS niet veel meer een 
strijd tegen een ideologie is dan een strijd tegen een vijandige beweging, 
een terroristische organisatie. We zien immers dat die organisatie andere 
vormen aanneemt op het moment dat de ideologie zich verspreidt naar 
andere landen. We zien dat dezelfde gedachte ook geweld oplevert in 
andere landen, mogelijk uiteindelijk zelfs in Nederland, maar in ieder 
geval al veel dichter bij huis. We hebben in Frankrijk, in Tunesië en andere 
plaatsen gezien dat dergelijke misdrijven worden gepleegd vanuit de 
ideologie waartegen wij vechten. Ik stel deze vraag, omdat een andere kijk 
op wat er gebeurt, mogelijk inhoudt dat we met een andere strategie 
moeten komen.
!k begin met de brief van de Minister van BuZa waarin de verlenging van 
de Nederlandse deelname wordt aangekondigcl. Daarin staat eigenlijk dat
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ISIS of IS op vee! plaatsen in Irak is teruggedrongen, mede door de 
Nederlandse bijdrage. Dat geeft een optimistisch beeld van de resultaten 
van de internationale militaire inzet. Evenals de vorige spreker vind ik dat 
we de Nederlandse bijdrage altijd moeten afzetten tegen het geheel van 
de strategie en het geheel van het resultaat. In die zin |s de vraag van de 
vorige spreker om niet alleen naar Irak maar ook naar Syrië te kijken en 
het als één strijd te zien, volstrekt logisch.
Ik was recentelijk bij een NAVO-bijeenkomst, waar werd gezegd dat 
landen als Irak en Syrië, en ook Libië en Jemen werden genoemd, 
eigenlijk al niet meer bestaan. Als er gezegd wordt dat er wordt 
opgetreden met een mandaat dat verleend is door de regering van Irak, 
moeten we ons dus afvragen wie die regering nog vertegenwoordigt. Als 
dat land niet meer bestaat, van welk land is het dan de regering? In 
Amerika, in het Pentagon, denkt men daar eigenlijk hetzelfde over. Irak is 
al uiteengevallen in drie deien: het noorden waar de Koerden zitten, het 
zuiden waar de sjiieten en het regeringsleger nog de dienst uitmaken en 
het midden dat we ook «Soennitistan» kunnen noemen als we de term 
«IS» willen vermijden. In Soennitistan wonen ook soennieten die 
helemaal niets ophebben met IS, maar wei in een gebied wonen waarop 
grootschalige bombardementen worden uitgevoerd.
De vraag is aan de orde of de mensen die zich nu niet thuis voelen bij IS 
door die bombardementen, door die militaire strategie, juist niet in de 
armen en het kamp van IS worden gedreven. Na aanvang van de 
bombardementen, de iuchtcampagne die een jaar geleden begonnen is, 
hebben meer mensen zich aangesloten bij IS, Zij zien IS als vertegenwoor
diger van hun ideeën. Zij zien IS als een vorm van verzet tegen de door 
sjiieten gedomineerde regering in Bagdad. Controleert IS sinds het begin 
van de campagne nog steeds een gebied zo groot als Groot-Brittannië, 
weliswaar met veranderde grenzen namelijk een groter deel in Syrië en 
een kleiner deel in Irak? Is dat nog steeds aan de orde?
Ook moet de vraag gesteld worden wat er gedaan wordt om burgerslacht
offers te voorkomen. Zoals gezegd wonen er in het soennitische gedeelte 
van Irak ook heel veel soennieten die zelf graag de wapens willen 
oppakken. Ze hebben echter geen wapens en krijgen ze niet van Bagdad. 
Ze houden zich dus maar gedeisd, omdat ze weten dat hun anders 
hetzelfde lot beschoren is als zo veel mensen met een islamitische 
achtergrond dip zich niet thuis voelen bij IS. De soennitische burgerbe
volking is dus in feite twee keer het slachtoffer: het slachtoffer van de 
bombardementen die ze niet verdienen, en het slachtoffer van IS. Wat 
wordt er gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen? Wat wordt er 
gedaan om de burgerslachtoffers, ook in Syrië, in kaart te brengen? In 
Afghanistan was daarvoor een mechanisme bedacht Bestaat er een idee 
voor iets dergelijks of is iets dergèiijks in de maak voor Irak en Syrië?
In de brief wordt weinig positiefs gemeld over het politieke proces. Er valt 
ook weinig positiefs te melden. Zoals gezegd bestaat Irak als eenheids
staat eigenlijk niet meer. We horen niets van de werkgroep die zich 
bezighoudt met de stabiliteit. Er is geen stabiliteit; je kunt dus 
werkgroepen watje wilt. Moet er niet worden gewerkt aan een plan B? Ik 
ga ervan uit dat men dat in het Pentagon wei doet, omdat men daar de 
realiteit van het uiteenvallen van Irak al onderkent. Is de Minister iets 
bekend over een plan B van de internationale coalitie? Als de militaire 
aanpak waarvoor nu gekozen is, niet werkt, kunnen we er wei mee 
doorgaan en nog meer luchtaanvallen uitvoeren, straks ook boven Syrië. 
We hebben de kaart met de luchtaanvallen gezien. De vraag is echter of 
die het gewenste effect hebben zonder het politieke procés waar de 
Minister om blijft roepen, maar dat we niet zien. Ik zie geen politiek proces 
en volgens mij is het er niet.

De heer T e n  B r o e k e  (VVD): W at is p lan  B van de SP?
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De heer Van Bommel (SP): Als we alle aandacht die we hebben voor de 
militaire campagne, eens verleggen naar het politieke proces en ervoor 
zorgen dat de soennieten mee kunnen doen in Irak. Ik ben ervoor dat IS 
militair wordt aangepakt. Dat is echter niet in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, maar van het 
gezag in Irak dat daartoe in staat wordt gesteld. Dat wordt op dit moment 
niet eens verleid tot die inzet. Ook in Syrië moet een politiek proces op 
gang komen. Waarschijnlijk moet Al-Assad daar nog deel van uitmaken. 
Als er niet gekozen wordt voor een politiek proces in Syrië en tegelijkertijd 
in Irak, haalt een militaire inzet helemaal niets uit en levert het alleen maar 
heel veel slachtoffers op.

De heer Ten Broeke (VVD): Het antwoord op deze vraag is illustratief 
voor de bijdragen van de SP.

De heer Van Bommel (SP): Wat is de vraag, want ik hoor een betoog 
aankomen zoals we dat net ook hebben meegemaakt. Ik wil geen 
antwoord als interruptie. Ik heb graag een vraag als interruptie.

De voorzitter: Mijnheer Van Bommel, ik ga hier over de orde. Ik weet dat 
u graag een vraag als interruptie zou willen. Mijnheer Ten Broeke, graag 
uw vervolgvraag.

De heer Ten Broeke (VVD): Alsof we met de deelname van soennieten 
ISIS uit Irak kunnen verdrijven. Mijn vraag aan de heer Van Bommel is de 
volgende. Stel dat we gedaan hadden wat de SP de vorige keer al wilde, 
namelijk niet meedoen, is de heer Van Bommel het met me eens dat de 
jezidi's dan misschien alleen nog in de geschiedenisboeken hadden 
bestaan? Dat de zwarte vlaggen van ISIS misschien ook in Bagdad hadden 
gewapperd? Dat de grenzen tussen Syrië en Irak niet alleen waren 
vervaagd, maar simpelweg waren verdwenen? Dat we miljoenen meer 
vluchtelingen hadden gehad? Dat de gehele regio in de brand had gestaan 
met alle spill-overeffecten voor Europa van dien? Mijnheer Van Bommel, 
wat is uw plan B?

De heer Van Bommel (SP): De vraag is of dat allemaal gebeurd zou zijn 
als Nederland niet had meegedaan. De inzet van de militairen is natuurlijk 
te waarderen, maar de bijdrage van Nederland wordt schromelijk 
overdreven. Jazeker. Als we kijken naarde militaire inzet en welk deel 
Nederland daarvan in Irak en Syrië uitmaakt, moeten we heet bescheiden 
zijn. Als de heer Ten Broeke hier wil beweren dat de groepen in Kobani, 
Amerli en het Sinjargebergte gered zijn door de Nederlandse inzet, dan 
overdrijft hij wel degelijk. De soennitische bevolkingsgroep is in 2003 
massaal aan de kant gezet en vormt nu de kern van IS. De generaals die 
toen op straat zijn gezet, zijn nu de leiders van IS. Dat is wel degelijk een 
groot probleem. Zonder politiek proces waarbij de soennieten in Irak 
worden betrokken bij de toekomst van Irak is een militaire Inzer volstrekt 
heilloos.

De heer Sjoerdsma (D66): Ik probeer wijs te worden uit wat de heer Van 
Bommel betoogt. Hij is voor militair optreden. Dat moet gebeuren door 
het erkende gezag in Irak. Hij heeft net zelf gezegd dat hij dat erkende 
gezag eigenlijk niet meer kan erkennen, omdat het niet meer bestaat. 
Vervolgens zegt hij dat we het erkend gezag wel in staat moeten stellen 
om hét zelf te doen, terwijl we tegelijkertijd negeren dat het gezag vraagt 
om hulp, omdat het zelf niet in staat is het te doen. Hoe moet ik de positie 
van de SP met deze verschillende stellingen rijmen?

De heer Van Bommel (SP): Ik ben blij dat de heer Sjoerdsma deze vraag 
stelt, want hij heeft mijn woorden inderdaad niet goed begrepen. Ik heb
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niet gezegd dat ik de regering in Bagdad niet meer kan erkennen, maar 
dat ik zou wensen dat er een beleid wordt gevoerd zodat de regering in 
Bagdad wel het gezag heeft, ik bedoel dan niet alleen gezag in de zin van 
macht over het land, maar ook gezag in de zin van erkenning door de 
eigen bevolking. Het probleem is dat in Bagdad een door sjiieten 
gedomineerde regering zit, die de Koerden links laat liggen en niet met 
hen samenwerkt, die de soennieten uitsiuit van de macht en deelname 
aan de strijd, en dus niet in staat is om in eigen land als overheid op te 
treden. Het centrale probleem van het politieke proces is dat er in Bagdad 
een regering zit die inmiddels niet meer over het eigen land gaat. Dat is de 
kern van het probleem,

De heer Sjoerdsma (D66): De heer Van Bommel is dus eigenlijk voor 
militair optreden, omdat ISIS om te beginnen alleen maar militair kan 
worden bestreden. Tegelijkertijd zegt hij dat de regéring in Bagdad dat 
niet kan doen en dat wij het ook niet moeten doen. Dan zegt hij toch 
feitelijk dat we die mensen aan hun lot over moeten laten? Op die manier 
begrijp ik in ieder geval de positie van de SP.

De heer Van Bommel (SP): Ik zeg niet dat Bagdad dat niet kan doen. ik 
zeg alleen dat door de huidige internationale wijze van optreden Bagdad 
helemaal niet gevraagd wordt om dat te doen. Dat is het grote probleem. 
Zoais de heer Ten Broeke altijd gezegd heeft, en dat is juist, treedt de 
internationale gemeenschap, ook Nederland, in feite op ais désjiitische 
luchtmacht. Dat moeten we niet doen. Daarmee.zorgen we ervoor dat de 
tegenstellingen in het land verder worden aangewakkerd en verder 
worden vergroot, zodat het land uiteenvalt en we uiteindeiijk blijven 
optreden voor een regering die in eigen land niets meer te vertellen heeft.

De voorzitter: U hebt nog anderhalve minuut.

De heer Van Bommel (SP): Dat lijkt mij sterk. Hebt u mijn interruptietijd 
meegeteld?

De voorzitter: Mijnheer Van Bommel, u mag van accuratesse van deze 
kant uitgaan. U hebt nog anderhalve minuut. Vervolg uw betoog.

De heer Van Bommel (SP): Dan ga ik door naar de vragen met betrekking 
tot diverse onderdelen. Wat ts er waar van de berichten dat de samen
werking tussen Bagdad en Erbil volledig tot stilstand is gekomen en dat 
de Koerden in Engeland en andere landen aan het bedelen zijn om steun, 
ook financiële steun, omdat de oliedeal met Bagdad niet wordt nageleefd 
waardoor de salarissen niet meer kunnen worden betaald?
Hoe zit het met de rol van Turkije? Kloppen de berichten in de media dat 
IS grensovergangen verhuurt aan Turkse smokkelaars die ervoor zorgen 
dat er nog steeds sprake is van smokkel io en uit het land van olie en 
strijders, waardoor de strijd verder wordt.verlengd? Waarom wordt Turkije 
als NAVO-bondgenoot niet aangesproken op het doorlaten van wapens, 
geld en strijders uit Europa, mogelijk ook uit Nederland, die zich in de 
strijd wiilen mengen? Hoe zit het met de financieringsbronnen van 
buitenaf? Het kan zo zijn dat die via de VN overheden worden gecontro
leerd, maar wat gebeurt er feitelijk op de grónd? We weten dat rijke 
families uit de Golfstaten koffers met geid de kant van Turkije op laten 
gaan. geld dat uiteindeiijk wordt ingezet ten behoeve van IS.
Het kabinet zegt nu dat het een juridische basis onderkent om eventueel 
geweid in Syrië te gebruiken. Wat zijn de voorwaarden hiervoor? De 
Nederlandse regering komt nu niet met het besluit om daadwerkelijk inzet 
boven Syrië te plegen. Op weik moment en onder welke voorwaarden 
g a a t clat w e l gebeuren?  Ik zie deze b r ie f  ais een o p m a a t n a a r N e de rlan dse
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deelname aan de strijd boven Syrië. Er wordt niet voor niets iets in 
geschreven over de volken rechtelijke legitimatie.
Tot slot kom ik op het punt van de humanitaire hulp. Dat de VN de grootst 
mogelijke moeite heeft om geld in te zamelen voor het verlenen van 
humanitaire hulp is een regelrechte schande in een regio met landen waar 
de olie uit de grond spuit en de dollars tegen de plinten klotsen. Hoe kan 
het dat landen die wel bereid zijn militaire inzet te leveren, weinig of geen 
vluchtelingen willen opvangen en geen geld willen leveren om ervoor te 
zorgen dat de opvang in de omringende landen gerealiseerd kan worden, 
voor zover dat tenminste nog mogelijk is? Hoe staat het met de draag
kracht van de omringende landen? Volgens mij is die volledig opgebruikt. 
Betekent dat niet dat er ook moet worden gekéken naar opvang van de 
schrijnendste gevallen in Nederland en andere Europese landen?

De heer Servaes (PvdA): Voorzitter. Het einde van vorige week bracht 
louter slecht nieuws. Eerst kwam het nieuws van de Europese top, die 
opnieuw faalde om zelfs maar een begin van een oplossing voor de 
opvang van de stroom vluchtelingen te formuleren. Vervolgens kwam de 
schok van een reeks brute aanslagen in Frankrijk, Tunesië en Koeweit, die 
tenminste in naam in verband werden gebracht met ISIS. Ik noem beide 
gebeurtenissen, omdat deze niet los van elkaar gezien kunnen worden. 
Terwijl we in Europa worstelen met de vraag hoe we moeten reageren op 
de afschuwelijke taferelen op de Middellandse Zee, gaat het voor de 
meeste vluchtelingen om maar één ding: weg zien te komen van de 
oorlog en de dreiging van het extremisme. Zolang we er niet in slagen die 
beweegreden weg te nemen en de terreur te verslaan, in het bijzonder het 
hyperextremisme van ISIS, lossen we het vluchtelingenprobleem nooit 
öp. Dat probleem lossen we niet op met een verdeelsleutel, laat staan met 
het sluiten van de grenzen.
Een journalist vroeg me onlangs waarom er zo weinig over de strijd tegen 
ISIS wordt gedebatteerd. Uiteraard stuurt het kabinet regelmatig updates, 
die vervolgens in de Kamer besproken worden, maar een fundamentelere 
discussie over de vraag of de gekozen aanpak, militair en niet-militair, 
voldoende resultaat oplevert, hebben we eigenlijk tot nu toe niet in de 
Kamer gevoerd. De internationale coalitie heeft terecht gekozen voor een 
brede aanpak met vijf thema's en diverse werkgroepen. Er zijn er a! een 
paar genoemd. Levert deze aanpak naast heel veel proces, ook voldoende 
resultaat op? Een voorbeeld, dat pok al door collega's genoemd is en al 
eerder door de Kamer onder de aandacht is gebracht, is het afsnijden van 
ISIS van zijn financieringsbronnen. Wij zien nog geen resultaten. Breder 
gesteld is de vraag: is de ad-hocwijze waarop de coalitie nu functioneert, 
überhaupt wel adequaat genoeg? Is er niet een inbedding in een 
internationaal kader, bij voorkeur de VN, nodig voor die activiteiten, in 
ieder geval voor de niet-militaïre activiteiten?
Vergelijkbare vragen kunnen we stellen over de voortgang van de strijd in 
Irak. Ja, de opmars van ISIS is op de meeste plekken gestuit, mede dankzij 
de luchtcampagne waaraan Nederland deelneemt. Ik zeg dit zo expliciet in 
reactie op de vorige woordvoerder. Langzaam maar zeker komt dè focus 
nu meer te liggen op het tèrugdringen van ISIS. Minder positief is dat met 
name het iraakse leger onvoldoende gemotiveerd bleek om zelfstandig de 
opmars van ISIS te stoppen. Ook de Iraakse regering heeft nog een lange 
weg te gaan om structurele stappen te zetten op het gebied van inclusieve 
politieke hervormingen, corruptiebestrijding en herstructurering van de 
veiligheidssector. Hoe kan de internationale coalitie druk zetten op de 
regering Al-Abadi om die hervormingen door te voeren? Hoe zorgt het 
kabinet ervoor dat Bagdad op de proppen komt meteen helder raamwerk 
met concrete stappen, zodat we de voortgang kunnen beoordelen? Hoe 
zorgen we ervoor dat het vertrouwen van met name de soennitische 
bevolking herwonnen wordt, zodat de eenheidsstaat Irak behouden blijft?
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Op militair vlak maken we ons zorgen over de berichtgeving over de lage 
vechtbereidheid aan Iraakse kant. Die staat in schril contrast met die van 
de peshmerga's, die ondanks hun gebrekkige Uitrusting, indrukwekkende 
resultaten weten te boeken. Het vacuüm dat ontstaat door de lage 
vechtbereidheid, wordt ingevuld door sjiitische milities. Berichten over 
mensenrechtenschendingen zijn niet alleen kwalijk, maar.ook desastreus 
voor het terugwinnen van het vertrouwen van de soennitische bevolking. 
Op welke wijze en in welk tempo denkt het kabinet dat die milities 
betrokken kunnen worden bij de reguliere krijgsmacht van frak? Op welke 
wijze kan aanvullende steun aan de Koerden in Noord-lrak gegeven 
worden om hen beter of nog beter in staat te stellen om ISIS in dat gebied 
terug te dringen?
Ik kom op stabilisatie en noodhulp. Het kabinet noemt thema's als 
ontmijning en het eerste herstel van basisvoorzieningen. Is hiervoor we! 
voldoende aandacht en steun? Kan en moet de coalitie geen steun geven 
voor de opbouw van 2aken als lokaal bestuur of psychosociale zorg? Ik 
deel de verontwaardiging over het feit dat slechts een laag percentage 
van de humanitaire initiatieven, minder dan 25%, in de betreffende 
VN-fondsen zit.
Na ruim vier jaar burgeroorlog is de situatie in Syrië op alle vlakken nog 
steeds erbarmelijk. Ik heb waardering voor het feit dat het kabinet blijft 
bekijken wat Nederland kan doen, of het nu humanitair, diplomatiek of 
militair is. Mijn fractie heeft steeds gezegd dat een mogelijke militaire 
bijdrage getoetst moet worden aan drie zaken: een helder mandaat, een 
duidelijk einddoel en de inzet van de juiste middelen. Dat laatste wil 
zeggen: naast luchtinzet ook betrouwbare grondtroepen waarmee 
samengewerkt kan worden.
Ik dank het kabinet dat het zowel naar de volkenrechteüjke grondslag als 
haar de politieke strategie heeft gekeken. De PvdA-fractie kan zich goed 
vinden in de zorgvuldige manier waarop de externe voikenrechtelijk 
adviseur over het volkenrechtelijk mandaat gerapporteerd heeft. Het is 
een aannemelijke onderbouwing dat er een beroep gedaan kan worden 
op de rechtsgrondslag collectieve zelfverdediging van Irak, maar we! 
aangevuld met een aantal wat hij noemt «zwaarwegende nadere 
voorwaarden». Het gaat dan vooral om het noodzakelijkheidsbeginsel en 
de zaken waarover de rechtsgrondslag zich niet uitspreekt. Ik denk dat die 
noties belangrijk zijn. Ik heb nog wel een vraag, We constateren namelijk 
dat deze lezing in ieder geval vooralsnog slechts dooreen beperkt aantal 
landen expliciet onderschreven wordt. In de antwoorden lazen we dat dit 
binnen de EU slechts het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn. Dat zijn 
overigens geen landen waarvan we direct inzet in Syrië kunnen 
verwachten: Hoe verklaart het kabinet dat? Wanneer is dit vraagstuk voor 
het laatst in EU-verbahd besproken? In lijn met de inzet van de PvdA 
ondersteun ik de kabinetslijn dat de aanwezigheid van een voikenrechte- 
iijke grondslag op zich onvoldoende is om te besluiten tot een Neder
landse inzet boven Syrië.
Het is natuurlijk frustrerend dat de benodigde politieke strategie 
ontbreekt. Het geeft wel aan waarop we onze inzet als eerste moeten 
richten. We moeten ervoor zorgen dat er eenheid binnen de oppositie in 
Syrië komt, dat er weer onderhandeld wordt en dat er een gedeeld plan 
komt voor het Syrië van na de burgeroorlog. Mijn belangrijkste vraag aan. 
het kabinet is op welke manier het zich bilateraal en in EU-verband met 
nog meer energie in2et voor die doelstellingen. Het ontbreken van een 
politieke strategie mag nooit ais excuus gebruikt worden, maar dient juist 
aan te sporen tot een maximale ïnzet op de genoemde sporen. Hoe gaan 
we dat aanpakken: de eenheid binnen de oppositie, andere steun en een 
dialoog met onze bondgenoten?

De he e r K n o p s  (CDA}: De heer S e rvaes  e rke nd e  z o ju is t d a t de  p o s it ie b e 
p a lin g  van  he t k a b in e t v e ra n d e rd  is, in  de zin d a t h e t nu e rk e n t d a t e r een
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volkenrechtelïjk mandaat is. Tegelijkertijd zei de heer Servaes in de media 
dat in het afwegingskader van de PvdA niets veranderd is ten opzichte van 
vorig jaar, terwijl hij net in zijn betoog zei dat mede dankzij de luchtcam
pagne de opmars van IS gestuit is. Hoe moet ik dit in de praktijk zien? Het 
luchtwapen is effectief tegen IS in Irak. In Syrië zit IS ook, maar daar mag 
het luchtwapen niet worden ingezet van de PvdA. Uiteindelijk zegt hij dat 
er niets veranderd is in het afwegingskader van dé PvdA. Eerlijk gezegd 
begrijp ik het niet.

De heer Servaes {PvdA): Dat is natuurlijk altijd spijtig. In het afwegings
kader is niets veranderd. Ik heb net letterlijk herhaald wat ik vorig jaar 
oktober formuleerde. Op een van de drie elementen, namelijk een helder 
mandaat, hebben we nu een ander inzicht van bet kabinet gekregen en 
een goed onderbouwd stuk van de volkenrechtelijk adviseur, wat heel 
belangrijk is voor mijn fractie. Dat het kader hetzelfde blijft, maar dat we 
vervolgens oordelen op basis van wat voorligt, lijkt me volstrekt duidelijk.

De heer Knops (CDA): Dat is correct, de heer Servaes heeft gelijk. Het 
kader, dus de toetsing is hetzelfde gebleven, maar de inhoud van de 
voorwaarden is natuurlijk wel veranderd door de beantwoording van het 
kabinet, ik was niet helemaal helder in mijn vraagstelling. Ik wil de heer 
Servaes toch nog wat vragen. Als hij van mening is dat het luchtwapen 
bijzonder effectief is geweest in het stuiten van de opmars van IS in Irak 
en Syrië, waar Nederland niet zit, en ais Irak en Syrië één theater vormen, 
2oals we tijdens de briefing en tijdens ons werkbezoek hebben gehoord, 
hoe verklaart hij dan dat er toch onderscheid gemaakt wordt? Weike 
politieke realiteitszin leggen we dan aan de dag?

De heer S e rv a e s  (PvdA): Even voor de duidelijkheid, ik heb in mijn tekst 
gezegd dat het iuchtwapen effectief is geweest om de opmars: in Irak te 
stuiten. Het punt is natuurlijk dat we in Irak wel beschikken over grond
troepen die een vervolg kunnen geven. Die functioneren niet altijd 
optimaal, dat heb ik net ook ai gezegd, maar ze zijn er wel. In Syrië is dat 
nog altijd niet het geval. In het interruptiedebatje met de heer De Roon 
hebben we het erover gehad dat er in Syrië heel wat groeperingen zijn die 
ik niet direct als bondgenoten op de grond wil beschouwen. We hebben 
vorige week in de briefing van Buitenlandse Zaken te horen gekregen dat 
zelfs de Koerden in Syrië een heel diffuus gezelschap vormen en dat 
daarbij ook elementen zitten die zich, of we het nu leuk vinden of niet, 
schuldig lijken te maken aan ernstige mensenrechtenschendingen. Het is 
misschien goed om op te merken dat de Koerden in Syrië veei moeilijker 
gekoppeld kunnen worden aan de volkenrechtelijke onderbouwing die de 
heer Nollkaemper geeft, omdat het hierbij niet zozeer collectieve 
zelfverdediging betreft. Het is een andere situatie. Nogmaals, mijn kader is 
dus exact hetzelfde. Hebben we een strategie? Nee, die hebben we nog 
niet. Daaraan moeten we keihard werken. Dat betoog ik ook. Hebben we 
betrouwbare partners op de grond? Nee, die hebben we helaas ook nog 
niet.

De heer Grashoff (Groenlinks): In de brief van het kabinet wordt het 
volkenrechtelijk mandaat, op basis van het advies van de heer 
Nollkaemper, geformuleerd als een zeer beperkt mandaat dat slechts 
vanuit Iraaks perspectief mogelijkheden biedt tot militair ingrijpen. Is de 
heer Servaes het met me eens dat het derhalve niet kan bijdragen aan 
bijvoorbeeld bescherming van de burgerbevolking in Syrië en zelfs 
onbedoeld het effect kan hebben dat het het regime van Al-Assad in de 
kaart speelt?

De heer Servaes (PvdA): )k weet niet of ik precies dezelfde woorden zou 
kiezen, maar de strekking herken ik. Ik heb expliciet benoemd dat ik de
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onderbouwing hee! uitgebreid, deugdelijk en goed vond, juist omdat de 
heer Nollkaemper twee dingen benoemde. Hij benoemde welke zwaarwe
gende nadere voorwaarden überhaupt verbonden moesten worden aan 
het besluit om actief te worden. Hij benoemde inderdaad ook het element 
dat een en ander specifiek vanuit de grondslag van collectieve zelfverde
diging geredeneerd is. Overigens kunnen we een en ander Nollkaemper 
niet aanrekenen. Het kabinet heeft specifiek deze vraag aan hem gesteld 
en hij heeft dan ook alleen die vraag beantwoord.

De heer G rashoff (Groenlinks): Daarom is er dus nog geen enkel 
mandaat om serieus in Syrië in te grijpen op basis van een analyse van de 
situatie in Syrië of ten behoeve van de situatie aldaar. Ik neem aan dat de 
heer Servaes dat met me eens is.

De heer Servaes (PvdA): «Geen enkel mandaat» vind ik te ver gaan, want 
er zit wel degelijk een overlap tussen beide situaties. Die beschrijft 
Nolikaemper ook op basts van de link tussen de activiteiten van ISIS in 
Syrië en Irak, bijvoorbeeld de aanvallen die vanuit Syrië gepleegd worden 
op het grondgebied van Irak, zoals we dat althans uit de Bosatlas kennen. 
Dat het slechts een duiding van een van de mogelijke onderbouwingen op 
volkenrechtelijk gebied is, ben ik zeer met de heer Grashoff eens.

De heer Voordewind (Christenunie): Ik ben benieuwd of de huidige 
situatie in het noordoosten van Syrië misschien nog aanleiding geeft voor 
de PvdA om er anders over te denken, hoewel het volkenrechtelijk 
mandaat daar niet zozeer van toepassing is. Hoe denkt de PvdA over 
militaire crises, zoals bij Kobani vorig jaar? Die zouden zich kunnen 
herhalen. Vindt de PvdA dat Nederland in een situatie van humanitaire 
dreiging wel luchtsteun kan verlenen?

De heer Servaes (PvdA): De heer Voordewind merkt terecht op dat er op 
dat gebied, hoe frustrerend dat ook is, niet zo gek veel veranderd is. Dat 
zei ik net ook al. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we blij zijn dat Kobani 
uiteindelijk niet onder de voet is gelopen. Ik zie ook welke rol de lucht
steun van andere landen daarin gespeeld heeft. Dat heb ik in een vorig 
debat trouwens ook gezegd. Het beleg van Kobani speelde precies in de 
dagen dat we over de uitzending spraken. Voor het overige zie ik geen 
verandering in de situatie en dus ook geen reden om de positie van mijn 
fractie bij te stellen.

De heer V o o r d e w in d  (Christenunie): Kan ik dan concluderen dat de PvdA 
hetzelfde standpunt als vorig jaar inneemt als er weer een humanitaire 
noodsituatie ais in Kobani plaatsvindt? Dat wil zeggen: niet interveniëren 
met luchtsteun ten voordele van de Koerden. Vat ik het zo goed samen?

De heer Servaes (PvdA): Het is altijd lastig om in als-dansituaties te 
spreken. De heer Voordewind heeft het nu overeen humanitaire noodsi
tuatie. Ik kan me herinneren dat we vorig jaar gesproken hebben over de 
vraag: wat doe je of wat zou je moeten doen als er een genocide dreigt? 
We weten allemaal dat de internationale gemeenschap de plicht heeft om 
genocide te voorkomen. Ik sluit helemaal niets uit, maar ik loop ook 
nergens op vooruit. We moeten het heel zuiver bekijken. In dit debat 
spreken we over twee dingen: het kabinetsbesluit om de missie in Irak te 
verlengen en het nieuwe volkenrechtelijk inzicht. In dat kader zie ik geen 
reden om iets te veranderen in onze posities ten opzichte van de Koerden. 
De heer Voordewind merkt immers terecht op dat we voor die situatie 
eigenlijk niets hebben aan dit volkenrechtelijk betoog.

De heer V an  B o m m e l (SP): Hoe ziet de heer Servaes het politieke proces 
in Irak? Dat wordt door het kabinet terecht als problematisch beschreven.
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Ik wil zelfs nog een stapje verder gaan. Ziet de heer Servaes succes op het 
politieke vlak als een noodzakelïjke voorwaarde om militair in irak ook 
maar iets uit te halen?

De heer Servaes (PvdA): ik geloof dat ik met de heer Van Bommel de 
vinger op de zere plek gelegd heb en gewezen heb op een aantal punten 
waarop het in ieder geval nog niet goed genoeg gaat. Als tegenhanger 
daarvan constateer ik overigens ook dat er ten opzichte van een jaar 
geleden wel degelijk zaken zijn gebeurd. Toen zaten we nog te wachten of 
die regeringswissel doorging, of er Ministers aangesteld werden, of er een 
adequate vertegenwoordiging vari de verschillende bevolkingsgroepen in 
de regering kwam eh of er wetsvoorstellen geformuleerd werden. Dat is 
allemaal gebeurd. Dit is een klassiek geval van de vraag of het glas halfvol 
of halfleeg is. Het kan allebei. Het halfvolle deel moeten we toejuichen, 
maar op het halflege deel moeten we de Iraakse regering veel strakker en 
scherper aanspreken.

De heer Van Bommel (SP): in die regio komt het niet zozeer aan op 
wetgeving maar, veel meer dan bij ons, op het uitvoeren van wetten en 
het nakomen van afspraken. Papier is geduldig, zeker daar. We zien dat de 
Grondwet met betrekking tot de relatie met de Koerden niet wordt 
nageleefd, laat staan de organieke Wetten. Laat ik mijn vraag wat verder 
uitbouwen in de vorm van een casus. Momenteel vindt een verwijdering 
tussen Erbij en Bagdad plaats en de soennitische bevolkingsgroep wordt 
nog steeds niet ingesloten in het bestuur van Irak. Wie steunen we dan 
nog? Als die verwijdering zich doorzet, is het dan denkbaar dat de PvdA 
op een gegeven moment zegt dat we met veel meer nadruk en mogelijk 
met dreiging van onthouding van militaire inzet tegen de regering in 
Bagdad moeten zeggen dat deze haar beleid moet wijzigen?

De heer Servaes (PvdA): Dat het met meer nadruk moet gebeuren, ben ik 
met de heer Van Bommel eens. Dat heb ik net in mijn eigen spreektekst 
gezegd. Het lastige in dezen is alleen de vraag in hoeverre we de druk met 
dit soort dreigementen effectief kunnen onderhouwen. Rond de briefing 
vorige week hebben we hierover al even met elkaar gesproken. Ik geloof 
niet dat het effectief is om toetèen met opschorten te dreigen, maar we 
moeten wel alle middelen gebruiken om die drukte maximaliseren. Als 
we op het punt staan om te beslissen of we een bijdrage moeten leveren, 
is het veel gemakkelijker dan in de huidige situatie, om de iraakse 
regering bij te vallen en dat ais leverage te gebruiken om veranderingen 
doorgevperd te krijgen. Dat ben ik zeer met collega Van Bommel eens.

De heer De Roon (PVV): Ik bégrijp dat de heer Servaes pas iets militairs in 
Syrië tegen IS wil ondernemen als er een breed gedragen politieke 
strategie voor Syrië is. ik houd de heer Servaes graag voor dat er al vier 
jaar lang is gezocht naar een breed gedragen politieke strategie voor Syrië 
en er nog geen begin van zo'n strategie is. Volgens mij wil de heer 
Servaes de oplossing voor Syrië van tevoren als een schaakspel in acht 
dimensies helemaal uitgestippeld hebben. Hij wii weten hoe we dat 
schaakspel in acht dimensies gaan speien, voordat hij überhaupt iets wil 
doen tegen IS in Syrië. Hoe lang moeten we nog wachten voordat we 
daaraantoe zijn?

De heer Servaes (PvdA): Ik vind schaken in twee dimensies al knap lastig. 
Ik zou het bijvoorbeeld niet graag tegen collega Sjoerdsma willen 
opnamen. De frustratie dat de burgeroorlog in Syrië al vierenhalf jaar 
duurt, delen we allemaal. Ik constateer overigens dat de eerste helft van 
die vreselijke burgeroorlog ai plaatsvond voordat ISIS bestond. Het 
grootste aantal slachtoffers is gevallen door de gruweldaden van het 
bewind van AS-Assad. Er worden inderdaad veel inspanningen verricht om
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de Syrische oppositie te verenigen. Dat is nog niet gelukt. We kunnen dan 
de gedachtesprong maken: als dat niets wordt, gaan we maar bommen 
gooien en clan zien we wel wie er na die bombardementen welke vlag op 
welk gebouw zet. Ik zeg echter: gebruik het als een aansporing om nog 
veel harder te proberen om alles wat de afgelopen vierenhalf jaar niet 
gelukt is, nu wel te laten slagen.

De heer De Roon (PVV): «Nog veel harder proberen», daar is natuurlijk 
niemand tegen. Maar wat moet er dan gebeuren om het nog veel harder 
te proberen? Wat kunnen we nog meer doen dan wat de afgelopen 
vierenhalf jaar al is gedaan? Nogmaals, hoelang wil de heer Servaes nog 
op dat gedachtespoor blijven zitten, voordat hij zegt: we kunnen het niet 
oplossen meteen alomvattende breed gedragen politieke strategie, maar 
misschien moeten we toch iets doen in het belang van de mensheid en de 
verdediging van fundamentele waarden?

De heer Servaes (PvdA): Ik mag hopen dat we allemaal het belang van de 
mensheid, wat de achtergrond van mensen ook is, voor ogen hebben. Ik 
zal een heel precies antwoord géven op de vraag van de heer De Roon. Ik 
wijzig van positie als ik ervan overtuigd ben dat de andere strategie, de 
strategie die collega De Roon voorstaat, een grotere kans op succes heeft 
dan de eerste strategie. Vooralsnog ben ik daarvan niet overtuigd.
Ik eindig met de militaire aspecten. Uit het jaarverslag van Defensie blijkt 
duidelijk dat het de defensieorganisatie niet lukt om, naast de inzet voor 
missies, voldoende materieel over te houden om te kunnen trainen en 
opleiden. Bij deze missie zien we daar ook voorbeelden van. Hierover 
hebben we in de feitelijkevragenroncie al van gedachten gewisseld. In het 
belang van onze militairen, die we op basis van een kabinetsbesluit op 
missie sturen, ligt het voor de hand dat er op basis van dat besluit ook 
duidelijkheid komt over de gevolgen van die deelname voor de stand van 
zaken bij Defensie. Wat betekent dit voor de mensen en het materieel?
Hoe gaat de defensieorganisatie bijvoorbeeld om met tijdelijke vacatures 
die ontstaan bij de eenheden? Hoe zorgt de krijgsmacht ervoor dat 
achterblijvende eenheden hun inzetbaarheid behouden? Hoe ziet de 
operationele gereedheid er als gevolg van deze en andere missies voor de 
komende jaren uit?

De heer Sjoerdama (D66): Voorzitter. De afgelopen zomer staat natuurlijk 
in ons aller geheugen gegrift. Het was een oorlogszómer waarin ISIS 
plotseling aan terrein won. We zagen de jezidi's op een berg. We zagen 
andere groepen die met de dood op de hielen probeerden te ontsnappen 
aan ISIS. ISIS is simpelweg een terreurgroep die iedereen die anders 
denkt dan zij, naar het leven staat. Dat geldt dus ook voor moslims. Dat 
zagen we recentelijk in Koeweit. ISIS is er nog steeds op uit om een 
islamitisch kalifaat te stichten. Daarbij wordt geen enkel middel 
geschuwd, of het nu verkrachtingen, onthoofdingen of massaslachtingen 
zijn. Het is een niets ontziende terreurorganisatie die drijft op propaganda. 
Die propaganda bereikt ook onze middelbare scholieren en heeft ook 
aantrekkingskracht op die scholieren. Dat is heel gevaarlijk.
Afgelopen jaar stond vóór de Kamer dan ook de noodzaak om dit geweld 
en deze dreiging te stoppen, buiten kijf. De noodzaak voor militair 
optreden blijft evident, ook voor mijn fractie. De F-16's doen zeer nuttig 
werk. De trainers die de Iraki's, de peshmerga's, trainen om hen klaar te 
stomen voor de militaire strijd, leveren een belangrijke bijdrage. Als 
onderdeel van de coalitie levert Nederland een belangrijke bedrage aan 
het creëren van de randvoorwaarden, maar het echte werk wordt 
natuurlijk door de Koerden en de Iraki's zeif gedaan.
Zo evident als de noodzaak voor militair optreden is, zo evident is het voor 
mijn fractie ook dat de bredere strategie hapert. Dat is zorgwekkend. 
Voorgaande sprekers hebben het ook al gezegd. Mijn fractie heeft zorgen
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over de effectiviteit van de strategie, over de bereidheid van Irak niet 
alleen om te vechten, maar ook om te verzoenen en over de capaciteit van 
de Koerden om het gevecht langdurig voort te kunnen zetten. Mijn fractie 
heeft ook zorgen over de daadkracht van onze eigen coalitie. Met 
betrekking tot het tegengaan van foreign fighters, het tegengaan van 
financiering van iSIS en het tegengaan van de propaganda heb ik het idee 
dat we onvoldoende resultaten weten te boeken. Ik snap dat de wereld 
niet maakbaar is en dat we onderdeel van een grote coalitie zijn. Toch 
moet het mij van het hart dat ik vind dat in de briefde problemen maar 
half erkend worden.
Ik mis in de brief wat het kabinet met al deze zorgen gaat doen, om de 
koers van de coalitie te veranderen. De effectiviteit van de strategie van 
onze coalitie valt en staat met het wegnemen van de voedingsbodem. 
Daarbij is de opstelling van de Irakezen en de Koerden cruciaal. De vorige 
sprekers hebben dat ai gezegd. Ik sluit me clan ook volledig aan bij de 
vragen van collega Ten Broeke over de sjiitische milities. Ik sluit me 
bovendien volledig aan bij eerdere vragen over de marginalisatie van de 
soennieten. Ik vraag de Minister of er op het gebied van verzoening het 
afgelopen jaar vooruitgang is geboekt. Kunnen we dat zeggen? Is 
AI-Abadi overtuigd van de noodzaak van verzoening? Dit is een serieuze 
vraag Het kabinet schrijft immers ook, en naar mijn mening een beetje 
onheilspellend, dat we de premier niet moeten beoordelen op zijn 
bedoelingen. Dat roept de vraag op wat dan de echte bedoelingen van de 
premier zijn.
Bij de start van de missie heb ik het kabinet gevraagd om persoonlijke, 
politieke en diplomatieke betrokkenheid die even intensief is als onze 
militaïrè betrokkenheid. Vindt het kabinet dat het die betrokkenheid heeft 
getoond? Heeft het kabinet zijn politieke invloed maximaal ingezet voor 
die doeien? Mijn fractie denkt dat er nog wel een tandje bij kan. De 
militaire voortgang en het terugdringen van ISIS worden als Volgt 
beschreven: gebiedswinst, het uitschakelen van leiders, het vernietigen 
van materieel en het terugwinnen van steden. Dat is goed nieuws. 
Tegelijkertijd blijft het de vraag of die voortgang duurzaam is. Hoe 
beoordeelt het kabinet de geveclitsbereïdheid van de Iraki's? Deelt het de 
zorgen van onze Amerikaanse bondgenoten?
Deelt het kabinet mijn zorgen over de capaciteit van Erbil om de strijd 
voort te zetten? Ik sluit me aan bij degenen die zich zorgen maken over de 
houtje-touwtje-uitrustihg waarmee de peshmerga's naar de frontlinies 
worden gestuurd. Ik roep het kabinet op om datgene wat Nederland nog 
kan doen om de Koerdische strijders bij te staan, ook te doen, of dat nu in 
kind is, met materieel, öf door de Koerden bij de aanschaf van materieel te 
helpen bij de financiering.
Doet de internationale coalitie genoeg voor de bestrijding van de foreign 
fighters en de financiering? Ik denk dat het antwoord op die vraag nee is. 
Het kabinet schrijft dat ook met zoveel woorden inde brief. Ergens aan het 
einde van de briefstaal de voortgang van de verschillende werkgroepen 
genoemd. Ik lees daar te veel over procesafspraken. De werkgroepen zijn 
twee keer in één jaar bijeen geweest Het is goed dat mensen bij elkaar 
komen, maar welke concrete resultaten zijn er geboekt, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de bestrijding van de financiering? Kunnen we iets noemen 
dat ISIS geraakt heeft? Dragen landen als Turkije, om ér eentje uit te 
nemen, echt bij aan die werkgroepen of is er toch een probleem met 
Turkije vanwege het doorlaten van smokkelwaar, wapens en foreign 
fighters? Mijn fractie raakt de laatste tijd meer en meer overtuigd van dat 
laatste.
Het kabinet is van mening dat ér sprake is van een volkenrechteljjk 
mandaat voor ingrijpen in Syrië. Toch is ingrijpen door Nederland nu nog 
niet aan de orde, omdat er geen breed gedragen politieke strategie is. Kan 
de Minister toelichten hoe andere Europese ianden daarin staan? Is er 
inderdaad eeri bréde statenpraktijk die deze juridische interpretatie
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ondersteunt? Kan de Minister toelichten aan welke voorwaarden de 
politieke strategie moet voldoen? Anders blijven we een beetje in het 
duister tasten; De laatste vraag is belangrijk en misschien wei de 
kernvraag van vanavond.
Is het mogelijk om ISIS in Syrië te verslaan zonder militair iets met 
Al-Assad te doen? Ik ben benieuwd naar wat het kabinet daarvan vindt. Ik 
vraag dit ook, omdat Al-Assad vandaag bijna niet genoemd is. Het is op 
een of andere manier toch wel pijnlijk dat hij bijna van het aandachts^ 
toneel verdwenen lijkt te zijn. Zijn regime schendt nog bijna dagelijks de 
mensenrechten. Het chloorwapen wordt ingezet in vatenbommen. Kan het 
kabinet kijken naar Veiligheidsraadresolutie nr. 2209, waarin de inzet van 
het chloorwapen expliciet wordt veroordeeld en waarin wordt gesteld dat 
hoofdstuk Vll-acties noodzakelijk kunnen zijn bij nadere inzet? Hoe staat 
het kabinet hierin? Welke maatregelen stelt het kabinet voor? Wordt er in 
dit kader überhaupt oog gesproken over een discussiepunt van drie jaar 
geleden, namelijk het instellen van een no-flyzone?
Tot slot kom ik specifiek bij de humanitaire situatie, die natuurlijk 
simpelweg schokkend is. ik sprak met de VN-coÖrdinator Irak. Die vertelde 
dat hij een bare bones proposal had gedaan, waarin hij bijna alles 
weggestreept had, maar waarvoor nog steeds geen geld is. Ik kan 
natuurlijk het kabinet opröepen om andere landen op te roepen om iets te 
doen. Dat moet ook, want er zijn landen die te weinig doen. Ik vraag het 
kabinet echter ook om nog twee andere dingen te bekijken. Moet 
Nederland geen mensen opnemen om te laten zien dat we solidair zijn in 
het dragen van die druk? Moet Nederland niet kijken naar het structureel 
ondersteunen van de regering bij het omgaan met de enorme stroom 
vluchtelingen? Ik bedoel dan niet alleen de regering van Irak, maar ook die 
van Jordanië en Libanon. Nu loopt alles via de VN, terwijl die regeringen 
dreigen om te vallen. Ik vraag het kabinet om daarbij creatief met de 
bestaande regels om te gaan.

De heer G ra s h o ff  (GroenLinks): Voorzitter. We moeten vaststellen dat de 
missie tegen IS het afgelopen jaar op een aantal punten succesvol is 
geweest dankzij de internationale coalitie. Of beter gezegd: in beschei
denheid succesvol. De opmars van IS is gestuit. Her en der lijkt IS wat 
teruggedrongen te worden en er lijkt kans op een verdere terugdringing. 
Dat is goed nieuws, want daarmee heeft de missie daadwerkelijk 
bijgedragen aan het voorkomen van ernstige mensenrechtenschendingen 
die we anders hadden kunnen verwachten en die mogelijk zelfs in de 
buurt van genocide zouden kunnen komen. Naar onze indruk is er 
voldoende basis om door te gaan met deze missie, maar we! onder een 
aantal condities waarbij we echt stil moeten staan.
Militaire inzet kan alleen blijvend succes hebben als die is ingebed in een 
integrale politieke strategie en die strategie ook daadwerkelijk tot 
uitvoering gebracht wordt. Dat is in beide zaken, ook in Irak, nog 
onvoldoende het geval volgens de informatie van het kabinet en de 
informatie die we van andere kanten krijgen. Zonder de dieperliggende 
oorzaken aan te pakken, heeft een militaire inzet op langere termijn geen 
2in. Het is dus de hoogste tijd om veel meer aandacht aan die oorzaken te 
schenken. We maken ons er zorgen over, want de aanpak lijkt weinig 
coherent en er lijkt weinig lijn in te zitten. Het kabinet geeft aan dat het 
zich afvraagt of de politieke wil om die politieke lijn vorm te geven er wei 
is bij andere landen van de internationale coalitie. Dat geeft extra reden 
tot zorg. Kan de Minister ïngaan op de vraag welke landen wel dat 
commitment tonen? Hoe kan dat commitment versterkt worden? Hoe kan 
de Nederlandse regering daaraan bijdragen?
Is de Minister het met me eens dat de politieke agenda, de 3D-benadering 
{diplomacy, defence and development) met de nadruk op het langeter- 
m ijn d ip lo m a tie k e s p o o r, stevig ve ra n k e rd  moet zijn? Is hij het met me eens 
dat de internationale coalitie in samenspraak met de Iraakse regering
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daaraan voel meer aandacht moet geven? Het kabinet spreekt over een 
verzoeningsagenda. is het mogelijk om nu, of nu al, actiever vorm te 
geven aan het opstellen daarvan? Dit soort processen heeft immers veel 
tijd nodig. Kan de Minister binnen de internationale coalitie bepleiten dat 
er meer aandacht komt voor een politieke oplossing die ook raakt aan de 
positie van de Koerden en daarmee een begin maakt meteen daadwerke
lijke samenwerking tussen Bagdad en Erbil? Die samenwerking moet 
zodanig zijn dat na het terugdringen van iS niet het volgende conflict 
eigenlijk alweer begonnen is. Dat is namelijk een groot risico.
Het afsnijden van financiële stromen en leveranties van wapens lijkt nog 
altijd niet 100% effectief te zijn. Welke inspanningen worden daadwerkelijk 
geleverd? Hoe kunnen die versterkt worden? Als er één mogelijkheid is 
om een eind aan het geweld te maken, is dat wel het laten opdrogen van 
geld- en wapenstromen. Kan de Minister op deze vragen ingaan?
Het lijkt erop dat er tot op heden bij de bombardementen van de coalitie 
weinig burgerslachtoffers zijn gevallen. Dat is natuurlijk goed om te 
horen, maar we weten het eigenlijk niet precies. Wii de Minister zich 
inspannen voor het forméren van een monitoringssysteem voor burger
slachtoffers, civilian harm tracking cell, 2oals van verschillende kanten 
wordt bepleit? Is hij bereid om in internationaal verband, in de coalitie, te 
bezien of de mogelijkheid bestaat om achter het front, dat zich naar we 
hopen in de goedé richting beweegt, waarnemers in te zetten? Zij kunnen 
bijdragen aan het voorkomen van mensenrechtenschendingen en 
wraakoefeningen die bij het heroveren van gebied flink op de loer liggen. 
Het zou een heel triest resultaat zijn als de internationale coalitie en een 
leger dat wij steunen, uiteindelijk dezelfde mensenrechtenschendingen 
begaan die we proberen te bestrijden. Dan is de missie eigenlijk voor 
niets.
We zijn geïnformeerd over het volkenrechtelijk mandaat in Syrië. Onze 
analyse is dat het een zeer beperkt mandaat betreft dat zuiver en alleen 
inzetbaar is vanuit iraaks perspectief. Dat is dus onvoldoende. We hebben 
daarmee geen serieus mandaat om in Syrië en ten behoeve van de 
bescherming van de burgerbevolking in Syrië daadwerkeiijk dingen te 
doen. Het benutten van dat mandaat heefteen heel onzekere uitkomst.
Het kan wellicht in militaire zin bijdragen aan het bestrijden van IS uit 
Iraaks perspectief. Die militaire logica kan ik niet bestrijden. Evenzeer kan 
het buitengewoon onverwachte en onbedoelde negatieve effecten hebben 
op de totale situatie in Syrië. Het moet toch niet zo zijn dat we onbedoeld 
het regime van Al-Assad nog wat langer in het zadel houden, 
ik sluit af. Misschien moet het nog even bevestigd worden, maar ik neem 
aan dat er een nieuwe artikel 100-brief komt als het kabinet voornemens is 
om de missie uit te breiden naar Syrië. Daarover beslissen we op dit 
moment dus niet. Ik kan wel zeggen dat we op basis van de huidige 
informatie, het nu voorliggende mandaat en de bestaande situatie, 
absoluut nee tegen een uitbreiding zullen zeggen.

De heer Knops (CDA): Voorzitter. Zoals afgelopen vrijdag maar weer eens 
bewezen is, is de strijd tegen IS hard en hardnekkig. Het is een strijd die 
hard gevoerd moet worden. Als je de beelden en de impact ervan op je 
laat inwerken, kun je alleen maar concluderen dat je niet achterover kunt 
leunen of het argeloos aan je voorbij kunt laten gaan. De westerse 
beschaving moet tegen IS optreden. Het kalifaat bestaat één jaar en de 
niets ontziende terreur van de afgelopen dagen maakt duidelijk dat IS een 
bedreiging vormt voor de menselijkheid en voor onze beschaving. Tijdens 
het werkbezoek, maar ook tijdens de briefing, kwam naar voren dat iS 
weliswaar harde klappen heeft gekregen, maar allerminst is verslagen.
Dat stond ook in de brief. IS toont veerkracht, past zijn strïjdmethoden aan 
en is nog steeds in staat tot offensieven. De IS-strijders hebben in Irak 
Ramadi veroverd en in Syrië inmiddels de helft van het grondgebied, 
waaronder de stad Palmyra. Eeuwenoud cultureel erfgoed dréigt
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opgeblazen re worden. Ook in het noordoosten van Syrië, in Hasaka, voert 
IS een groot offensief uit. Er zijn al 60.000 mensen gevlucht en mogelijk 
worden 200.000 mensen bedreigd.
Drie weken geleden zijn we als vaste commissie voor Defensie op bezoek 
geweest in Erbil en Jordanië. De heer Ten Broeke kijkt verschrikt, maar het 
was écht die plaats, ik heb met eigen ogen gezien hoe professioneel en 
toegewijd onze mensen daar opereren. Daar heb ik grote waardering voor. 
Onder moeilijke omstandigheden en met beperkte middelen een heel 
belangrijke bijdrage leveren aan een strijd, getuigt van daadkracht van 
onze militairen.
De vraag is hoe het met de daadkracht van het kabinet op dit punt staat. 
Minister Hennis noemde liet aanpakken van IS in Syrië eerder «cruciaal». 
Wélke consequentie verbindt het kabinet daaraan? Als ik de brief goed 
gelezen heb, zou ik zeggen: tot op heden geen. In dé briefing gaf de CdS 
op mijn vraag duidelijk aan dat Irak en Syrië voor de coalitie één theater 
zijn. Dat hoorden we ook tijdens ons bezoek aan Jordanië. Het antwoord 
dat daar gegeven werd, was dat alles wat in Irak uitgeschakeld werd, 
vanuit Syrië weer werd aangevoerd. Vorig jaar was er volgens het kabinet 
geen völkenrechtelijk mandaat aanwezig. Onze fractie wees er toen al op 
dat de VS een beroep doen op collectieve zelfverdediging. Bovendien is er 
een responsibility to protect. Het kabinet zei vorig jaar dat we niet konden 
ingrijpen, omdat er geen völkenrechtelijk mandaat was. Dat mandaat blijkt 
er nu wel degelijk te zijn. Dat erkent het kabinet nu zelf, evenals de 
volkenrechtelijk adviseur. IS maakt zich overduidelijk schuldig aan 
genocide. Bovendien staat in het regeerakkoord van dit kabinet dat bij een 
humanitaire noodsituatie militair ingrijpen gerechtvaardigd kan zijn.
Er wordt nu .al een jaar lang geaarzeld. Er wordt gewikt en gewogen. Op 
gestelde vragen in het kader van defeitelijkevragenronde blijft het kabinet 
ais antwoord geven: ja, we erkennen dat er een völkenrechtelijk mandaat 
is, maar nee, dit betekent niet dat we ingrijpen. Het lijkt erop dat onder 
druk van de PvdA-fractie alles uit de kast wordt.gehaald om maar niet te 
hoeven ingrijpen. Dat blijkt uit eerdere commentaren en ik heb het ook 
gehoord in de inbreng van de heer Servaes. Met een geringer aantal 
F-16's wordt het technisch te moeilijk om in Irak en Syrië op te treden, zei 
de heer Servaes eerder. Tijdens de technische briefing werd dat verhaal 
echter ontkracht.
Nu verschuilt het kabinet zich achter de noodzaak van een breed gedragen 
politieke strategie. Natuurlijk moet er een politieke oplossing komen. 
Daarover is iedereen het eens. Dat kwam ook in de interruptiedebatten 
aan de orde. Het iand is echter een geopolitiek slachtveld waar verschil
lende landen met verschillende agenda's proxy-oorlogen voeren. De VS 
lopen vast in een moeras, omdat niemand een serieuze bereidheid tot 
onderhandelen toont. Het regime Al-Assad toont.die bereidheid niet, 
evenmin als de totaal verdeelde oppositie. Zoals het kabinet zelf zegt: de 
situatie is desastreus. Tegen deze achtergrond is het heel erg lastig om tot 
eeri politieke strategie voor Syrië te komen die bovendien breed gedragen 
moet worden.
Een ander argument dat ineens als een konijn uit een hoge hoed wordt 
gegoocheld is dat er een gezamenlijke benadering van de EU-landen moet 
zijn. Waarom stelde het kabinet die voorwaarde niet voor het optreden in 
Irak? Op deze manier kunnen we wachten tot we een ons wegen én 
intussen vindt er gewoon een genocide plaats. We kunnen hier praten en 
het allemaal theoretisch benaderen, maar er vindt gewoon een genocide 
plaats. Kunnen we dit nog verantwoorden? Een en ander begint lichtelijk 
gênant te worden. Het kabinet weigert nog steeds expliciet politieke steun 
uit te spreken voor de luchtaanvallen in Syrië. Ingrijpen in Irak zonder in 
Syrië op te treden is zinloos. Dat erkennen de militaire deskundigen en dat 
hebben we ook gehoord bij ons werkbezoek.
O ok in Irak d o e t h e t kab in e t te- w e in ig . De a a n d a ch t v e rs c h u ift  van 
luchtaanvallen naar close air support (CAS)..Daarom zijn er bijvoorbeeld
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nog meer air controllers nodig dan voorheen. Deze kwestie speelt al sinds 
oktober vorig jaar, maar het. kabinet heeft nog steeds geen beslissing 
genomen.

De heer Grashoff (GroenLinks): De heer Knops schetst een wrang maar 
realistisch beeld van de situatie in Syrië, met elkaar bestrijdende partijen 
met eigen agenda's. Hij pleit vervolgens toch voor ingrijpen zonder een 
duidelijke visioen zonder een duidelijk mandaat, Is de heer ICnops het met 
me eens dat we daarmee een soortgelijke partij in het conflict worden?

De heer Knops (CDA): Ik kan zeggen dat het werkbezoek in meer dan één 
opzicht nuttig was. Ik dank de organisatie, de ministeries van Defensie en 
van Buitenlandse Zaken, dan ook daarvoor. In de praktijk is er sprake van 
één theater. Het projecteren van de Haagse werkelijkheid op dat ene 
theater is net wat anders dan de werkelijkheid. Wel ingrijpen of aangrijpen 
in Irak, maar niet in Syrië leidt er simpelweg toe dat IS zich verplaatst en 
een soort safe haven in Syrië krijgt. Die situatie hebben we gelukkig niet, 
omdat de Amerikanen de kastanjes voor ons uit het vuur halen. Als we IS 
effectief willen aangrijpen, kunnen we geen rekening houden met die 
grenzen. Dan zullen we breder moeten optreden en ja, daaraan zitten 
beperkingen. Overigens is het volkenrechtelijk mandaat er wel degelijk.
Dat erkent het kabinet ook. Er is dus geen reden om niet mee te doen. Wat 
we nu doen is veiiig. Dit punt was in het vorige debat al aan de orde. We 
verschuilen ons achter de landen die wel meedoen. Als die landen 
morgen beslissen om hetzelfde te doen als Nederland, hadden we acuut 
een probleem. Dan was namelijk onze inzet in Irak tot mislukken 
gedoemd.

De heer Grashoff (GroenLinks): Ik heb het niet over de Haagse werke
lijkheid, maar over de werkelijkheid in Syrië. Is de heer Knops het met me 
eens dat de situatie in Syrië geen barst verbetert, als we daar ook nog 
eens bommen gaan gooien?

De heer Knops (CDA): Het gooien van bommen alleen leidt zelden tot een 
oplossing. Dat kan ik de heer Grashoff nageven. Tegelijkertijd is cle strijd 
tegen IS een strijd die niet zonder pijn gestreden wordt en waarbij we 
breed moeten kijken. IS alleen jn Irak aangrijpen is een theoretische 
werkelijkheid, daar blijf ik bij. We moeten het breder aanpakken. We 
moeten de dreiging die van IS uitgaat, neutraliseren. Die strijd voeren we 
in Irak. Andere landen die deel uitmaken van een coalitie waarvan ook wij 
deel uitmaken, voeren die strijd voor ons in Syrië. De schijnwerkelijkheid 
dat we niet verantwoordelijkheid zijn voor aangrijpen in Syrië, is dus maar 
voor een deel waar. We zitten uiteindelijk in die bredere coalitie en andere 
landen van die coalitie strijden wel in Syrië, waardoor ze de opmars van 
IS uiteindelijk stuiten. Helaas is terugdringen misschien een te groot 
woord, maar ze houden IS in ieder geval tegen.

De heer Ten Broeke (VVD): De CDA-fractie gebruikt hier woorden als 
«gênant» en «politieke realiteit die alleen rriaar in Den Haag bestaat». Het 
is waar dat in dit soort debatten de Haagse politieke realiteit zich weleens 
wil opdringen aan een missie. De Haagse politieke realiteit van vandaag 
wordt in niet geringe mate bepaald door die uit 2010. Dat waren mooie 
tijden voor het CDA. Het CDA zat hier toen nog met 41 zetels. Ten tijde van 
de conclusies van de commissie-Davids besloot het CDA in te stemmen 
met de formulering, waaraan we ons allen moeten houden. Die formu
lering luidde dat er een adequaat volkenrechtelijk mandaat moest zijn.
Niet een voikenrechteiijk mandaat, nog even los van het feit dat ik denk 
dat dit er ook vorig jaar niet was, maar een adequaat voikenrechteiijk 
mandaat. Op de zetels van het CDA zaten toen ook de heer Knops en de 
heer Buma. Heeft de heer Knops niet een klein beetje spijt van die
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conclusie in 2010? Als hij toen de Haagse realiteit wat anders had bepaald, 
was de discussie van nu heel anders verlopen.

De heer Knops (CDA): We discussiëren nu over de artikel 100-brief die nu 
voorligt. Een jaar geleden heb ik hetzelfde debatje gehad met de heer Ten 
Broeke. Ik wil het met alle plezier helemaal overdoen. Onze stelling, en dat 
is dezelfde stelling die de heer Ten Broeke huldigt, is dat er wel degelijk 
reden is om aan te grijpen en in te grijpen in Syrië. Dat betoog ik hier. in 
het rapport waarnaar de heer Ten Broeke verwijst, .werd niet geconclu
deerd dat het nu niet en nooit niet op een andere manier kon. in het debat 
van vorig jaar heb ik al tegen de heer Ten Broeke gezegd dat we ons de 
vraag moeten stellen of simpelweg verwijzen naar het volkenrechtelijk 
mandaat als enige legitimatie om in te grijpen, nog volstaat. In de wereld 
waarin we verkeren en bij een situatie zoals die zich nu voordoet, is de 
VN-Veilighéidsraad door allerlei invloeden immers bijna geneutraliseerd.
Ik heb niet 20 veel spijt, maar we zijn vijf jaar verder en ik zie nu een 
situatie die ernstig genoeg is om een besluit te moeten nemen. Ik heb dat 
vorig jaar ook gezegd. De lijn die we dit jaar hanteren, is exact dezelfde ais 
die van vorig jaar.

De heer Ten B roeke  (VVO): Maar dat is niet exact dezelfde lijn als in 2010. 
Dat bepaalt hier wel de realiteit waarmee wij te maken hebben en 
waarmee iedereen te maken heeft. De heer Knops kan andere partijen, 
zoals de PvdA, voorhouden dat ze geen politieke realiteitszin hebben, 
maar die partij is tenminste consistent en consequent. Ik doe nogmaals 
dezelfde oproep aan de heer Knops. Als hij van mening is dat er 
opgetreden moet worden in Syrië en dat daarvoor nu een volkenrechtelijk 
mandaat ligt, neemt hij dan afstand van de conclusie die hij destijds 
mogelijk heeft gemaakt en waaraan de Kamer gebonden is? Tegen die 
achtergrond heeft de bijdrage van de heer Knops alleen maarzin, als we 
weten of hij ook afstand van die conclusie wenst te nemen. Ik nodig hem 
uit.dat hier te doen, zodat we weten waarvoor we staan. Het CDA zit nu 
weliswaar met iers minder zetels in de Kamer, maar dan hebben we in 
ieder geval helderheid. Of krijgen we .weer wat we kennen van het CDA, 
namelijk dat er slechts politieke steun wordt geboden? Dat is de formu
lering die we terugvonden in de motie van de fractievoorzitter van het 
CDA bij de Algemene Politieke Beschouwingen van vorig jaar,

De heer Knops (CDA): De heer Ten Broeke ha3lt een aantal dingen door 
eikaar. Ik begrijp zijn opwinding op dat punt niet. Hij kan zijn opwinding 
beter projecteren op zijn coalitiepartner. Ik merk dat met name daar zijn 
frustratie zit. Dè grote woorden «dat ingrijpen in Syrië heel belangrijk 
was», die de heer Ten Broeke eerder gebruikte, worden in dit debat bijna 
ingeslikt, omdat dit natuurlijk een brug te ver voor dit kabinet is. Dat 
begrijp ik. Maar nogmaals, enige inconsistentie met betrekking tot afstand 
nemen, is niet aan de orde. Ik houd vandaag exact hetzelfde verhaal als 
vorig jaar. Daarop, mag de heer Ten Broeke mij aanspreken. Ik geloof dat 
de heer Ten Broeke vorig jaar zelfs heel complimenteus was in mijn 
richting. Dat is nu wat minder. Ik. weet niet waar.dat.aan ligt. Ik neem het 
maar voor kennisgeving aan.
Ik kom bij de training van de Koerden. We sturen onze beste trainers naar 
Erbil. We hebben hen gezien, onze beste professionals, de Van Gaais van 
deze wereld. De peshmerga's krijgen op die manier een goede basis
training, maar ze moeten vervolgens de wedstrijd aangaan op blote 
voeten. Ze werken met krakkemikkige wapens van soms wel 50 jaar oud, 
die met tape aan elkaar geplakt zijn. Er is een groot tekort aan wapens, 
munitie, medisch materieel en verbindingsmiddelen. De Telegraaf 
berichtte er ook over, maar het was precies mijn eigen waarneming, ik 
moet eerlijk zeggen dat ik buitengewoon teleurgesteld ben over de 
beantwoording van de vragen op dit punt door het kabinet. Het kabinet
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zegt eigenlijk dat er niets aan de hand is, maar we hebben een en ander 
met eigen ogen gezien. Daarom ben ik ook blij dat we daar geweest zijn. 
Waarom ondersteunt het kabinet, in navolging van EU-landen als 
Duitsland en Italië, de peshmerga's niet met meer dan scherfvesten? Er 
zijn veel meer zaken nodig.
Over Turkije heb ik heel veel vragen gesteld aan de Minister van BuZa. Ik 
heb net zo veel antwoorden gekregen, maar die antwoorden gaan meestal 
als volgt: we hebben ervan gehoord, we weten dat er iets speelt, we 
kunnen het niet nagaan. Noem het maar op. Laat ik één ding zeggen: de 
tijd zal leren dat de rol van Turkije in het conflict achteraf gezien buiten
gewoon bederfelijk blijkt te zijn geweest, ondanks alle waarschuwingen, 
ook vanuit deze Kamer. Er duiken continu allerlei aanwijzingen uit heel 
betrouwbare bronnen op dat Turkije een dubbele agenda heeft. Ik stel toch 
nog een keer de vraag aan de Minister van BuZa of het kabinet bereid is 
om deze beschuldigingen te toetsen en er onderzoek naar te doen, liefst in 
coalitieverband, omdat Turkije een cruciale partner is. De Minister van 
Defensie was hierin eerder wat toegeeflijken dus misschien helpt het dat 
ze hier nu samen zitten.
Onze fractie steunt de strijd tegen IS voluit. Ik heb het al eerder gezegd.
We zijn het helemaal eens met Cameron, de premier van het Verenigd 
Koninkrijk, dat IS het westerse bestaan bedreigt en dat we voorbereid 
moeten zijn op grote beproevingen in het hart van onze samenleving. Dat 
vereist grote inspanningen van ons allen, ook van onze krijgsmacht. 
Helaas moet ik constateren dat die op een aantal punten bijna uitgewoond 
is en dat dit een van de redenen is om onze inbreng terug te brengen, Ik 
heb het al eerder gezegd. De vraag is nu even hoe we moeten omgaan 
met de achterstand in het trainen van de vliegers en of de voorraad dure 
bommen niet begint op te raken.
Het Budget Internationale Veiligheid (BlV) is in ieder geval op. Opnieuw 
wordt een kasschuif toegepast om de missie te financieren. Met Prins
jesdag moet het allemaal goed komen. Dat verdient geen schoonheids
prijs. Hét had in de Voorjaarsnota geregeld kunnen en moeten worden. En 
de heer Sjoerdsma is het hiermee eens.
Ik rond af, want ik wil de voorzitter niet dwarszitten. Dit kabinet zal met 
antwoorden, maar vooral met daden moeten komen. Dit zeg ik ook in de 
richting van de heer Ten Broeke.

De voorzitter: Dank u, en dwarszitten gaat u niet lukken.

De heer Van der S taa ij (SGP): Voorzitter. Laat ik beginnen om ook 
namens de SGP van harte steun en respect uit te spreken voor de inzet 
van de Nederlandse militairen en trainers die onder moeilijke omstandig
heden heel goed werk in Irak verrichten. ISIS voert een gruwelijke strijd. 
Om die strijd te beëindigen, om die strijd te winnen zijn een lange adem 
en veel vastberadenheid nodig. Alleen al om die redenen staan we in 
beginsel positief tegenover een verlenging van de Nederlandse missie, ik 
verwijs dan natuurlijk naar het debat dat aan het begin van de missie 
heeft plaatsgevonden. We kunnen alles overdoen, maar bij dat debat zijn 
we al uitvoerig op de grondslag, de doelen van de missie en dergelijke 
ingegaan. Er is jammer genoeg nog weinig veranderd in de noodzaak om 
op deze manier op te treden.
Er zijn resultaten geboekt, maar ISIS is helaas nog verre van verslagen. 
Ook ik vind de brief van het kabinet, de nieuwe artikel 100-brief, realis
tisch. Het is realistisch om te benoemen dat de strijd nog lang niet 
gestreden is, dat er wel sprake is van het terugdringen van ISIS op veel 
plaatsen in Irak, maar dat de slagkracht helaas nog niet gebroken is en de 
militaire inzet dus nog nodig is. Degenen die zeggen dat juist die militaire 
inzet misbruikt wordt ten behoeve van de ISIS-propaganda waarin gezegd 
wordt: kijk maar, ze hebben het op ons gemunt, kunnen we altijd als 
reactie geven dat je niet kunt zeggen dat het beter Was geweest om niets
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te doen, wat je er verder ook van vindt en erover zegt. Eerder merkten en 
hoorden we dat juist het succes van ISIS en het kalifaat een eigen en 
ongekende aantrekkingskracht had, wat ook. een heel groot veiligheids
risico vormde. Alle nadelen van militair optreden zijn nooit automatisch 
spiegelbeeldig een argument om er dan maar van af te zien.
We hebben al eerder aangegeven dat het breken van de macht van ISIS 
een belangrijke prioriteit moet zijn, ook van het coaiitieoptreden. Vanuit 
die benadering hebben we steeds gezegd dat we ook ISIS in Syrië moeten 
aanpakken als dat nodig is voor een effectief optreden tegen ISIS in Irak. 
Eigenlijk wordt het steeds helderder dat dit nodig is. We vinden het goed 
dat we in deze discussie weer een stap verder zijn gekomen. Laat ik het 
eens van de positieve kant aanviiegen. We hebben immers geen discussie 
meer over de vraag of er een volkenrechtelijk mandaat is. in de brief van 
het kabinet van 26 juni wordt helder aangegeven dat met voldoende 
stelligheid geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een voiken- 
rechtelijke grond. Twee argumenten spelen nog wel een rol in de brief.
Het eerste is het belang van een gemeenschappelijke benadering vanuit 
de EU. is dat een voorwaarde voor steun vanuit Nederland voor luchtaan
vallen boven het grondgebied van Syrië? Of is het meer een plus, maar 
geen noodzakeitjke voorwaarde? Hetzelfde geldt voor het tweede 
argument: de breed gedragen politieke strategie voor Syrië. Het is 
natuurlijk geweldig als de dag aanbreekt dat die breed gedragen politieke 
strategie voor Syrië geboren wordt, maar moeten we daarop wachten?
Als het essentieel is om de strijd in Irak goed.te voeren, moeten we ons 
toch niet krampachtig beperken tot de grenzen?
Wat betreft de training van de Koerden sluit ik me aan bij degenen die 
hebben gezegd dat het duidelijk is dat er meer nodig is clan een training 
en dat we meer ondersteuning moeten bieden met bijvoorbeeld 
materieel, munitie en wat er verder nodig is. Op dit punt krijg ik graag een 
reactie van het kabinet.
Het afknijpen van de financieringsbronnen is een breed gedeelde 
doelstelling. Als we willen dat de strijd succes heeft, moeten we ISIS ook 
financieel afknijpen. Klopt mijn indruk dat het heel moeilijk is om daarin 
vooruitgang tè boeken? Hoe komt dat? Wat kan er nog meer aan gedaan 
worden?
Cameron heeft gisteren in een bijdrage beklemtoond hoe ongelooflijk 
belangrijk het is om in Europa, maar ook daarbuiten, een gefundeerd 
weerwoord te kunnen geven tegen radicale boodschappen. We moeten 
helaas vaststellen dat de ideologische aantrekkingskracht van ISIS 
verrassend hoog blijft, iedere aansturing vanuit het Westen is per definitie 
verdacht. Daarom blijft het van belang om juist krachten vanuit de regio 
zelf of vanuit de islamitische gemeenschap in te zetten om tegenpröpa- 
ganda te voeren met de boodschap dat de benadering van ISIS geen 
goede benadering is, zodat de giftige ideologie die aan het optreden van 
ISIS ten grondslag ligt, bestreden wordt.
Er is druk op de Sraakse regering nodig om alle groepen binnen Irak te 
verbinden. Die inclusieve benadering zie ik ook terug in de stukken. 
Misschien is de volgende vraag voor de Minister voor Ontwikkelingssa
menwerking. Kan zij dejezidi'sen christenen uit gebieden die heroverd 
zijn op ISIS, bijvoorbeeld de vlakte bij Ninevé, hulp en steun bieden bij de 
pogingen om zich daar weer te vestigen?
Ik besef dat de zaak al complex genoeg is, maar ik vestig graag nog de 
aandacht op een ander land. Onder anderen een aantal topadviseurs van 
Obama waarschuwen voor een atoomakkoord met Iran en de.dreiging 
voor de regio die daarvan uitgaat. Ik vraag dan ook om oog te hebben 
voor de gevaren die uit dat land dreigen.

De heer Voordewind (Christenunie): Voorzitter. Als je vandaag de dag 
het strijdtoneel overziet, dan word je elke dag wel opgeschrikt door de 
horrorbeelden van ISIS van kopten die op het strand van Libië onthoofd
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worden en andersdenkenden die bruut worden afgeslacht of door de 
berichten over de 30 jihadgangers die inmiddels zijn omgekomen. Voor de 
fractie van de Christenunie staat vanavond niet centraal óf de Neder
landse bijdrage aan de strijd tegen ISIS verlengd moet worden, maar op 
welke basis die gecontinueerd dient te worden. Het feit dat er nu wel een 
volkenrechtelijk mandaat aanwezig lijkt te zijn, wat bevestigd is door de 
externe volkenrechtelijk adviseur, maakt nog niet dat de discussie over is. 
Zo geeft het kabinet dat ook weer. Ook ais het volkenrechtelijke mandaat 
nog niet helder is, is dat voor ons geen belemmering om bij humanitaire 
interventie luchtsteun te gevèn, hoewel een mandaat natuurlijk wel 
wenselijk is. Dat hebben we toentertijd ingebracht bij de commissie- 
Davids en dat hebben we ook vorig jaar in de discussie over Kobani 
gezegd. Die luchtsteun is toen uiteindelijk niet door Nederland of de 
westerse troepen geleverd, maar we! door andere. Gelukkig is Kobani 
uïteindelijk staande gebleven voor de Koerden.
Wat is er dan wel te steunen in Syrië? Gematigde strijdkrachten zijn er 
sporadisch aanwezig. Nederland steunt die krachten met een klein bedrag 
van 3 miljoen, maar die krachten blijken slechts splintergroeperingen te 
zijn. De grote uitzondering hierop vormen de Koerden in Syrië, een van de 
weinige groepen gewapende strijdkrachten die terrein hebben veroverd 
op ISIS. Het is voor mijn fractie dan ook evident dat de strijd tegen ISIS 
niet gewonnen kan worden zonder !SIS ook in Syrië te bestrijden. Het 
kabinet heeft gelijk: de politieke strategie daarvoor ontbreekt op dit 
moment. Daarvoor moet dus draagvlak gezocht wórden.
Wat moet er volgens de Christenunie gebeuren? Er moet inderdaad 
draagvlak gezocht worden. Nederland moet niet achterover blijven leunen 
en afwachten of dat er ooit gaat komen. Nederland moet samen met het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland naar meerdere partners zoeken om te 
bezien of men tot een breed gedragen politieke strategie kan komen. 
Daarvoor moet ook gesproken worden met Damascus. Ik zeg expliciet 
Damascus en niet Al-Assad. Er moet dus een Geneva lil komen. Daarop 
moeten de politieke inspanningen gericht zijn.
Draagvlak zoeken is niet het enige wat moet gebeuren. De vraag is 
natuurlijk wat we in dé tussentijd doen. want het kan namelijk nog wel 
een tijdje duren. In het Europees parlement is op Tl maart van dit jaar een 
resolutie aangenomen om de Koerden in Syrië en de Syriac Military 
Council (MFS), de christenen die daar samenwerken met de YPG 
(YekTneyên Parastina Gel), te steunen. Is het kabinet bereid de 
mogelijkheid te onderzoeken om de Koerden in Syrië op eenzelfde wijze te 
ondersteunen als we doen in Irak? Kan de Minister peilen of hiervoor 
onder de bondgenoten steun te vinden is? Ik overweeg op dit punt een 
motie als we een VAO houden. Vooralsnog wil de Christenunie geen 
brede inzet voor de luchtaanvallen in Syrië, maar we! steun voor de 
Koerden. Dat is naar de mening van de Christenunie de enige 
bondgenoot waarmee een politieke strategie kan worden afgesproken.
Ik heb een aantal vragen met betrekking tot Irak. Het lijkt mij dat het tot 
grote frustratie leidt ais Bagdad zijn fondsen, die voortkomen uit de 
olieieveranties, die naar ik begrijp ook onder de maat zijn, niet levert aan 
de Koerdisch autonome regio. Daardoor kunnen de salarissen niet worden 
uitbetaald en is er weinig militaire kracht bij de peshmerga. Is het kabinet 
actief bezig, samen niet de bondgenoten, om de druk op Bagdad te 
verhogen, zodat die gelden vrijkomen voor het Koerdische gebied?
We horen ook van Amerikaanse collega's dat er grote zorg is over het 
gebrek aan iraakse rekruten. Op dit moment zijn 7.000 van de 24.000 
Iraakse strijdkrachten opgeleid. We lopen dus enorm achter melde 
opleidingen. Hoe komt dat? Waarom zijn er te weinig rekruten beschikbaar 
aan Iraakse kant en mogelijk ook aan de kant van de peshmerga?
Ik zie een meerderheid ontstaan die zegt dat we in ieder geval de Koerden 
in Irak moeten steunen met munitie en bewapening en met meer dan de 
scherfvesten zoals Nederland tot nu toe heeft gedaan. Ais we dit rondje
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op deze manier verder aflopen, geven we dit als helder signaal aan het 
kabinet, ik ben benieuwd hoe het kabinet daarop zal reageren.
Ik heb een vraag voor de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over 
Ninevé. Is de Minister bereid om te kijken naar de christenen en jezidi's 
die mogelijk willen terugkeren naar dat gebied? Ik ben daar zelf ook 
geweest. Als de mensen willen terügkeren, moet het daar ten eerste veilig 
zijn. Ten tweede moet er wel iets zijn om naar terug te keren. Men zal 
puiifactoren moeten hanteren om de mensen uiteindelijk te laten 
terugkeren. Is de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking bereid om 
daarin tè investeren?

Oe vergadering wordt van 20.59 uur tot 21.16 uur geschorst.

De voorzitter: Ik geef de leden graag de suggestie mee om de Minister 
van BuZa eerst enige gelegenheid te geven om de vragen te beant
woorden. Dat komt wellicht ten goede aan uw eigen interrupties, zo u die 
al wil plegen. Ik geef de leden twee interrupties per fractie voor de eerste 
termijn van het kabinet, ik kijk even naar de klok. In de eerste termijn heb 
ik de leden ruim de gelegenheid gegeven voor hun inbreng en om 
onderling meningen uit te wisselen en desgewenstvan mening te 
verschillen, ik stel voor dat we nu de tijd zo veel mogelijk gebruiken om 
goed te luisteren naar de bewindslieden. De leden hebben eik twee 
interrupties, maar ik probeer ze enigszins in de hand te houden, zodat we 
om 23.00 uur klaar zijn. Er is aangegeven dat het hier warm is. Dat klopt. 
Als de leden hun jasjes uit willen doen, kan dat om 23.00 uur. We streven 
ernaar om 23.00 uur klaar te zijn.

Minister Koenders: Voorzitter. Ik dank de leden van do Kamer voor hun 
inbreng in eerste termijn. Vanavond hebben we een belangrijk debat over 
de artikel 100-brief voor de verlenging van dë missie in Irak. Ik stel het op 
prijs dat ik in eerste termijn al vrij brede steun heb gehoord voor 
verlenging. Het is terecht dat er een groot aantal vragen is gesteld die te 
maken hebben met zaken die eigenlijk iedereen aan eie orde heeft gesteld. 
Welke successen zijn er tot nu toe geboekt? Hoe verhoudt dat zich tot een 
politieke strategie? Wat doet het Nederlandse kabinet? Ik probeer die 
vragen zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden. Ik moet me daarin 
beperken, want de vragen over de militaire aspecten van de stand van de 
missie, de successen en de uitwerkingen worden uiteraard beantwoord 
door de Minister van Defensie. De vragen over de stabilisatie worden 
beantwoord door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
Laat ik vooraf nog één opmerking maken. Dit is de eerste keer dat ik als 
Minister van BuZa over dit onderwerp, althans over een artikel 100-brief, 
met de Kamer mag spreken. Dat stel ik zeer op prijs. Een week nadat het 
besluit tot bijdrage aan de missie was genomen, werd ik Minister van 
BuZa. Ik laat de leden hier weten dat ik in ieder geval een grote motivatie 
heb om gezamenlijk de verstandigste strategie en politiek uit te werken op 
basis van het toetsingskader, om te komen tot een effectieve bestrijding 
van ISIS. Dat is belangrijk. De afgelopen jaren heeft Nederland veel 
missies uitgezonden. Het uitzenden van een missie vereist een 
nauwkeurige afweging, waarbij alle aspecten betrokken moeten worden. 
Dat zijn de lessen van de afgelopen tien jaar. Het is goed dat de artikel 
100-procedure is blijven bestaan. Het initiatief blijft uiteraard bij hei 
kabinet, maar er wordt zeer nauw overiegd met het parlement.
We leggen de Kamer nu een artikel 100-briéf voor met betrekking tot de 
verlenging van onze bijdrage aan dë missie in Irak, Ik heb natuurlijk het 
verslag van het debat met mijn voorganger hierover gelezen. Daar maak 
ik nog een inleidende opmerking over. Daarna ga ik snel over naar de 
vragen van de commissie.
De c o m m is s ie  he e ft een b r ie f in g  ge ha d  o v e r  de p o lit ie k e  c o n te x t. Ik heb 
de indruk dat dé leden zeer goed ingeüchtzijn over de buitenlandse
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aspecten via de briefing, maar uiteraard ook via hun eigen reizen. Laat ik 
beginnen met iets wat ik uit het debat van vorig jaar meegenomen heb, 
namelijk «het is niet het moment om niet te ageren». Ik geloof dat de heer 
Van der Staaij het gezegd heeft. Ik was toen dus nog geen Minister, maar 
wel zelf betrokken bij een missie. Niets doen was dus geen optie. Uit het 
verleden hebben we geleerd dat «niets doen is geen optie» altijd een 
risico is bij missies, maar ik denk dat de heer Van der Staaij het terecht 
heeft gezegd. Het was belangrijk om militair te opereren gezien de 
omvang en de ernst van de dreiging van ISIS. Militair opereren was van 
belang vanwege de rekrutering van ISIS en de manier waarop ISIS zich 
manifesteerde. ISIS manifesteerde zich namelijk door een staat te vormen 
via een samenraapsel van terreur én kennelijke inspiratie, of we dat nu 
leuk vinden of niet, van mensen die zich al dan niet terecht gemarginali
seerd voelen. Dat zijn vooral de soennieten in het noorden van Syrië en in 
Irak, Het was nodig het punt te maken dat ISIS ingedamd en hopelijk 
vernietigd moest worden. Het activisme vanuit de Tweede Kamer en het 
kabinet van destijds om direct te reageren was goed. Ik steun dat ook 
volledig, omdat het naar mijn mening enorm belangrijk is.
Op het moment dat je dat besluit neemt, stap je met open ogen in een 
alliantie van 62 landen met een heel verschillende signatuur. Sommige 
leden zeggen daarover dan ook: het zijn niet allemaal mijn grootste 
vrienden. Anderen zeggen misschien: het zijn niet mijn grootste vijanden. 
Die alliantie was echter nodig, omdat er gekeken werd naar de noodzaak 
orri ISIS niet alleen in te dammen met hulp van westerse landen, maar 
ook van ianden uit de regio. Het is terecht dat men daarbij vragen heeft. 
Werkt zo'n alliantie wel? Hoe effectief is het om samen te werken met 62 
landen? Hoe wordt iedereen op één spoor gehouden, als er sprake is van 
tegenstellingen? Hoe kan Nederland politiek zo effectief mogelijk binnen 
de alliantie opereren? Die laatste vraag is ook onderdeel van het 
toetsingskader. Ik hoop de Kamer straks aan te geven dat we politiek zeer 
actief opereren, niet alleen binnen de internationale coalitie, maar ook 
apart daarvan. We zitten echter gezamenlijk in een coalitie van 62 ianden, 
waarin consensusvorming dus automatisch vrij moeilijk is. De transactie
kosten van overeenstemming versus de effectiviteit van wat men doet, is 
altijd een afweging. Het is belangrijk om dat even te zeggen.
Ais we moéten handelen omdat We geen alternatief hebben, moeten 
elementen van de politieke strategie constant getoetst worden.. Wat alle 
woordvoerders hierover gezegd hebben, is zeer terecht. We moeten 
constant toetsen of de politieke en militaire middelen goed op eikaar 
aansluiten en het geheel effectief is in datgene wat we allemaal willen: het 
bestrijden van ISIS.
Ik heb nog een inleidende opmerking die van belang is. ISIS is veel breder 
dan Irak en ook veel breder dan Syrië. ISIS is ook in Libië. ISIS manifes
teert zich ook graag in andere ianden. Uiteraard kijken we per theater naar 
de beste methode om ISIS té bestrijden. Die methode kiezen we langs 
verschillende lijnen. Het sterke van de alliantie is dat men direct heeft 
gezegd dat het een geïntegreerde strategie moet zijn: militaire middelen 
en een grote coalitie, waarin Nederland een beduidend belangrijke rol 
speelt. In een tijd als deze, waarin veel verschil van mening bestaat, 
kunnen we dat best als positief duiden. De Minister van Defensie zal hier 
wat over zeggen. We horen alom hoe goed het is dat we gelijk zeggen dat 
het een geïntegreerde strategie moet zijn.
De geïntegreerde strategie bevat bovendien een spoor voor het 
tegengaan van foreign terrorist fighters. We kunnen van alles doen in de 
diverse theaters, maar als er morgen weer mensen gerekruteerd worden, 
is het dweilen met de kraan open. Nederland is samen met Turkije 
voorzitter van de werkgroep om foreign terrorist fighters aan te pakken. 
Jazeker, Turkije is een ingewikkeld land en ik kom er straks nog op terug. 
Er is vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog lang niet. Wat betreft het 
tegèngaan van de financiering zal ik straks ook een aantal elementen
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noemen. Het is allemaal heel ingewikkeld, maar er wordt daadwerkelijk 
opgetreden met de Ministers van Financiën, the Treasury Department, en 
anderen 'm de coalitie om te komen tot indamming en vervolgens 
vernietiging van ISIS.
Ik herinner me uit de verslagen van de debatten van vorig jaar dat 
iedereen zich realiseerde dat het een langdurige strijd is. Dat is belangrijk 
om te noemen. Dat betekent dat we niet passief moéten kijken en 
tevreden moeten zijn met eik.resultaat, We hebben te maken met een 
soort vijand, die qua ideologie, territorium en allerlei andere aspecten een 
hybride vorm heeft gevonden. Die vorm is zeer succesvol, laat daarover 
geen misverstand bestaan. Iedereen weet dat met dit nieuwe type vijand 
alle acties zeer effectief op alle kanalen via de coalitiewerkgroepen 
uitgevoerd moeten worden. De coalitie heeft werkgroepen die erg 
procesmatig werken, maar gelukkig werken we niet alleen in die 
werkgroepen. We werken natuurlijk ook op Nederlands en Europees 
niveau en met andere landen aan het bestrijden van terrorisme, juist 
omdat werken met de gehele coalitie tamelijk ingewikkeld is. 
ik wil nog een ander element benoemen. We ieggen nu een artikel 
100-brief voor ten aanzien van irak. ISIS is breder dan Irak, maar de 
problematiek waarover we nu spreken, is in Syrië en Irak eigenstandig- Ik 
ben blij dat de heren Sjoerdsma en Servaes dat zeiden. We moeten niet 
vergeten dat ISIS deels het product van de enorme transformatie in het 
Midden-Oosten is: falende staten, falende overheden, corruptie eh de 
burgeroorlog in Syrië. ISIS wordt terecht gekwalificeerd ais «het grote 
kwaad», maar we moeten niet vergeten dat er nog wel een paar andere 
«kwaden» in die regio zijn. Ik denk dan aan de 200.000 doden die op conto 
staan van Al-Assad, die we als internationale gemeenschap niet hebben 
weten te stoppen, Laten we daareerlijk over zijn. Dat is een eersteklas 
drama, waardoor we nu wereldwijd problemen hebben. Dat is het ergste 
voor landen.als Turkije en Libanon, die ais eerste te maken krijgen met de 
consequenties van vluchtelingenstromen en de risico's daarvan. Dat heeft 
zeker niet alleen met ISIS te maken. Het is een veel breder probleem. Die 
zaken moeten we wei goed uit elkaar houden. Dat is belangrijkvoor het 
debat over de vragen over het mandaat en wanneer we iets doen et 
cetera. Daar moeten we heel precies naar kijken. We hebben dan ook een 
politiek afwegingskader in het toetsingskader vastgesteld. Het is 
belangrijk dat het kabinet ook in die zin de Kamer de juiste beslissing op 
het juiste moment voorlegt.
Dit gezegd hebbende is les één duidelijk: geen passiviteit. Les twee is: in 
ieder geval doorgaan op de weg van militaire actie. Daarom ligt het 
besluit nu voor. De Minister van Defensie gaat straks in op de vraag waar 
we staan in de strijd tegen ISIS. Laat ik in ieder geval zeggen dat de 
coalitie successen heeft geboekt. ISIS heeft veel terrein verloren. De 
luchtcampagne heeft ervoor gezorgd dat ISIS zijn strategie heeft moeten 
aanpassen. ISIS kan niet meer openlijk ten strijde trekken en heeft nu 
andere manieren om te functioneren. Etcetera et cetera. De Kamer hoort 
een en ander straks meer gedetailleerd van de Minister van Defensie. Het 
lijkt me belangrijk om dit te zeggen, want er moet geen defaitisme 
ontstaan. Het probleem is langdurig; het is nog iang niet opgelost, maar 
er is wel degelijk een indamming gaande. Dat is ook belangrijk vanwege 
het punt dat de heer Van der Staaij heeft genoemd. Het is belangrijk dat 
juist de mensen die denken dat het kalifaat komt, wat een gróte bron van 
inspiratie is voor de soennitische groeperingen in het Midden-Oosten, 
zien dat ISIS ingedamd wordt en daardoor wei degelijk een andere kant 
gaan zien.
We leggen de brief aan de Kamer voor omdat de strijd tegen ISIS een 
lange strijd is, waar we niet in één keer vanaf zijn. Dat doen we omdat. ISIS 
hard bestreden moet worden. Laat daar geen misverstand over bestaan.
Dat doen  w e  o m  een b ijd ra g e  te le ve re n  aan h e t v o o rk ó m e n  en b e ë in 
digen van mensenrechtenschendingen. Dat hoef ik de Kamer niet verder
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uit te leggen. Men ziet die schendingen ook in de propaganda van die 
organisatie. We doen het om waar mogelijk bij te dragen aan de 
bescherming van de burgerbevolking. Bovendien doen we het omdat ISIS 
natuurlijk ook een bedreiging voor onszelf is. Ër is ook een eigenbelang, 
een verlicht eigenbelang zo men wil, maar ik zou zeggen: een direct 
eigenbelang,
De militaire inzet is belangrijk. Van Von Clausewitz weten we dat militaire 
en politieke middelen aan elkaar gekoppeld behoren te zijn om ervoor te 
zorgen dat de inspanningen succesvol zijn. Het is dus van belang is dat de 
coaütie-inspanningen tegelijkertijd militair en politiek gericht zijn. Op een 
aantal punten zijn hierover vragen gesteld. Gaat het wel de goéde kant op 
met de strategie? Zijn we op de goede weg? ik constateer dat er sprake is 
van een redelijke consensus over de vraag waar we heen moeten, in ieder 
geval in Irak. Dat is niet onbelangrijk.
Er is een nieuwe regering in Irak. Het is van belang om even te noemen 
dat het echt een verschil van dag en nacht is met de regering Al-Maliki.
Om het vanavond even ondiplomatiek te zeggen: tijdens de regering van 
Al-Maliki kon je er zeker van zijn dat er elke dag soenni's gerekruteerd 
werden in de contreien van ISIS. Laten we niet vergeten dat ISIS een 
complex dier is. Dat heeft niet alleen te maken met radicalistische en 
fundamentalistische safafistische groeperingen die in de proxy-oorlog in 
de regio versterkt en gefinancierd zijn. Het heeft ook te maken met een 
heleboel mensen die ex-ba'athist zijn en uit het Iraakse leger komen. Ik 
ben het zeer eens met de gemaakte analyse dat de politieke strategie in de 
eerste plaats gericht moet zijn op de samenwerking met de soennitische 
tribale leiders. De Kamer kan ervan overtuigd zijn dat we dat kernpunt aan 
de orde stellen in onze relaties, binnen de coalitie, bilateraal met de 
regering in Bagdad en in de bezoeken van do Ministers, alle drie, aan de 
regio.
Het is geen enkel excuus, maar het is een lange weg is geweest: van het 
regime van Saddam Hoessein, dat ai geteisterd werd door omgekeerde 
discriminatie en gebrek aan inciusiviteit met alle risico's van dien, tot de 
de-ba'athificatiewet, de amnestiewet en de wet voor de oprichting van 
een nationale garde. Het gaat er nu om een aantal dingen te doen. Ik 
noemde net de soennitische tribale leiders al.
Laat ik één voorbeeld nóemen van de programma's die we steunen, want 
anders duurt liet misschien te lang. Ik neem bovendien aan dat de 
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hierop 
verder ingaat. Een programma dat we steunen en dat te maken heeft met 
de VN-missie in Irak is UNAMI (United Nations Assistance Mission for 
Iraq). Het betreft niet alleen de wetgeving, maar ook de uitvoering. We 
doen een en ander in nauwe samenwerking met Jan Kubis die een rol 
speelt in het politieke proces om de soennieten en sjiieten in Irak, die 
jarenlang stuivertje hebben gewisseld, weer samen te brengen, niet alleen 
politiek maar ook in het leger. Dat is essentieel. De woordvoerders hebben 
er ook op gewezen. De Iraakse regering is eraan gehouden om de 
integratie van de sjiitisehe en soennitische milities in de reguliere 
krijgsmacht tot stand te brengen. Daarin is een begin van een verandering 
zichtbaar. Is dat voldoende? Nee. Ik ben het zeer eens met de woord
voerders die zeggen dat hierin nog veel moet gebeuren. Het is zelfs een 
risico als het niet sneller gebeurt. De Iraakse regering geeft aan dat de 
zogenaamde PM U's (Popular Mobilization Units) en enkele soennitische 
stammen opereren onder aansturing van de premier en het bureau van de 
nationale veiligheidsadviseur. Men is ermee bezig om ervoor te zorgen 
dat iedereen in de toekomst geïntegreerd wordt, uiteraard met uitzon
dering van ISIS en de aan ISIS gelieerde groeperingen. Hiervoor ligt nu de 
wet voor voor de oprichting van een nationale garde. Met de uitvoering 
daarvan moet snel een start worden gemaakt. Ik kan de Kamer meer 
programma's noemen, maar ik neem aan dat mijn collega's daar verder 
op ingaan.
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Ik deèl zeer met de leden dat Irak na het regime van Saddam Hoessein, na 
de irakoorlog met alle consequenties van dien en na de recente gebeurte
nissen, niet van de ene dag op de andere zal veranderen. Dat is echter 
geen excuus om er geen hoofdpunt van te maken, zeker als wijzelf daar 
geëngageerd zijn. Er vinden echt dag in, dag uit interventies plaats, in de 
zin van samenwerken met bondgenoten in de EU, Het is belangrijk dat er 
ook in de EU samengewerkt wordt en dat men dezelfde richting op gaat. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de verdere uitwerking van de politieke 
samenwerking in irak. Een aantal leden zei me net iets te snel dat we de 
nationale staten beter konden vergeten, dat er geen Irak of Syrië meer is. 
Het is de taai van ISIS of DAESH (Al-Dawlah al-lslamiyah fil-iraq wa 
al-Sham) dat de Sykes-Picotovereenkomst en alles wat er na de Eerste 
Wereldoorlog is georganiseerd, niét bestaat. Natuurlijk heeft de staats
vorming van ISIS in een aantal regio's geleid tot een gebrek aan 
de-factosoevereiniteït van landen. Bij andere landen 2eggen we echter ook 
niet dat het er dan niet meer toe doet. Dat doen we zeker bij Oekraïne niet. 
Dat doen we ook niet bij een aantal landen op het Afrikaanse continent. Ik 
ben dus nog lang niet zover. Diegenen die zeggen dat Irak Soennitistan, 
Sjiitistan en Koerdistan wordt, moeten dat nog maar afwachten. Heeft het 
kabinet hiervoor een centraal plan? Nee, dat heb ik niet en ik ga er ook 
niet alleen over. De westerse interventie is een katalysator van 
bescherming en vernietiging, maar wel op basis van een aantal politieke 
uitgangspunten. Ik heb daarbij noch de nationale integriteit en soeverei
niteit van Irak, noch die van Syrië opgegeven. Het is. juist een van de 
uitdagingen om ervoor te zorgen dat we op een goede manier met het 
conflict en de militaire en politieke middelen omgaan.
Dat brengt me op een belangrijk punt. We hebben allemaal de enorm 
positieve rol van de peshmerga's, de Koerden, in het geheel gezien. Zowel 
de Kamer als de bewindspersonen zijn in het gebied geweest. De rol van 
de Koerden is heei belangrijk. Ze vormen een zeer effectieve kracht op de 
grond. Daar moeten we ook politiek goed naar kijken. Naar aanleiding van 
de staatshervormingen in Irak zijn de Koerden nu een belangrijk element 
in en een essentieel onderdeel van het samenspel van de territoriale 
integriteit van Irak. Natuurlijk hebben ze ook banden met een aantal 
groeperingen die de heer Voordewind noemt, waaronder de Koerden in 
Syrië, een marxistische organisatie die, zoals de leden weten, gelieerd is 
aan de PPK (Par.tiya Karkari Kurdistan), de Koerdische Arbeiderspartij, die 
nog steeds een terroristische organisatie is. Uiteraard hebben de Koerden 
ook banden met Turkije. Ik spreek hier alleen uit hoe belangrijk we de rol 
en de kracht van de Koerden vinden. Daarom trainen we ze ook. Ze 
hebben een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen ISIS. Die verhoudt 
zich natuurlijk ook tot hun eigen belangen. Dat spreekt voor zich. Alle 
groeperingen in de regio hebben hun eigen belangen, maar de Koerden 
an sich hebben geen eigen agenda voor Irak. Het gaat er immers om dat 
ze vanuit een gedeeld belang en ais onderdeel van Irak een belangrijke rol 
spelen en daarvoor, mede door Nederlandse steun, worden getraind.

Dé heer Voordew ind (Christenunie): De rol van de Koerden is zowel in 
Irak als in Syrië cruciaal. In Irak hebben we de Iraakse strijdkrachten en de 
Koerden als boots on the ground. In Syrië hebben we geen boots on the 
ground, behalve de Koerden. Natuurlijk hebben die een link me? de PKK. 
Tegelijkertijd heeft de internationale gemeenschap in afstemming met de 
Koerden de luchtaanvallen ingezet, toen Kobani dreigde te vallen, De 
Minister heeft eerder al gezegd dat Nederland 3 miljoen euro aan de 
Koerden heeft gegeven. Hoe ziet de Minister van BuZa de betrokkenheid 
van de Koerden in Syrië in de strijd met ISIS?

Minister Koenders: Als de heer Voordewind het goed vindt, kom ik later 
terug op de Koerden in Syrië. Ik ben nu nog met Irak bezig. Natuurlijk zijn 
er verbindingen. Ik heb net gezegd dat het één militair theater is. Dat ben
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ik met iedereen eens. Laat daarover geen enkei misverstand bestaan. Dat 
militaire theater is trouwens nog veel breder dan Irak .en Syrië, Een en 
ander werkt helemaal niet via die grenzen, hoewel die naar mijn mening 
nog relevant zijn. Libië is er ook nog, en allerlei andere plekken. We 
moeten steeds bekijken wat de beste strategie is, uiteraard met zicht op 
het geheei. ik kom straks echt op de Koerden in Syrië terug. Het gaat nu 
even over het politieke plan binnen dé Iraakse problematiek, waarover de 
besluitvorming van vandaag voorligt.

De voorzitter: Een interruptie van de heer Van Bommel.

De heer Van Bommel (SP): Omdat de Minister ...

De heer Voordew ind (Christenunie): Voorzitter, naar ik aanneem krijg ik 
toch een tweede interruptie?

De voorzitter: Excuses, mijnheer Voordewind, ik ging er even van uit dat 
u een tweede interruptie achterwege zou laten, omdat het antwoord op de 
vraag nog komt. Maar ais u liever nu een interruptie wil, is dat prima. 
Graag uw vervolgvraag.

De heer Voordew ind (Christenunie): De Minister schetst een beeld van 
de Koerden en hoe belangrijk ze kunnen zijn in de strijd tegen ISIS. Hij 
heeft een link gelegd met Syrië. Vandaar mijn vraag, maar het is ook goed 
ais hij er later op terug wil komen. Mijn vraag was hoe hij de rol van de 
Koerden in Syrië zelf ziet. Ik kan best nog een kwartier op het antwoord 
wachten, maar hij kan er toch op reflecteren?

Minister Koenders: Ik denk dat het handiger is als we het op een beetje 
georganiseerde manier doen.

De voorzitter: Dan volgt nu toch de interruptie van de heer Van Bommel.

De heer Voordew ind (Christenunie): fk krijg geen antwoord op de vraag.

De voorzitter: Mijnheer Voordewind* het komt allemaal goed. Nu volgt 
de interruptie van de heer Van Bommel:

Minister Koenders: Ik ben als was in handen van de voorzitter. Als die wil 
dat ik de vraag nu beantwoord, doe ik dat.

De heer Van Bommel (SP): Ik begrijp dat er een antwoord moet komen, 
omdat het anders niet telt als een interruptie, ik probeer nu een antwoord 
te krijgen op de volgende vraag. De Minister stelde nogal expliciet over 
berichten over het opgeven van Irak en Syrië, dat dit niet in zijn visie zit. 
Hij zei zelfs dat mensen die er zo over praten, de taal van ISIS gebruiken. 
De Amerikaanse Minister van Defensie heeft het erover en benoemde het 
expliciet op een hoorzitting van het Amerikaanse Congres, twee weken 
geiedén. Rob de Wijk van HCSS (The Hague Centre for Strategie Studies), 
volgens mij geen lid van ISIS maar van D66, zegt ook dat die grenzen weg 
zijn en dat die landen ophouden te bestaan. Tenzij deze mensen dubbele 
lidmaatschappen van organisaties hebben, wat ik niet vermoed, denk ik 
dat het toch een serieus geluid is, zeker vanuit het Pentagon. Laat HCSS 
nog maar even zitten. Kan de Minister serieus ingaan op de risico's van 
het uiteenvallen van deze landen dat door toonaangevende instituten 
wordt gezien? Als dat het geval is, is het immers de vraag ten behoeve 
van wie we met onze F-16's een luchtmacht zijn.

Minister Koenders: We moeten even twee dingen uit elkaar halen. Ik lees 
natuurlijk ook in de analyses van denktanks dat zij zeer risicovolle
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ontwikkelingen zien. Ik neem aan dat de Amerikaanse Minister van 
Defensie die ook leest. Het antwoord op die vraag iaat ik echter over aan 
mijn collega van Defensie. De ontwikkelingen kunnen leiden tot het 
uiteenvallen van staten en nationale grenzen. Daar ben ik absoluut niet 
blind voor. De vraag is op welke manier we daarmee omgaan als we 
bijvoorbeeld om inclusiviteit van het Iraakse leger vragen. We doen dat 
omdat we vinden dat het gebrek aan inclusiviteit leidt tot allerlei 
conflicten, die nog eens worden aangescherpt door regionale groot
machten, die we juist willen indammen. We voorzien daar een risico, niet 
alleen voor de territoriale integriteit die de facto gedeeltelijk inderdaad 
aan bepaalde verschijnselen onderhevig is. Er is bijvoorbeeld geen 
grenscontrole meer. Ik kan nog andere voorbeelden noemen, De manier 
waarop we er politiek mee willen omgaan, is juist een element van onze 
discussie.

De heer Van Bommel (SP): Het gaat mij niet alleen om de grenzen tussen 
staten. Het gaat mij ook om het land zelf, in dit geval Irak. Het Pentagon 
constateert dat het in drie delen uiteenvalt. In het Pentagon houdt men er 
rekening mee dat Irak straks uit drie delen bestaat. Wanneer je optreedt 
als iuchtmacht voor een van die drie delen, wakker je daarmee dus de 
tegenstellingen in Irak zelf aan en ben je onderdeel van het probleem 
geworden. De Koerden zien geen samenwerking met Bagdad en krijgen 
die ook niet, en de soennieten zijn niet in het proces betrokken. Dat is de 
kern van het probleem dat in het Pentagon gesignaleerd wordt.

Minister Koenders: ik kom even terug op wat ik net zei. We signaleren 
ook allerlei dingen. Die staan in de brieven. Het grootste probleem dat ik 
zie, is niet de staatsvorming die de heer Van Bommel noemt, maar dé 
staatsvorming van ISIS. Dat is er aan de hand. ISIS is een terroristische 
organisatie die zich op dit moment schuldig maakt -  zo moet je het wel 
noemen -  aan soevereiniteitsvorming; Daartegen strijden we. Daarom is 
het van belang dat we ervoor zorgen dat er een inclusieve regering komt 
in het geval van Irak, want daarover hebben we het. Alle vragen die.de 
heer Van Bommel aan de orde stelt, hebben daar eigenlijk mee te maken. 
Is het niet zo dat de sjiitische milities een te grote rol spelen? In hoeverre 
moeten de Koerden een grotere rol spelen? Die vragen stelt de heer Van 
Bommel aan mij. Die vragen gaan uit van het belang van Irak. Laat het 
duidelijk zijn dat we in strikt juridische zin steun geven aan de regering 
van Irak. Dat moeten we wel precies hebben. Daarover mag geep 
misverstand bestaan. De regeringen hebben een mandaat gekregen om 
die steun te geven.

De heer Ten Broeke (VVD): Ik heb het gevoel dat de Minister met 
betrekking tot Irak de sjiitische en Koerdische samenwerking heeft 
behandeld.

Minister Koenders: Nee, nog niet.

De voorzitter: Wellicht is het mogelijk om de Minister wat meer tijd te 
geven om te antwoorden.

De heer Ten Broeke (VVD): Om te voorkomen dat ik een Vóórciewindje 
krijg...

De voorzitter: Mijnheer Ten Broeke, we laten de Minister even 
uitspreken. Die suggestie deed ik al. ik reken uw opmerking niet als 
interruptie, maar als iemand het nog een keer probeert, beschouw ik het 
gelijk als tweede interruptie.

Minister Koenders: ik wil uiteraard de Kamer ter wille zijn.
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Laten we het pakketje Irak bij elkaar nemen, met name de politieke kant 
waarover we net spraken. Er werd gevraagd wat de coalitie doet om de 
regering Ai-Abadi te beïnvloeden. Nogmaals, Irak heeft ons verzocht om 
op zijn grondgebied op te treden tégen ISIS. De regering in Bagdad en de 
anti-ISIS-coalitie hebben nadrukkelijk een gezamenlijk belang en strijden 
dus samen tegen ISIS. Bagdad weet dat het de strijd tegen ISIS niet alleen 
kan voeren en dat de root causes die ten grondslag liggen aan de 
opkomst van ISiS, aangepakt moeten worden. Dat geeft naar mijn 
overtuiging en die van het kabinet de anti-ISIS-coalitie een goede opening 
om duidelijke standpunten voor het voetlicht te brengen bij de regering in 
Bagdad. Daarop is onze politiek gericht, We zijn daarover voortdurend in 
gesprek via de anti-ISIS-coalitie, met de VN en met Kubis, in EU-verband 
en via onze reizen. We doen het natuurlijk ook via de financiële verhou
dingen, maar over dat onderwerp kom ik nog te spreken.
Een andere vraag was hoe ik aankijk tegen de milities. Ik kijk er met een 
zeer kritisch oog naar. Bij het uiteenvallen van de iraakse staat zijn de 
afgelopen jaren soennitische, maar ook andere, vooral sjiitische, milities 
langzaam maar zeker helangrijker geworden dan het daadwerkelijke leger. 
Dat moet hersteld worden. Ik heb net gezegd dat hiermee niet alleen een 
begin is gemaakt, maar dat er ook voortgang te melden valt. Er zijn al 
jaren tientallen milities, waarvan de grootste en belangrijkste de sjiitische 
milities zoals de Badr Brigade en Saraya al-Saiaam van Muqtada a!-Sadr 
zijn. In het bijzonder de heer Ten Broeke vroeg hiernaar. Deze oudere 
milities hebben doorgaans een goede relatie met Iran. De intensiteit 
daarvan en de mate van Iraanse steun varieert van financiële steun tot 
beperkte materiële steun. Over de exacte omvang en concrete iphoud van 
de Iraanse steun en de sjiitische milities waarvoor deze geldt, zijn geen 
details beschikbaar. Die invloed is er dus wel, maar moet met zorg nader 
geformuleerd worden. Het is niet zo dat de milities «in de handen van 
Iran» zijn, maar er zijn wel nauwe banden, !!< deel de zorg over het feit dat 
die milities tot nu toe vrij hebben rondgelopen. Dat is een slechte zaak.
Het politiek-militaire plan is erop gericht om de milities op te nemen in 
een nationale garde of ze anders te ontwapenen.
Er zit ook nog een strategisch element in. Daarom moeten weer snel 
voortgang in maken. Hoe sneller de soennitische en Koerdische ...Ik heb 
er wat problemen mee om dit allemaal te benoemen, want het gaat 
natuurlijk om de integratie in het leger. Door de mate waarin we ISIS 
willen bestrijden, moeten w e soms kiezen tussen het aanpakken van de 
sjiitische milities en de effectieve strijd tegen ISIS. Met dat dilemma staan 
we ervoor om de macht van de sjiitische milities te verminderen, om ze 
op te nemen in het nationale leger, om dat internationaal te steunen en er 
vervolgens voor te zorgen dat er een outreach is naarde soennieten. Dat 
moet er gebeuren om zo effectief mogelijk te zijn.

De voorzitter: Is dit het pakketje Irak, zoals u dat noemde?

Minister Koenders; Nee, ik heb nog wat antwoorden op een aantal 
vragen die gesteld zijn over de peshmerga's. De peshmerga's zijn, in ieder 
geval voor ons, een heel belangrijke partner, die ook door ons getraind 
wordt. De Koerden zijn eerder meer dan minder afhankelijk geworden van 
hun allianties, overigens ook met Iran en sinds de opkomst van ISIS ook 
met Turkije. Het is de kern van de rol van de internationale gemeenschap, 
en dus ook van ons, om ervoor te zorgen dat de verbindingen tussen 
Bagdad eri Erbi! optimaal blijven. Daarvoor doen we ons best. We werken 
hierin nauw samen met de regering in Bagdad en de regering in Erbil. De 
internationale coalitie doet dat ook. De leden weten dat er in het 
Koerdische gebied verschillen zijn tussen de PUK (Patriottische Unie van 
Koerdistan) en de KDP (Koerdische Democratische Partij). Militaire 
leveranties of samenwerkingsverbanden kunnen die verschillen natuurlijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 27 925, nr. 560 37



beïnvloeden. Op vragen over eventuele steun za! de Minister van Defensie 
antwoord geven.
ik geloof dat ik hierbij in ieder geval de beiangrïjkste vragen over het 
pakketje Irak en de noodzaak om daar zo actief mogelijk te zijn in het kader 
van politieke steun, beantwoord heb.

De heer Ten B roeke  (VVD): Het is belangrijk om te weten hoe het precies 
zit met de sjiieten, de soennieten en de steun van de Koerden. Over dë 
sjiitische milities zegt de Minister dat het een verschil van dag en nacht is 
met de situatie onder A!-Maiiki, De sjiitische milities zijn echter nog niet 
geïntegreerd in een nationale garde. Ik constateer dat op dit moment in de 
provincie Anbar, soennitisch heartland, sjiitische milities moeten worden 
ingezet op de grond, omdat het Iraakse leger daar ontbreekt. De feiten 
spreken wat dé Minister zegt.dus tegen, ik constateer dat de Iraanse 
generaal Soleimani, niet de eerste de beste, onder Iraanse vlag een 
troepeninspectie doet van sjiitische milities. De Minister zegt zelf al dat er 
sprake is van een rechtstreekse relatie. Er zijn publicaties in dè 
Washington Post. Het blijkt uit een onderzoek van Stanford University.
Hoe zekér kunnen we ervan zijn dat de sjiitische milities in toenemende 
mate worden geïntegreerd iri een nationale.garde? Als ik naar de situatie 
kijk, constateer ik dat de poort naar Bagdad wordt overgenornen door ISIS 
en dat daaromheen alleen door sjiitische milities wordt opgetreden.

Minister Koenders: En uw vraag is?

De heer Ten B roeke  (VVO); Wat ik constateer is in strijd met wat de 
Minister zegt. Het is op zijn minst verwarrend dat de Minister zegt dat we 
bezig zijn met de integratie van de sjiitische milities. Hij zegt: integratie is 
het doel en de wens. Tegelijkertijd zie ik desintegratie.

Minister Koenders: Op dat punt verschil ik toch echt van mening met de 
heer Ten Broeke. Deze vraag ligt overigens deels op het terrein van de 
Minister van Defensie. Toen ik sprak over een verschil van dag en nacht, 
had ik het niet over dat punt. Ik had het over het feit dat er een nieuwe 
regering is en de manier waarop die optreedt. De nieuwe regering 
probeert zo effectief mogelijk een macht die uit elkaar gevallen is. weer te 
centraliseren in een meer inclusieve richting. Mooier kan ik het niet 
maken. Dit is de realiteit. De Iraakse regering geeft aan dat de integrated 
units en soennitische stammen nu opereren onder aansturing van de 
premier. Die trekt die aansturing naar zich toe. Een en ander is contro
leerbaar voor de coalitie. Met betrekking tot de integratie van dé milities 
heb ik een aantal voorbeelden gegeven: de nationale garde en de 
nationale veiligheidsadviseur. 1 k za! de heer Ten Broeke één ding zeggen: 
ik ben het met hem eens; ik ben zeker niet tevreden over de integratie. 
Overigens zie ik geen achteruitgang. Die analyse hebben we niet gemaakt, 
maar die laat ik graag over aan iemand die hier veel meer van weet, zoals 
de Minister van Defensie. Ik dee! de zorg van de heerTen Broeke. Hij kan 
ervan overtuigd zijn dat we vanuit Nederland, als onderdeel van die grote 
coalitie waar we op aandrang van de Kamer bij horen, het in Irak op die 
manier doen. ik erken dat de effectiviteit.van onze militaire middelen 
wordt vergroot naarmate we. verder zijn met het politieke plan.

De heerTen Broeke (VVD): Ik verlang niet van de Minister dat hij 
vandaag de feiten op de grond kan veranderen. Daar is tijd voor nodig.
Het zal ook ons oordeel over de Nederlandse bijdrage niét direct 
beïnvloeden, maar op te rm ijn  zijn we medeverantwoordelijk voor het 
eindresultaat. Vandaar dat ik deze scherpe vraag stel. Het betrekken van 
de soennieten is een politiek proces. Op dat punt zie ik ook iets anders 
g e b e u re n  d a n  w a t de M in is te r  z o ju is t b e s c h r ijf t.  Hoe w o rd e n  de 
stamhoofden geïntegreerd? We hebben heel veel leergeld betaald in wat
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het proces van sahwah, awakening, is gaan heten. Na de terugtrekking 
van de Amerikanen hebben de soenni's, met name in de provincie Anbar, 
daarvoor een verschrikkelijk hoge prijs moeten betalen.

Minister Koenders: Opnieuw deel ik de zorgen van de VVD-fractie. Wat 
ons betreft is het een inspanningsverplichting en moeten we die situatie 
uiteraard in dê gaten houden. Er kan een moment komen waarop de VVD 
het politiek zo ongemakkelijk vindt dat ze er diepgaande problemen mee 
krijgt. Die heb ik in ieder geval wel en vandaar dat dit onze inzet is. Ais 
laatste merk ik op dat er nog een reëel dilemma is: de strijd tegen ISIS. Als 
je de strijd tegen ISIS w ilt voeren, terwijl je leger nog niet op orde is, 
steun je op de buitenlandse krachten en de aanwezige milities. Daarin zit 
een dilemma. Daarin zit het probleem dat de heer Ten Broeke terecht aan 
de orde stelt. Soms werken we met coalitiepartners waarvoor de heer Ten 
Broeke niet als eerste gekozen zou hebben. Ik zeg daarbij dat de relatie 
tussen de sjiitische milities en Iran aanmerkelijk complexer ligt dan in de 
iraanse propaganda gesuggereerd wordt Niettemin is er een reëel 
dilemma: hoe bestrijd je de enorme paradox dat Iran in feite met sjiitische 
milities tegen ISIS strijdt in Irak en in Syrië direct achter het regime van 
Al-Assad staat? Daarom is het in Syrië in die zin ook een andere situatie. 
Kortom: ik deel de zorgen van de heer Ten Broeke. Hij kan ervan op aan 
dat de drie Ministers die hier zitten, formeel en informeel echt alles op 
alies zetten om hieraan iets te doen. We zijn bereid om op elk moment 
waar we dat kunnen de duimschroeven aan te draaien, om het zo maar 
even te zeggen. Dit is de reële situatie. We delen de zorgen en zien die ook 
als signaal om er verder en harder aan te trekken.

De voorzitter: Er is een interruptie van de heer Sjoerdsma. Voordat ik 
hem het woord geef, wil ik u allen de volgende suggestie doen. Als we om 
23:00 uur klaar wiilen zijn met dit debat, héb ik daarvoor uw medewerking 
nodig met betrekking tot de interrupties. U krijgt van mij alle gelegenheid, 
want het is een belangrijk debat. Mag ik u de suggestie meegeven om in 
de interrupties niet te herhalen wat u de Minister ai gevraagd heeft. Ik zeg 
uiteraard niet dat u dat doet, maar wilt u dat voorkomen? Er zijn namelijk 
nog veel vragen die de Minister moet beantwoorden.

De heer Sjoerdsm a (D66): Ik deel de zorgen van de heer Ten Broeke. Hij 
constateert dat de dingen slechter gaan clan de Minister schetst of dat de 
Minister denkt dat het beter gaat dan wij verwachten. Laten we het 
omkeren. We zijn het er allemaal over eens wat ongemakkelijk is: de 
sjiitische milities, de soennitische uitsluitingen de Koerdische capaciteit 
die langzaam overlopen lijkt te worden. Wanneer vindt de Minister het 
niet meer acceptabel? Op welk punt vindt hij het te gevaarlijk? Op welk 
moment intensiveert de Minister de politieke inzet van Nederland, zijn 
eigen inzet, de inzet van de Minister van Defensie en die van de Minister 
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, door het 
Nederlandse gezicht toch vaker aan Irak te laten zien, ook af is Nederland 
een beperkte speler? Dit punt heb ik ook in mijn oorspronkelijke bijdrage 
voor het debat ingébracht

Minister Koenders: Misschien moet ik even terugkomen op de analyse 
van de heer Sjoerdsma. Het feit dat we zorgen hebben, betekent niet dat 
de zaak slechter is geworden. Dat is niet mijn analyse. Blijven er risico's 
en kan de situatie weer veranderen? Dat houden we uiteraard goed in de 
peiling. De Kamer kan natuurlijk altijd zeggen dat ik nog meer rrioet doen, 
dat ik een en ander nog intensiever moet doen en dat ik er nog vaker 
naartoe moet gaan. ik verzeker de Kamer namens het kabinet dat we ons 
alle drie maximaal inzetten om de agenda, die juist het succes moet zijn 
van de alliantie, maximaal en optimaal vorm te geven via de initiatieven 
die we nemen. Daardoor is Nederland binnen de alliantie een van de
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actievere spelers. Ondanks dat we een klein land zijn, staan we ook zo te 
boek. Zo wordt dat niet alleen gezien door de leider van de coalitie, de 
Verenigde Staten, maar ook door andere landen. Ik wil maar zeggen: we 
push above our weight.

De heer Sjoerdsma (D66): Dat is natuurlijk altijd goed. We spreken over 
de nieuwe premier en de contacten van het kabinet met de nieuwe 
premier, maar-de vraag blijft toch waartoe die dialoog leidt. Welke 
toezeggingen worden er gedaan? Waar kunnen we de Nederlandse 
invloed, om het zo maar even te noemen, terugyinden in de discussies? 
Heeft de Minister echt de verwachting dat de nieuwe premier gaat leveren 
met betrekking tot een verzoening? Dit is een belangrijke vraag, want ik 
heb de indruk dat er in de brief een Ineei positief beeicl van de nieuwe 
premier wordt neergezet.

Minister Koenders: De premier an sich gaat natuurlijk niet leveren. De 
premier is onderdeel van een regeringsapparaat dat fundamenteel 
veranderd is. Er wordt geprobeerd op basis van de genoemde lijnen een 
verandering in het beleid aan te brengen. Er zijn een aantal beginnende 
successen. Ik wijs erop dat we ook in Nederland de realiteit een beetje in 
de gaten moeten houden, We spreken over Irak, waar men een dictatuur 
heeft gehad en een oorlog met enorme consequenties, waaronder het 
totaal uiteenvallen in milities. Ik zeg niet dat er voldoende gebeurt. Ik kan 
alleen maar zeggen dat we het genoemde beeld hebben en daarop 
inzetten. Dat doen we maximaal en optimaal. Als de heer Sjoerdsma vindt 
dat we dat op een bepaald punt niet voldoende doen, vraag ik hem dat 
preciezer aan te geven. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen.
Nu ik het punt met betrekking tot Irak heb afgerond, wil ik nog iets zeggen 
over de rol van Turkije. Daarover is een vraag gesteld. Ik denk dat de heer 
Knops niet erg blij zal zijn met mijn beantwoording. Het kabinet is bekend 
met de diverse berichten over mogelijke steun van Turkije aan jihadis- 
tische organisaties in Syrië en Irak. Die berichten duiken met enige 
regelmaat op. Het blijven echter onbevestigde berichten. We hebben ze 
echt gecheckt. Bovendien zijn ze herhaaldelijk ontkend door de Turkse 
autoriteiten. Ik wijs erop dat Turkije er zelf ook belang bij heeft om 
terrorisme te bestrijden. Turkije is herhaaldelijk het slachtoffer van 
terrorisme geworden: Tijdens de Turkse verkiezingscampagne zijn er 
bommen ontploft in Zuid-Turkije die daar vermoedelijk door 
ISIS-aanhangers zijn gelegd. Ze hebben die problematiek dus al in eigen 
land. Turkije heeft bovendien een grens van bijna 900 kilometer die loopt 
door soms ontoegankelijk terrein. Het is evident dat Turkije die niet voor 
100% kan sluiten. Nu de grensovergang bij Tel Abyad aan de Syrische 
kant niet meer in handen is van ISIS, mag verwacht worden dat het 
moeilijker wordt om wapens en personen over de grens te smokkelen. Het 
is overigens onduidelijk of de controle nu bij de Syrische Koerden of bij 
het Vrije Syrische Leger ligt. Ik zeg er ook bij dat Turkije een coalitiepartner 
van ons is.
Natuurlijk heeft de heer Knops gelijk dat ook de Turken, samen met ons, in 
alle discussies gewezen moeten worden op hun verantwoordelijkheid in 
de strijd tegen ISIS. Die komt nu tot uiting bij het probleem van cie foreign 
fighters, dat vrij breed is. De heer Knops heeft er eerder naar gevraagd. Is 
het probleem van uitreizigers voor veel landen een probleem? Er zijn 
meer dan 20.000 uitreizigers uit meer dan 80 landen. Dat schetst de 
globaliteit van het probleem. Turkije is ai gauw een van de transitlanden. 
Dat zorgt ook voor problemen aan Turkse zijde. We moeten ons er 
overigens van bewust zijn dat er meerdere routes naar Syrië en (rak zijn. 
Die moeten we nog verder afsluiten. De Nederlandse staat werkt nauw 
samen met Turkije binnen de anti-lSlS-coalitie. We zullen de signalen die 
de heer Knops geeft op dit punt, versterkt inzetten in onze diplomatie met 
Turkije.
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Er is mij een vraag gesteld over de financiering, maar ik geloof dat ik die 
af beantwoord heb. Een kernpunt is inderdaad de financiële drooglegging 
van ISIS. We zien een verandering van strategie bij ISIS, nameiijk een 
Verdere uitbuiting van de eigen bevolking, omdat er extern een relatieve 
drooglegging van fondsen is bereikt. Of dat voldoende is, durf ik niet te 
2eggen. Het betreft natuurlijk altijd schattingen. De schattingen hebben 
zowel met olie ais met fondsen te maken. Money is fungible, om het maar 
even in goed Nederlands te zeggen. Niettemin heb ik op dat punt serieus 
de indruk dat de zaak ten goede keert. Nogmaals, het is een alliantie met 
62 landen die onderling vaak verschillende posities innemen. Daarover wii 
ik helemaal niet naïef doem We hebben te maken met proxy-oorlogen en 
-financieringen, ik heb de indruk dat de interventies vanuit de Treasury 
Department, maar ook vanuit Nederland, resultaat hebben. Landen 
stemmen de nationale, regionale en internationale maatregelen op elkaar 
af. De US Treasury speelt de rol van covoorzitter en zorgt voor expertise 
en informatie. Allerlei zaken moeten immers aan elkaar gekoppeld worden 
om achter de inkomstenbronnen te komen. Die betreffen handei in olie, 
kunsten antiquiteiten, losgeld, afpersing en externe financiering. 
Bovendien moet voorkomen worden dat ISIS toegang heeft tot interna
tionale financiële systemen. Er is voortgang geboekt, onder andere door 
verscherpt toezicht, verbeterde gegevensuitwisseling, nauwere samen
werking met de financiële sector en de toepassing van bevriezingsmaatre- 
geien. Daarmee zijn we ook in Nederland actief bezig. We krijgen nu veel 
meer medewerking van landen als Qatar, de Verenigde Arabische 
Emiraten, KSA (Koninkrijk Saudi-Arabië) en Libanon, waarbij in het 
verleden weleens vraagtekens stonden. Het is ongelooflijk belangrijk dat 
die landen in de coalitie blijven en dat we meer samenwerken öp dit punt. 
We doen dat zelf ook via de FlU's (Financial Intelligence Unit) en de FATf 
{Financial Action Task Force). Uiteraard mag die strijd op geen enkele 
manier verminderen, omdat het toch de manier is om te proberen een 
deuk in een pakje boter te slaan in de staatsvorming waarmee ISIS bezig 
is.
Ik kom  op een aantal Vragen over de s itua tie  in Syrië én het vo lkenrech
te lijk  m andaat.

De heerGrashoff (GroenLinks): Mogelijk verspeel ik ook een interruptie, 
omdat een van de andere bewindspersonen op mijn vraag ingaat, maar ik 
heb een vraag gesteld met betrekking tot cle Iraakse situatie over een 
monitoringsysteem voor burgerslachtoffers en het tegengaan van 
wraakoefeningen en mensenrechtenschendingen bij terugkeer naar 
heroverd gebied. Komt de Minister nog op dit punt of moet ik het nu bij 
interruptie vragen?

Minister Koenders: Die vragen zullen beantwoord worden doof mijn 
collega's.

De voorzitter; Wellicht is het mogelijk dat de leden af en toe bedenken 
dat hier drie Ministers 2itten, Mocht een vraag niet beantwoord worden, 
dan bekijken we wat binnen de tijd mogelijk is. Anders verspelen we te 
veel tijd. Ik vergeef de heer Grashoff deze interruptie. Die behoudt hij nog. 
Als de commissie een beetje flexibel is en meewerkt, doe ik dat ook. De 
planning is tot 23.00 uur.

Minister Koenders; Ik kom op een aantal vragen over de situatie in Syrië. 
Dat is een buitengewoon ingewikkelde situatie, die zich eigenlijk aan alle 
fronten niet positief ontwikkelt. De Minister van Defensie gaat straks in op 
de specifiek militaire aspecten van de situatie in het land. Het is duidelijk 
dat de proxy-oorlogen in Syrië gewoon doorgaan en dat er onvoldoende 
grip op de situatie gekregen wordt via enig politiek proces. In tegen
stelling tot Irak, ben ik voor Syrië wat wanhopiger over de politieke
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situatie. Niettemin leidt die wanhoop ertoe een aantal elementen te bezien 
die van belang zijn om uit die situatie te kunnen komen. Ik doe dat zonder 
enige naïviteit, want de situatie in Syrië is en blijft dramatisch. Ik denk aan 
de enorme hoeveelheid mensén die zijn omgebracht door het systeem 
van Al-Assad, de 60.000 mensen die daar in de gevangenis zitten en de 
dagelijkse bombardementen die nog steeds doorgaan. We moeten die 
situatie bekijken om ervoor te zorgen dat die kan verbeteren. Ik kom straks 
uiteraard op de vraag over het volkenrechtelijk mandaat en de militaire 
acties.
Op het ogenblik is er meer militaire druk op het regime. De troepen van 
Al-Assad zijn momenteel niet in staat om op meerdere fronten tegelijk 
stand te houden. De regime-troepen hebben nog wel de gebieden met de 
hoogste bevolkingsdichtheid in handen. Er wordt soms onbarmhartig 
gezegd: Syria as usual. Dat betreft ook de gebieden waar de meeste 
alawieten wonen. Ook de alawieten vormen een bevolkingsgroep 
waarvoor de activiteiten van ISIS ih de toekomst tot risico's kunnen 
leiden.
De militaire ontwikkelingen op de grond hebben geresulteerd in de sterke 
overtuiging bij de strijdende oppositiegroeperingen dat een militaire 
overwinning op Ai-Assad mogelijk is. Het is zeer de vraag of dat in de 
praktijk inderdaad zo is. Die overtuiging leidt soms tot gebrek aan 
politieke wil om tot onderhandelingen over te gaan.
Er is sprake vari oplopende regionale spanningen. De commissieleden 
hebben erop gewezen. Iran, en ook Rusland, hebben de laatste weken nog 
eens zijn steun voor het regime van Ai-Assad onderstreept, evenals 
Hezbollah dat actief is in de Qalamounregio tussen Libanon en Syrië. Dit 
is een tweede element in de ontwikkeling dat ik ernstig vinei. Die regionale 
tegenstelling laat zich, ondanks de coalitie, in Syrië veel minder in één 
richting voeren. «SA en Qatar blijven uitgesproken tegenstanders van 
Al-Assad en versterken de soennitische lijnen in de regio. Zoals bekend 
maakt Iran zich op voor de nucleaire deal. Er lijkt in de regio weinig animo 
te bestaan om in deze situatie, waarin geen winnaar is maar vooral 
mensen omkomen, te onderhandelen over een oplossing.
Dat brengt mij op een ander punt. Er zijn elementen in deze dramatische 
situatie van proxy-oorlogen en de strijd van ISIS tegen Al-Assad die het 
risico in zich dragen dat mensen in Syrië moeten kiezen tussen een van 
deze twee kwaden. Dat is een van de grootste problemen die we op het 
ogenblik in Syrië zien. Er werd gevraagd naar een politieke strategie. Een 
politieke strategie is geen wishful! thinking of iets dat we al vier jaar 
gebruiken. Een politieke strategie is essentieel om het gehele probleem 
van ISIS en het probleem van stabiliteit in Syrië, dat gedeeltelijk geresul
teerd heeft in ISIS, op te lossen. Anders blijft het dweilen met de kraan 
open.
Er zijn een aantal lichtpuntjes. Die hebben te maken met besprekingen die 
ook wij zeer intensief voeren via speciaal vertegenwoordiger De Mistura, 
uiteraard ook in Moskou en elders. De steun van de Russen met 
betrekking tot het regime in Damascus lijkt in ieder geval anders dan 
voorheen te worden ingekleurd. Door middel van onder andere het 
programma Train and Equip ziet men nu wel in dat vooral de gematigde 
oppositie aan kracht moet winnen, willen we in staat zijn om tot een 
politieke oplossing te komen. Als we daarin niet slagen, wordt de uitkomst 
dramatisch. Niemand wil dat ISIS wint en niemand wil dat Al-Assad wint. 
We komen dus in een situatie waarin in elk geval een politieke strategie 
moet zijn, zoals we die, met alle problemen die er zijn, voor Irak wei 
hebben.
Met betrekking tot Syrië kan ik volgende bewegingen noemen. Er zijn 
verschuivingen aan de kant van de Syrische oppositie. Er zijn meerdere 
initiatieven om de verschillende gematigde groeperingen nader tot elkaar 
te brengen, zodat ze een grotere legitimiteit onder de Syrische bevolking 
en een grotere stem krijgen. Eerder deze maand heeft in Cairo een overlég
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plaatsgevonden tussen 150 oppositieleden, onder wie leden van de 
oppositie die nog altijd in Syrië verblijven, Koerdische partijen, leden van 
strijdgroepen en enkele leden van de Syrische oppositiecoalitie (SOC). Ze 
hebben overeenstemming bereikt over een routekaart, met als belangrijk 
element dat een onderhandelde politieke oplossing de enige manier is om 
tot een politieke oplossing te komen. Hierbij is intussen ook Riyad 
betrokken. Ik ben er voorzichtig optimistisch over.
De Russische regering heeft de druk op Al-Assad verhoogd. We zien ook 
een vergroot engagement, ook van de Verenigde Staten, ten aanzien van 
de vrede in Syrië. Vrede is de afgelopen jaren ondergeschikt geweest aan 
de regionale en mondiale belangen. Daardoor komen er zo verschrikkelijk 
vee! mensen om en het leidt tot destabilisatie van de rest van de regio, ik 
geloof dat de heer De Roon het terecht zei. Dit gaat dus ver buiten ISIS 
om. Het betreft een veel bredere problematiek.
Er zijn dus vier ontwikkelingen: Al-Assad komt meer onder druk, 
oplopende regionale spanningen, het complexe werk van De Mistura en 
verschuivingen in de oppositie. De situatie in Syrië is zodanig dat De 
Mistura en de secretaris-generaal van de VN gevraagd hebben om 
iedereen bij elkaar te roepen in Genève. Dat gebeurt nu, as we speak, ik 
vind het veel te vroeg om er positief of negatief over te zijn. Wat dat 
betreft ben ik elke naïviteit tén aanzien van Syrië verloren. Ik vind we! dat 
dit om buitenlandpolitieke en morele redenen en om redenen van 
veiligheid absoluut prioritair moet zijn in mijn werk als Minister van BuZa. 
We werken dan ook zeer nauw samen met De Mistura en de Europese 
special envoy, die ook in Moskou en andere plekken is geweest, in 
Nederland hebben we ook een special envoy. Wë doen aan second track 
diplomacy. We geven de gematigde oppositie niet de dodelijke steun, om 
het zo maar te zeggen, omdat we ervoor willen zorgen dat die niet in de 
verkeerde handen komt. Hiermee doen we nu een serieuze poging, die 
ook internationaal gesteund wordt. Die is de komende maanden dus van 
belang.
Dit alles betreft de situatie in Syrië, die ik wi! omschrijven als dramatisch 
of als een proxy-oorlog die een wespennest is geworden en waarin zowel 
het Ai-Assaclregime als ISIS alsmede een aantal andere grote strijdgroe- 
peringen een rol spelen, die uiteraard ook weer internationale contacten 
hebben. Het beperkt zich dus niet allemaal tot Syrië. Wat men doet, heeft 
echter wel aitijd een weerslag op Syrië. De enige methode Om ISIS en de 
verbindingen in de richting van Irak aan te pakken, is om deze sporen 
serieus te nemen.
Ik kom op het punt van het volkenrechtelijk mandaat. Zoals gezegd zal 
Nederland de militaire bijdrage voor Irak verlengen. De rechtsgrond 
daarvoor staat beschreven in de artikel 100-brief die de Kamer heeft 
ontvangen: de toestemming van de Iraakse autoriteiten voor het 
gebruiken van geweld tegen ISIS in Irak.
In diezelfde brief staat ook dat de juridische diensten van Buitenlandse 
Zaken en Defensie concluderen dat er inmiddels sprake is van een 
volkenrechtelijke grondslag voor het gebruik van geweld tegen ISIS in 
Syrië. Het kabinet vond het belangrijk om voor dit debat aan de Kamer 
duidelijk te maken hoe we daarin staan. Ik begreep ook dat het een 
onderdeel was van eerdere discussies van de Kamer. De volkenrechtelijke 
grondslag wordt gevormd door het recht op collectieve zelfverdediging, 
zoals verankerd in artikel 51, ten behoeve van de verdediging van Irak 
tegen gewapende aanvallen door ISIS vanuit Syrië dp Irak. Sommige 
woordvoerders zeiden dat het kabinet nu ineens om was etcetera et 
cetera. Dat is uiteraard niet zo. Het kabinet Idjkt zeer nauwkeurig naar een 
volkenrechteiijke grondslag. Dot is voor ons allen een zeer belangrijke les 
uit de geschiedenis. In september 2014, direct na de eerste bombarde
menten op ISlS-doelen in Syrië, kon het kabinet op basis van alle 
inlichtingen die het had, niet met voldoende stelligheid concluderen dat er 
sprake was van een vólkenrechtelijke grondslag. Voor een dergelijke
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zwaarwegende conclusie, namelijk dat het rechtmatig is om geweld te 
gebruiken op het gebied van een derde staat -  dat is dus een besluit- is 
een gedegen feiteiijke onderbouwing nodig. Daarvan was in september 
vorig jaar onvoldoende sprake. Inmiddels staat het voor het kabinet 
voldoende vast dat er sprake is van doorlopende aanvallen vanuit Syrië 
op Irak, die door het ISlS-hoofdkwartier in Syrië, Raqqa, worden aange
voerd. In die zin heeft iedereen die gezegd heeft dat er op militair terrein 
sprake is van één theater, volstrekt gelijk. Dat heeft zich in de afgelopen 
periode sterker gemanifesteerd. Tevens worden voortdurend strijders en 
wapens vanuit Syrië naar Irak gestuurd, voor inzet in de gewapende strijd 
in Irak. Ook is duidelijk dat de Syrische autoriteiten niet in staat of niet 
bereid zijn om de gewapende aanvalien te stoppen. Even voor de 
duidelijkheid: verdediging van Irak tegen de gewapende aanvallen van 
ISIS vanuit Syrië door ons gebeurt op basis van een verzoek van de 
regering van Irak..Het betreft dus een collectieve zelfverdediging op basis 
van artikel 51.
Omdat ik en het kabinet als geheel dat belangrijk vinden, ook naar 
aanleiding van de geschiedenis van onze nauwkeurige besluitvorming 
over artikel 100, de lessen uit het verleden, hebben we altijd gezegd dat.er 
een volkenrechtelijk adviseur naar moest kijken. We hebben professor 
Nollkaemper om advies gevraagd, zoals de Kamer heeft kunnen lezen. Uit 
zijn onderzoek zijn een aantal conclusies te trekken. Die trekt het kabinet 
dan ook. Op basis van zowel de constatering van de diensten van 
Buitenlandse Zaken en Defensie als het onderzoek van professor 
Nollkaemper, constateren we dat er een volkenrechtelijke grondslag is 
voor militaire inzef tegen ISIS in Syrië.
Zoals de externe volkenrechtelijk adviseur in zijn advies opmerkte, zijn er 
enkele belangrijke aandachtspunten die van belang zijn voor nadere 
overwegingen, ook in het kabinet.
Ten eerste onderschrijft het kabinet de constatering van de volkenrech
telijk adviseur dat militair ingrijpen in Syrië noodzakelïj.k en proportioneel 
moet zijn. Dat spreekt voor zich, Dat doen wij ook via de stemcomputer 
van de collega's hier, want het is toch handig om alle communicatielijnen 
open te houden.
Ten tweede is bet van belang dat, zoals de heer Nollkaemper het zegt, 
militair ingrijpen tegen ISIS niet indirect een positief effect heeft op de 
strijd van Al-Assad tegen de gematigde oppositie in Syrië. Dit punt 
moeten we nog nader bekijken, omdat het eigenlijk een onderdeel van de 
politieke aspecten van het volkenrechtelijk mandaat is. Het kabinet, wil 
uiteraard ook niet dat ingrijpen tegen ISIS ten goede komt aan andere 
terroristische jihadistiscbe groeperingen als Jabhat al-Nusra. De vijand 
van onze vijand is bepaald niet onze vriend. Juist in het wespennest 
waarover ik het net had, is dat wel een punt. Hiervoor is dus een.gedegen 
analyse noodzakeiijk.
Ten derde volgt het kabinet de redenering van de externe volkenrechtelijk 
adviseur dat, waar normaal gesproken om instemming voor inzet tegen 
een niet-stateiijke partij aan de legitieme regering moet worden gevraagd, 
dit in het geval van het Syrië van Al-Assad niet opgaat.
De conclusie is dus dat er een volkenrechtelijke grondslag bestaat voor 
het aanvallen van ISIS in Syrië onder bepaalde condities, die ik net 
noemde, en die ook in het advies van de heer Nollkaemper naar voren 
kwamen. In de brief hebben we gesteld dat de aanwezigheid van een 
volkenrechteüjke grondslag belangrijk is. Het is een noodzakelijke maar 
niet voldoende voorwaarde voor militaire.inzet. Ik heb net gezegd dat de 
situatie in Syrië zeer complex is. in wat ik nét beschreven heb, is sprake 
van een overlap met Irak. Ik ben het met iedereen eens die zegt: houd 
goed in de gaten dat het één militair theater is. Dat is trouwens ook de 
basis voor het volkenrechtelijk advies. Tegelijkertijd moeten we kijken naar 
de d y n a m ie k  van  S y rië  ze lf. D a arm ee  zorgen  w e  e rv o o r  d a t da tgen e  w a t 
we willen .bereiken, daadwerkelijk effectief bereikt wordt en dat datgene

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 27 925, nr. 560 44



wat we in frak willen bestrijden, daadwerkelijk vermindert. Dat is de 
overlap die een aantal fractiewoordvoerders genoemd hebben.
We vinden het daarom dus ook belangrijk dat de politieke strategie eerst 
verder ontwikkeld wordt. De leden zeggen .dan: moet die er wel eerst zijn 
en hoever moet die al ontwikkeld zijn? Het kabinet moet echt de tijd 
nemen om er goed naar te kijken, omdat het een ingewikkeld probleem is. 
Het volkenrechtelijk mandaat is er en dat is belangrijk. Het kabinet staat er 
ook achter. Dat is een belangrijk besluit. Tegelijkertijd is het essentieel dat 
militaire middelen ingezet worden in een politieke setting. Daarom willen 
we er heel nauwkeurig naar kijken op basis van de analyse die ik net 
maakte. Er is mij gevraagd waarom ik dan niet naar mijn Europese 
collega's kijk. Daar zijn verschillende redenen voor.

De voorzitter: Ik kijk even naar de klok. Kan de Minister zijn antwoorden 
beperkt houden en daarna op de interrupties reageren?

Minister Koenders: Ik kijk nog even naar het precieze landenlijstje, want 
daarnaar werd gevraagd. Misschien kunt u vast één interruptie toestaan? 
Dan kan ik het landenlijstje nog even bekijken.

De voorzitter: Ik neem deze suggestie over. Ik geef daarom het woord 
aan de heer Knops.

De heer Knops (CDA): Het is goed dat de Minister volmondig erkent en 
herbevestigt wat in de brief over het volkenrechtelijk mandaat staat. We 
kunnen discussiëren over het feit dat dit nu pas tot stand is gekomen en 
dat het allemaal wat laat is. Dat zou een beetje vervelend zijn en dat moet 
ik niet doen zo laat op de avond. Ik ben vooral blij dat de Minister het 
mandaat erkent. Het kabinet heeft eerder gezegd -  dat was nog onder de 
voorganger van deze Minister -  dat er begrip was voor het feit dat de 
Verenigde Staten en Canada wel aangrepen in Syrië. De volgende vraag is 
nu natuurlijk wel relevant. Kan het kabinet op basis van dit volkenrech
telijk mandaat, dat het kabinet nu zelf erkent, verder gaan dan begrip? Is 
er nu politieke steun voor het feit dat de VS en Canada inmiddels al 
ingrijpen in Syrië?

Minister Koenders: Eerlijk gezegd lijkt het mij dat dit logisch voortvloeit 
uit het voorgaande. Het staat los van het feit dat we zelf nog eens de 
politieke situatie bekijken en wat collega's doen. Het moet echt 
nauwkeurig. Ik hoorde net het woord «voikenrechtfetisjisme» of iets 
dergelijks fluisteren. Het volkenrecht is een essentieel element van de 
internationale ordening. Dat vormt ook de basis van de manier waarop 
het kabinet ernaar kijkt. Dat betekent dus dat we het precies op tijd 
hebben vastgesteld: niet te vroeg en niet te laat. We hebben het vastge- 
steid op basis van de feiten die we op de grond hebben gezien, namelijk 
één theater, zoals alle leden zeggen. Dat is essentieel. Bovendien kunnen 
we uiteraard geen steun uitspreken als we het volkenrechtelijk niet in orde 
vinden. Dat was volgens mij ook de conclusie van de commissie-Davids. 
De heer Ten Broeke heeft er ook over gesproken. De VVD had daarin met 
de SGP een eigenstandige positie ingenomen. Als we nu zeggen dat het 
wel in orde is, is het gevolg daarvan uiteraard dat we niet alleen begrip 
maar ook steun uitspreken.

De heer Knops (CDA): Dank dat de Minister dit zo erkent. De heer Servaes 
riep net buiten de microfoon dat mijn interruptie een voorbeeld van de 
Haagse werkelijkheid is, maar het was een serieuze vraag, omdat het de 
vorige keer door het kabinet heel nauwkeurig is geformuleerd als 
«begrip». We hebben er toen complete debatten over gevoerd. Ik ben erg 
blij dat de Minister déze stap gezet heeft. Voorziet hij dat de nu ingevulde 
voorwaarde op afzienbare termijn gematerialiseerd wordt tot een
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actievere houding ten aanzien van de in zet in Syrië? Of voorziet hij dat 
nog niet? Dat is relevant voor onze fractie in dit debat.

Minister Koenders: Het kabinet is hierover heel helder geweest in de 
brief. Het volkenrechtelijk mandaat is er. Vervolgens kijkt het kabinet 
uiteraard op basis van een paar elementen die ik net genoemd heb. naar 
de situatie. Als dat nodig is, komen we terug naar de Kamer. Dit debat 
betreft een artikel 100-brief over de inzet in Irak. Niettemin vonden we het 
van belang de Kamer in te lichten over het volkenrechtelijk mandaat. Het 
woord «voorwaarde» is altijd lastig, want dan gaan we hier straks een 
lijstje maken. Ook hier leert de geschiedenis, met alle respect, dat de 
regering regeert. Als het kabinet het zinnig vindt op basis van een aantal 
elementen die ik net noemde, kan het bij de Kamer terugkomen.
Ik wijs nog even op het krachtenveld in Europa. De heer Knops heeft 
gevraagd waarom ik er nu opeens Europa bij noem. Ik zeg er twee dingen 
over. Ten eerste heeft de Kamer ons opgeroepen om te komen tot 
Europese coördinatie en samenwerking op het terrein van vrede en 
veiligheid. Het is dus volstrekt logisch dat we op het moment waarop dit 
soort dingen besproken wordt, ook met onze Europese partners spreken. 
Dan heb ik het helemaal niet over voorwaarden, condities of lijstjes. Ten 
tweede vind ik het essentieel om met de Europese partners te spreken. 
Daar treffen we gelijkgezinden met betrekking tot het veiligheidsbeleid, 
maar ook met betrekking tot de politieke strategie en andere dingen.
De heer Knops vroeg mij hoe het in andere landen zit. In aanvulling op de 
posities van de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, die 
ik eerder geschetst heb, hebben de volgende Westerse coalitiepartners de 
volgende posities. Frankrijk ziet geen directe volkenrechteüjke grondslag 
voor militair optreden in Syrië en richt zich voorlopig alleen op Irak. !k heb 
geen aanwijzingen dat die positie aan het veranderen is, maar ik weet het 
niet. Duitsland draagt niet bij aan bombardementen boven Irak en Syrië, 
maar ziet voor beide landen wel een volkenrechtelijke grondslag voor 
militair ingrijpen. Duitsland heeft een andere keuze gemaakt in de 
werkverdeling, door bijvoorbeeld steun aan de peshmerga's. We kunnen 
natuurlijk niet allemaal alles doen. Er is dus een zekere werkverdeling. In 
geval van Syrië is volgens Duitsland de grondslag gestoeld op artikel 51 
van het Handvest van de Verenigde Naties, op collectieve zelfverdediging, 
dus eigenlijk conform het juridische advies. Deze grondslag is voor 
Duitsland echter onvoldoende voor een nationaal mandaat voor deelname 
aan de iuchtcampagne boven Syrië, waarvoor op dit moment bovendien 
het politieke draagvlak in Duitsland ontbreekt. Italië heeft op dit moment 
geen plannen om de operaties uit te breiden met bombardementen, maar 
ziet wel een volkenrechtelijke grondslag voor zowel Irak als Syrië. Het is 
op dit moment te vroeg om de positie van het Verenigd Koninkrijk in te 
schatten.

De heer Ten Broeke (VVD): In Nederland, waar internationaal recht al 
snel boven de uitoefening van macht gaat, is het niet zo gek dat de 
Minister van BuZa zegt dat volkenrecht een essentieel onderdeel van onze 
afweging is. Tegelijkertijd illustreert het tweede deel van het antwoord op 
de vraag van mijn collega zo-even perfect hoe muiti-interpretabel 
volkenrecht is, alleen al tussen de landen. Volkenrecht is volgens mij 
levend, fluïde, amorf en ook essentieel. Kan de Minister aangeven wat er 
nodig is voor het Nederlandse kabinet om de politieke afweging, die 
volgens mij niet aan Nollkaemper toebehoort, te maken? Welke onder
delen moeten deel uitmaken van de politieke strategie,, alvorens het reeds 
aanwezige volkenrechtelijk mandaat voor de Nederlandse regering 
eventueel kan worden geëffectueerd?

M in is te r K o e n d e rs :  H e t he e ft geen zin o m  nu op  deze v raa g  in te gaan.
We zullen er eerts rustig naar kijken. Allerlei aspecten spelen daarbij een

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 27 925, nr. 560 46



ro!. Ik heb een aantal politieke aspecten genoemd: onder andere het feit 
dat Europa werkt aan een meer gevormde politiek strategie. Het punt dat 
nu voorligt, is het besluit voor Irak. Daarvoor vragen we de steun van de 
Kamer. Daarnaast wil ik ten aanzien van het volkenrecht zeggen dat het bij 
volkenrecht net zo is als bij economie. Een en ander is heel vaak multi- 
interpretabel. Dat is niet hetzelfde ais opportunisme ten aanzien van het 
volkenrecht. We leggen de Kamer onze interpretatie voor. Die hebben we 
hebben naar aanleiding van een extern advies en onze eigen analyse 
opgesteld en wij vinden dat de juiste interpretatie. Het is de regering die 
op een gegeven moment een interpretatie kan voorleggen. Een interpre
tatie is niet absoluut. Zo werkt het niet in de internationale samenleving. 
Niettemin is er wel een ontwikkeling van gewoonterecht. Over een 
heleboel zaken zijn we het eens, maar in Europa zijn er ook verschillen van 
mening. Het is ook moeilijk om een eenduidige positie te kiezen of die af 
te dwingen.

De heer Ten Broelce (VVD): Maar het is cruciaal en essentieel dat er dé 
hele tijd wordt verwezen naar een ontbrekende politieke strategie. Hier 
zitten politici en geen volkenrechteiijk deskundigen. Daar hadden we 
Nolikaemper voor. Wij willen graag toetsen waaraan die politieke strategie 
moet voldoen, nu blijkt dat het volkenrechtelijk advies niet voor de 
voorliggende artikel 100-brief wordt gevraagd, maar mogelïjk voor een 
andere artikel 100:brief. Ik wil graag dat de Minister nu al elementen 
aangeeft, al was het maar omdat we er dan rekening mee kunnen houden. 
Ik volg graag de redenering van de Minister. Daartoe hebben we ons ook 
sinds de commissie-Davids verplicht.

Minister Koenders: Ik kan twee elementen aangeven. Het eerste is het 
volkenrechtelijk mandaat. Daar hebben we een opvatting over. We zullen 
zien of die door de Kamer gedeeld wordt. Het is in ieder geval de 
opvatting van het kabinet die gebaseerd is op de interpretatie van 
internationale rechtsbeginselen. Over een verandering van de situatie in 
Syrië heb ik eerder gezegd dat een mandaat altijd een noodzakelijke 
voorwaarde is. De Kamer wilde dat weten en wij hebben de Kamer erover 
ingeücht. Er werd gevraagd of en wanneer het kabinet een besluit zal 
voorleggen over een uitbreiding van het mandaat. Dat zal uiteraard 
gebeuren op basis van een artikel 100-brief. Er zijn een aantal elementen 
genoemd die daarbij een rol kunnen spelen, maar ik wil echt eerst kijken 
naar de situatie ter plekke. De heer Ten Broeke heeft mij net op een aantal 
punten met betrekking tot het volkenrecht een aantal dingen horen 
noemen. Het is een ingewikkelde situatie in Syrië. De Mistura komt nu en 
hij zal een stresstest doen. We moeten een scherp beeld hebben van wat 
eer\ en ander tot nu toe heeft opgeleverd in Syrië. Er is sprake van een 
werkverdeling. De Minister van Defensie kan daarover meer zeggen. We 
gaan met minder vliegtuigen opereren. Enfin, het zal een samenspel van 
argumenten zijn, waarop het kabinet vanuit zijn constitutionele positie een 
voorstel kan voorleggen.

De heer Grashoff (GroenLinks): Misschien heb ik ih het zeer lange betoog 
iets gemist, maar is de Minister het met me eens dat het volkenrechtelijk 
mandaat zoals het hier beschreven is, veel te smal is om daadwerkelijk in 
Syrië ten behoeve van de situatie aldaar op te treden?

Minister Koenders: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat dit mandaat 
de mogelijkheid geeft, en dus een noodzakelijke voorwaarde is, om in 
Syrië op te treden vanwege de bestaande aanvoerlijnen en het feit dat het 
één theater betreft. Er is een juridische grondslag om dat te doen. 
Vervolgens is de vraag aan het kabinet, en overigens aan iedereen in de 
internationale gemeenschap, of een en ander moet leiden tot een 
vervolgbesluit, gezien de gestelde prioriteiten, gezien de politieke situatie.
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en gezien dat wat in de VN gebeurt. Dat besluit ligt nu niet voor.
Daarnaast kunnen we een eventuele actie uiteraard niet geïsoleerd zien. 
Dat is belangrijk. De heer Grashoff heeft een punt. Een eventuele actie om 
ISIS te stoppen in Irak door in te grijpen in Syrië heeft eigenstandige 
consequenties die contraproductief kunnen zijn voor de dramatische 
situatie in Syrië. Dat gaan we bekijken en dat gaat iedereen bekijken.

De heer G ra s h o ff (GroenLinks): Nog even voor alle scherpte. Als ik de 
Minister goed begrijp, is hij het dus met me eens dat ingrijpen in Syrië ten 
behoeve van de situatie in Syrië vraagt om een ander en veel breder 
mandaat dan in de brief beschreven wordt?

Minister Koenders: Ik zeg, met alle respect, tegen de heer Grashoff dat ik 
dit echt een versimpeling van de situatie vind en dat is een groot risico. 
Uiteraard regeert de regering en controleert de Kamer en kan de Kamer 
het oneens zijn met het kabinet. Ik kijk echter niet alleen naar de situatie in 
Syrië, maar ook naar het grote gevaar van. ISIS, waarover we net gezegd 
hebben dat het een enorm probleem is. Het enige wat we de Kamer 
voorleggen is een interpretatie van het volkenrecht en we hebben een 
aantal elementen beschreven van de situatie in Syrië, die mede een rol 
spelen. Jazeker.

De heer Van d e r S taa ïj iSGP}; De brief van de regering Was helder en 
wat de Minister zegt ook. Ja, er is een voikenrechtelijk mandaat voor 
gebruik van geweid tegen ISIS, ook in Syrië, maar uiteindelijk is het 
gegrond op de verdediging van Irak tegen gewapende aanvallen door 
ISIS. Als het mandaat daarop gericht is en gebaseerd is, gaat het dan niet 
heeS ver om als voorwaarde te stellen dat er ook een integrale breed 
gedragen politieke strategie voor Syrië moet zijn?

Minister K oenders: ik heb niet gezegd dat er dan een breed gedragen 
politieke strategie moet zijn. Ik heb geprobeerd uit te leggen -  ik geloof 
dat de leden het allemaal heel terecht beschreven hebben -  dat twee 
elementen bij iets dergelijks een rol spefen. Ten eerste is er een voiken- 
rechteiijk mandaat. Ten tweede bestaat de noodzaak om waar nodig ISIS 
aan te pakken in Syrië, omdat het consequenties heeft voor Irak. Of dit 
leidt tot een besluit van Nederland, zullen we bekijken. Öp dit moment 
heeft het kabinet er geen oordeel over. Vanwege de situatie in Syrië die ik 
beschreven heb, moeten we bovendien bij alle elementen die te maken 
hebben met een militaire strategie, zowel het element Irak als het element 
Syrië meenemen in de afwegingen.

De heer Van der S taa ïj (SGP): Omdat het ook in de brief nogal stevig 
wordt aangezet, wil ik mij ervan vergewissen dat het aanwezig zijn van 
een politieke strategie dus geen harde noodzakeiijke voorwaarde is voor 
.enig optreden in Syrië.

Minister Koenders: Misschien moet ik het nog eens helder naar vgren 
brengen. We hebben het naar voren gebracht bij de problematiek van 
Syrië. Ik zei het net ai. ISIS opereert in Syrië. Dat is voor ons de vijand. 
Laat daar geen misverstand over bestaan. De Nederlandse regering 
opereert overal tegen ISIS. We vragen de Kamer nu een mandaat om 
daarmee door te gaan in Irak. We doen het natuurlijk ook op allerlei 
andere fronten via allerlei strategieën^ We zitten ook in Libië en óp andere 
plekken. De afweging om vervolgens in een ander iand dan Irak te 
opereren, heeft een aantal aspecten. Die aspecten heb ik net geprobeerd 
te beschrijven. Het gaat zeker ook om de vraag of Syrië een aanvoerro.ute 
voor Irak is, maar niet alleen. Ook andere aspecten spelen een rol. Die 
aspecten hebben te maken met mogelijke consequenties van ingrijpen in 
een iand waarin de situatie ai heel slecht is. Ik kan nu niet met lijstjes
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komen van dit en dat en onder deze en die voorwaarde. Dat ga ik niet 
doen en het besluit ligt nu ook niet voor. We geven de Kamer een inkijkje 
in clé manier waarop we op dit moment politiek gezien tegen Syrië en Irak 
aankijken.
Overigens is het plan om nu mijn collega's het woord te geven, want 
anders ben ik wel heel lang aan het woord.

De voorzitter: Alvorens ik het woord kan geven aan de Minister van 
Defensie, is er nog een interruptie van de heer Sjoerdsma.

De heer S joe rdsm a  (D66): Ik heb toch nog een vraag over de 
voorwaarden. De Minister heeft duidelijk gemaakt wat de voorwaarden 
waren met betrekking tot liet mandaat. Zowel door de brief als de bijdrage 
van de Minister heeft de Kamer daarover duidelijkheid gekregen. Met 
betrekking tot de politieke strategie zegt de Minister eigenlijk heel weinig 
over de voorwaarden waaronder ingrijpen acceptabel zou zijn. Het advies 
van de volkenrechtelijk adviseur laat maar een heel smal pad over voor 
mogelijke militaire actie. Die mag immers niet ten gunste komen van 
oppositionele bewegingen die het regime van Al-Assad omver willen 
werpen. Laat ik het zo zeggen: clan ben je wel met precisiebombarde
menten bezig. Is het binnen dit mandaat, binnen het advies en binnen de 
juridische appreciatie van hét kabinet praktisch gezien wel mogelïjk dat 
we in Syrië aan de slag gaan? Ik vraag dat ook omdat er ook resoluties 
onder hoofdstuk VII liggen, die activiteiten tegen A!-Assad legitimeren. 
Daarin liggen dus veel bredere en misschien wei veel sterkere en 
duidelijkere mandaten dan in het mandaat tegen IS.

Minister K oenders: De heer Sjoerdsma geeft in alle precisie aan hoe 
ingewikkeld de situatie is. Ik ga er dus nu, laat op de avond, geen beleid 
voor uitzetten met allerlei lijstjes met voorwaarden en punten. Er ligt nu 
een voorstel van het kabinet voor. We hebben een aantal overwegingen 
gemaakt over het feit dat het één theater betreft. We hebben gezegd dat 
dit een zekere complexiteit creëert. Het kabinet kijkt uiteraard in het 
belang van de strijd tegen ISIS naar de verschillende opties. Op het 
moment waarop dat nodig is, komen we er bij de Kamer op terug.

De heer S joe rdsm a  (D66): De Minister moet zich toch kunnen voorstellen 
dat de Kamer benieuwd is naar de voorwaarden voor de politieke 
strategie als er in dé brief uitgebreid wordt ingegaan op een mogelijk 
mandaat en het kabinet zelf beschrijft dat er geen adequate politieke 
strategie aanwezig is. Anders is het namelijk heel moeilijk toetsen als het 
kabinet straks komt met een «nee, er is geen strategie» of «ja, er is wel 
een strategie». Ik heb niet het idee dat de Minister antwoord op deze 
vraag zal geven, dus Iaat ik doorschakelen. Ik heb nog een specifieke 
vraag over resolutie 2209. Die gaat niet over ISIS. In resolutie 2209 staat 
dat als Ai-Assad doorgaat met het inzetten van chloorgas, hoofdstuk 
Vll-activiteit en hoofdstuk Vli-maatregeien mogelijk zijn.

Minister Koenders: Mag ik een kort antwoord geven? Ik heb hier een 
beetje moeite mee, ook gezien de aard van de verhoudingen tussen de 
Kamer en het kabinet. Het punt is pas aan de orde wanneer het aan de 
orde is en dan zullen we het aan de Kamer voorleggen. We hebben in de 
brief een aantal opmerkingen gemaakt over een politieke strategie en een 
gezamenlijke Europese benadering, omdat we vinden dat de Kamer 
inderdaad recht heeft op een beschrijving en advisering met betrekking 
tot het volkenrechtelijk mandaat. We hebben duidelijk gemaakt dat we een 
mandaat een noodzakeiijke, maar niet voldoende voorwaarde vinden. 
Daarnaast hebben we, om de Kamer ten dienste te zijn, een aantal 
elementen genoemd van zaken die daarbij van belang zijn gezien de
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situatie in Syrië. Dat lijkt me eerlijk gezegd de manier waarop een regering 
hoort te opereren, zeker als het het uitzenden van missies betreft.

De voorzitter: Ik dank de Minister.

De heer Sjoerdsma (D66): Nee, voorzitter, want mijn vraag ...

De voorzitter: Mag ik misschien even uitpraten? Daarna geef ik u 
misschien het woord, maar mag ik eerst even uitpraten? Dank u wel, 
mijnheer Sjoerdsma.
Ik dank de Minister voor de beantwoording tot dusver. Gezien de tijd wii ik 
het woord graag direct aan de Minister van Defensie geven.
Mijnheer Sjoerdsma, u hebt twee interrupties gehad, maar ik zie dat u nog 
op het antwoord van de Minister wilt terugkomen. Mag ik u voorstellen dit 
in de tweede termijn te doen? Ik ben echt van mening dat we nu toe zijn 
aan de reacties van de Minister van Defensie,
De heer Sjoerdsma, heel kort.

De heer Sjoerdsma (D66): Dat kan, maar dan hoop ik wel dat er ook 
antwoord komt op die specifieke vraag. Ik noemde net een resolutie. Die 
noemde ik ook al in mijn bijdrage in eerste termijn, ik hoop dat er 
antwoord op komt in tweede termijn, zonder dat ik die vraag hoef te 
herhalen.

De voorzitter: In uw tweede termijn, mijnheer Sjoerdsma.
Mijnheer Voordewind, u wilt uw tweede interruptie nu gebruiken?

De heer Voordewind (Christenunie): U maakt altijd grapjes, voorzitter.
Dat kan ik erg waarderen. Ik heb een vraag gesteld over de Koerden in 
Syrië en de Minister zei anderhalf uur geleden dat hij hierover later nog 
iets zou zeggen. Ik heb met veel spanning op zijn antwoord gewacht. Ik 
hoop dat hij er nog iets over kan zeggen, voordat we naar de beant
woording van de Minister van Defensie overgaan, want we hebben 
inderdaad nog maar weinig tijd voor de beantwoording van de twee 
andere Ministers.

Minister Koendérs: Voorzitter, met uw welnemen zou ik dat graag in 
tweede termijn willen doen.

De voorzitter: De vraag zal beantwoord worden, Mijnheer Voordewind, ik 
begrijp uw Vraag heel goed. Wacht nog even het antwoord van de 
Minister in tweede termijn af. Als het nodig is, geef ik u graag de ruimte, 
maar ik zou zeggen dat de tijd er ook niet naar is. We moeten nog zien hoe 
we het allemaal kunnen klaren, ik dank de Minister voor zijn beant
woording.

Minister Hennis-Pfasschaert: Voorzitter. Op de een of andere manier 
hoop ik nog steeds dat we 23.00 uur halen. Dat hoop ik niet, omdat dit 
debat niet nog veel meer tijd verdient, maar omdat ik altijd het gevoel 
krijg dat op eën tijdstip als dit het debat niet altijd veel scherper wordt, ik 
probeer de vragen hee( staccato te beantwoorden.
Het is een feit dat ISIS een weerbarstige tegenstander is en dat de strijd 
tegen ISIS een lange adem zal vergen. Dat hebben alle woordvoerders 
ook geconstateerd. Na een jaar kunnen we een tussenbalans opmaken, 
waaruit we een aantal positieve punten kunnen halen en andere punten 
wat minder hoopvol stemmen. De werkelijkheid is dat ISIS wel degelijk 
grote verliezen zijn toegebracht en dat die maar moeilijk door ISIS te 
compenseren zijn.
De heer De R oon g a f  a a n  d a t  hij g r a a g  m e t de zes F-16 's w il d o o rv lie g e n . 
Dat snap ik. We hebben echter heel goed gekeken naar de effecten van de
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verlenging op het voortzettingsvermogen, verschillende opties onderzocht 
en besloten dat zes plus twee simpelweg niet haalbaar is. Dat heeft alles 
te maken met de aspecten inzetbaarheid en geoefendheid! Vorige week 
hebben we hierover in een ander debat gesproken. De vliegeis die boven 
Irak optreden, worden op twee van de zes missies ingezet. Dat is 
onverantwoord. We gaan een en ander repareren met het ophogen van de 
vlieguren. Ik heb de Kamer al eerder meegenomen in dit proces. We 
hebben het voorzichtig opgelopen en ook afgewogen tegen bijvoorbeeld 
de bijdrage van andere coalitiepartners. Ik begrijp de wens van de heer De 
Roon, maar cle harde realiteit is dat we teruggaan naar vier plus twee. 
Nederland levert geen wapens aan de peshmerga. Dat klopt. We hebben 
eerder gezegd dat we wel andere zaken zullen leveren en dat hebben we 
ook gedaan. We leveren geen wapens om de simpele reden dat we die 
wapens niet hébben. We hebben ook geen munitie die we zomaar kunnen 
leveren. Sterker nog, ik ben blij als we onze munitievoorraden op orde 
hebben ten behoeve van de eigen generieke geoefendheid. Hét gaat me 
wat ver om vanuit die voorraden te leveren aan de peshmerga. Laten we 
niet voorbijgaan aan het feit dat er heel veel initiatieven zijn genomen. 
Duitsland en Italië werden al genoemd. Als ik het goed heb gehoord, is 
ook VS-initiatïef Train and Equip van 1,6 miljard dollar genoemd. Alles wat 
wij bijdragen is een soort druppeltje op de gloeiende plaat, terwijl het er 
bij ons in de eigen krijgsmacht en daarmee in de generieke geoefendheid 
en de beschikbare middelen fors zou inhakken.
Als we kijken naar bet op dit moment beschikbare materieel in de regio 
voor zowel de iraqi Security Forces (ISF's) als de peshmerga, zien we dat 
er veel materieel is, maar dat er grote problemen zijn bij de distributie. 
Degenen die in het gebied zijn geweest, hebben dat waarschijnlijk ook 
vernomen. De uitgifteprocessen verlopen buitengewoon moeizaam. 
Daarop is vanuit de coalitie nu volop druk gezet Ik hoop echt dat dit tot 
verbetering leidt. Ook ik heb de peshmerga's gezien, ook ik heb de ISF's 
gezien. Het is een beetje een samengeraapt zootje, ik bedoel natuurlijk 
geen zootje maar outfit, laat ik dat gelijk rechtzetten. Dat kan niet de 
bedoeling zijn als er voldoende materieel in de opslagplaatsen 
beschikbaar is. We gaan dus geen wapens leveren, en ook geen munitie, 
simpelweg omdat we die niet hebben en er op dit moment meer clan 
voldoende initiatieven lopen, ik noem nog maar eens cle 1,6 miljard vanuit 
Italië, vanuit de VS natuurlijk. Het wordt iaat, dus ik had het helemaal over 
mezelf toen ik aan het begin van mijn beantwoording zei dat we er 
allemaal niet scherper op worden. Ook het United States Central 
Command (CENTCOM) heeft gemeld dat inmiddels twintig landen meer 
dan 3 miljoen kilo aan uitrusting in Irak hebben verstrekt. Dat betreft zowel 
cle peshmerga als de ISF's.

De heer De Roon (PVV): We hebben tijdens ons werkbezoek geconsta
teerd dat juist cle lED's een groot probleem voor de peshmerga's 
opleveren. Ik heb hierover een vraag gesteld en misschien kan de Minister 
daar nog even op ingaan. Wat zijn de mogelijkheden om de peshmerga's 
te voorzien van modernere middelen om de lED's op te sporen?

Minister Hennis-Piasschaert: Dé lED-training zit in het programma. Ze 
krijgen een opleiding. Hoe herken je lED’s? Wat kun je eraan doen? We 
hebben geen voorraden van specifieke instrumenten, die we zelf wel 
gebruiken, om aan de peshmerga's te geven. Wè proberen soms om wat 
meer te kijken naar speciale instrumenten die we in aansluiting op een 
specifieke training kunnen geven, zoals een knevel bij een medische 
training. Zoiets zouden we ook kunnen bedenken bij de lED-training, maar 
dat betreft duurder materieel dat we ook minder op voorraad hebben. Het 
gaat vooral om dè behoeftestelling vanuit de pershmerga's zelf. Ik vind 
dat die leidend moet zijn. Een specifiek verzoek met betrekking tot 
materieel voor de inzet tegen lED's heeft rriij in ieder geval niet bereikt. Ik
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moet zeggen dat ik die ook niet voldoende op voorraad heb. Een en ander 
zou eventueel meegenomen kunnen worden in het grote Train and 
Equip-programma van de VS.

De heer Servaes {PvdA}: Misschien heb ik:even iets gemist. Ik begrijp wel 
dat we onze eigen kogels niet aan anderen geven, als omdat we daar al 
krap in zitten. Dat vind ik een heel redelijk verhaal. We willen echter 
bekijken wat we wel extra kunnen doen. Uit de antwoorden van het 
kabinet op de schnftelïjke vragen maakte ik op dat het kabinet dit ook wil 
doen. Er staat namelijk letterlijk: «Nederland onderzoekt momenteel de 
mogelijkheid om aanvullende steun, niet zijnde wapens, aan de Iraakse 
strijdkrachten en de Peshmerga te leveren [...]». Waaraan wordt dan 
gedacht? Óp welke manier kunnen we hen wel helpen?

Minister Hennis-Piasschaert: We kijken naar de mogelijkheden. Dat 
geldt voor Defensie en BuZa. Ik heb op dit moment onvoldoende op mijn 
netvlies wat er mogelijk zou zijn. Ik check het zo meteen nog even met 
mijn collega van BuZa en kom er in tweede termijn op terug. Vanuit 
Defensie heb ik op dit moment helemaal niets concreets te bieden, maar 
we blijven natuurlijk altijd, hoe dan ook, ópenstaan voor specifieke 
verzoeken vanuit de coalitie en zeer zeker vanuit de peshmerga's of de 
ISF's.

De heer Servaes (PvdA): Goed, we komen erop terug. Ik neem aan dat er 
over concrete zaken gesproken wordt als er onderzocht wordt wat we 
aanvullend kunnen doen. Als de Minister van Defensie niet weet welke 
mogelijkheden er vanuit Defensie zijn, wil ik in teder geval van het kabinet 
horen wat er nu dan onderzocht wordt én waarover dan gesproken wordt.

Minister Hennis-Piasschaert: Ik hoor net dat mijn collega van BuZa op 
die vraag terugkomt.
Ik begrijp heel goed dat we allemaal het aantal burgerslachtoffers willen 
minimaliseren. In het debat van vorig jaar hebben we buitengewoon lang 
over dit punt gesproken. We hebben toen uitgelegd hoe het targettïng 
proces wordt opgelopen en hoe nauwkeurig en zorgvuldig dat proces is. 
De leden die een bezoek hebben gebracht aan de basis en volledig in zo'n 
briefing van onze Air Task Force zijn meegenomen, hebben een toelichting 
gekregen op de manier waarop wordt gehandeld conform het humanitaire 
oorlogsrecht én de eigen rules of engagement. Ze hebben ook duidelijk te. 
horen gekregen dat Nederland uitsluitend gebruik maakt van zogenoemde 
smart weapons, dus.gps- of lasergestuurd en met board canon, en dus 
heel precies opereert.
Ik weet niet of in de technische briefing aan de orde is gekomen dat alle 
meldingen over burgerslachtoffers onmïddèllïjk door de coalitie worden 
onderzocht. Het is tot nu toe nog niet het geval geweest, maar indien er 
sprake is van mogelijke burgerslachtoffers door Nederland, zijn er 
allerhande regelingen. Ik licht een en ander zo nog even verder toe. ik 
herhaal misschien Wat ik vorig jaar heb gezegd, maar ik denk dat het wel 
goed is dit even te doen. Na een aanval blijven alle toestellen in het 
gebied. Ze voeren met hun eigen sensoren een battle damage assessment 
(BDA) uit. Ze kijken naar het doel en bepalen of het gewenste effect is 
bereikt door de aanval. Ook wordt gekeken of er eventueel onbedoelde 
nevenschade is ontstaan. De beelden worden tijdens de vlucht 
opgenomen en na de landing nauwgezet geanalyseerd. Ais het goed is, 
zijn de leden tijdens hün bezoek hierin meegenomen. Na deze analyse en 
debriefing wordt er een after action report (AAR) opgemaakt. Hierin wordt 
de.actie beschreven, inclusief de exacte locaties en tijden van cle aanval. 
Ook wordt beschreven of er enige kans is op onbedoelde nevenschade. In 
h e t  t a r g e t i n g  p r o c e s  w o r d t  a l t i j d  een i n s c h a t t i n g  gemaakt van de kans op 
nevenschade. Die moet eigenlijk uitkomen op nul. Het wordt allemaal zo

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 27 925, nr. 560 52



precies opgelopen dat we tot nu toe eigenlijk geen gevallen gehad 
hebben. Het ging moeizaam, want de toestellen zijn niet op de grond 
aanwezig en we hebben geen boots on the ground, maar we hebben 
moeten vaststellen dat er van nevenschade in die zin geen sprake is 
geweest. Je kunt ook een gedeelte van een gebouw bombarderen. Het is 
zo precies. Het is niet zo dat je gelijk een complete wijk of regio platlegt. 
Dat komt door die smart weapons waarover ik net sprak.
Ik zei nét ai dat de coalitie alle meldingen over burgerslachtoffers 
allereerst valideert op tijd en plaats. Als de kans bestaat dat een airstrike 
burgerslachtoffers heeft veroorzaakt, wordt de melding onderzocht door 
het land of de landen die op die plaats en tijd luchtaanvallen hebben 
uitgevoerd. Al deze gevallen worden serieus onderzocht. Nogmaals, er 
zijn dus allerlei regelingen voor. In Nederland wordt altijd een rapport aan 
het Openbaar Ministerie gegeven. Met andere woorden: het is zo'n 
zorgvuldig proces omdat het voorkomen en minimaliseren van de 
onbedoelde schade voor Iraakse burgers voor ons en voor iedereen die 
betrokken is bij deze strijd, echt de allerhoogste prioriteit heeft.
De heer Grasshof vroeg om een harm tracking cell. Voor een harm 
tracking cell moetje in feite boots on the ground hebben. Die hebben we 
niet, zoals de commissie weet. Op dit moment hebben we binnen 
CENTCOM een special directorate dat zich daarmee bezig houdt en 
werkelijk alle meldingen van mogelijke of vermoedelijke burgerslacht
offers onderzoekt. We kunnen dan ook zeggen dat op deze manier ook dit 
proces zeer zorgvuldig door de coalitie wordt afgelopen. Kortom, dat 
waarom gevraagd wordt, is niet mogelijk, maar we gaan er wel buiten
gewoon precies mee om.
De heer Van Bommel zei buitengewoon stellig dat mensen zich aansluiten 
bij ISIS als gevolg van de bombardementen.

De heer Van Bom m el (SP): Ik wil nog een aanvullende vraag stellen op 
het vorige thema.

De voorzitter: U w ilt een interruptie?

De heer Van Bom m el (SP): Zeker. Daarin wil ik een vraag stellen. Hoe kan 
de Minister de Kamer met zo'n grote stelligheid voorhouden dat er nul 
burgerslachtoffers zijn, ais zè tegelijkertijd moet erkennen dat er no boots 
on the ground zijn en dat we een en ander niet kunnen controleren? Ik zie 
de Minister nee schudden, maar il< heb het woord «nul» niet verzonnen. 
Dat komt van de Minister. We hebben een tactiek, een methode waarmee 
we ons doel kunnen vaststellen, maar we kunnen niet de identiteit van 
mensen die in gebouwen zitten, vaststellen. Dat kunnen we ook niet na 
observatie. Hoe kan de Minister met die stelligheid zeggen «nul 
burgerslachtoffers»?

Minister Hennïs-Plasschaert: Als ik het woord «nul» in mijn mond heb 
genomen, moet ik zeggen: dat kan niet. Je kunt het inderdaad niet met 
zoveel stelligheid vaststellen. Dat is een zeer terechte opmerking van de 
heer Van Bommel. Wel is het zo dat het targetting proces heel zorgvuldig 
wordt opgelopen op basis van een zeer nauwkeurige informatiepositie, 
maar de heer Van Bommel heeft gelijk. Ik zei het net zelf eigenlijk ook al. 
Het is heel moeilijk om een volledig BDA uit te voeren, omdat we geen 
boots on the ground hebben, de veiligheidssituatie dat ook niet toelaat en 
doelen in de moslimgemeenschap relatief snel, binnen 24 uur, begraven 
worden. Wat ik vooral heb willen zeggen en wat ik de leden vorig jaar of in 
de debatten die we tussentijds hebben gevoerd, al heb gezegd; is dat 
meldingen van vermeende burgerslachtoffers uiterst serieus worden 
opgelopen. De heer Van Bommel heeft gelijk. Ik kan natuurlijk nooit «nul» 
zeggen en dat had ik ook niet moeten zeggen.
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De heer Van B om m el {SP}: Dat «nul» is dan hiermee teruggenomen. 
Daarop komen we niet meer terug. Ik kom wel terug op de selectie. Waar 
het om gaat bij doelenselectie is dat men op enig moment met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet vaststellen dat personen die 
in of om een gebouw aanwezig zijn, behoren tot de tegenstanders, tot IS. 
Hoe kan het onderscheid tussen burgers en mensen die als tegenstander 
worden aangemerkt, worden gemaakt?

Minister H ennïs-P lasschaert: Ik kan in het openbaar niet alle details 
geven. Ik raad de heer Van Bommel aan om een keer met de andere leden 
zo'n bezoek af te leggen, zoals een aantal van zijn collega's hebben 
gedaan. Men wordt dan helemaal meegenomen in het targetting proces 
en krijgt precies zicht op de manier waarop bijvoorbeeld een bepaalde 
locatie langdurig in de gaten wordt gehouden en welke informatie wordt 
verzameld op basis waarvan vervolgens tot een besluit wordt gekomen. 
Dat is een langdurig proces. Dit betreft natuurlijk de vooraf gekozen 
doelen. We hebben ook de close air support (CAS). Dan wordt het.een 
ander verhaal en is het veel duidelijker wie een strijder is. Ik raad de heer 
Van Bommel echt aan om zich eens een keer volledig mee te laten nemen 
in het oplopen van zo'n targeting proces. Dat kan ik hier ónmogelijk doen,

De heer Van Bommel (SP): Voordat hier de indruk wordt gewekt dat ik 
geen troepen zou bezoeken; dat is bepaald niet het geval.

Minister H ennïs-P lasschaert; Nee, nee.

De voorzitter: Ook dat is weer gecorrigeerd.

De heer Van B om m e l (SP): Dat is daarmee ook rechtgezet. Dank u wel.

Minister H enn is -P iasschaert: Het is inderdaad 22.55 uur; Mijn wekker 
ging vanmorgen om 05.00 uur. Het was geen verwijt aan de heer Van 
Bommel. Sterker nog,, het was meer een gebaar, omdat ik weet dat een 
aantal leden niet in het gebied zijn geweest, maar dat wel. heel graag 
willen. Ik heb ook tegen de collega's van de heer Van Bommel gezegd dat 
ik graag bereid ben om nog een bezoek te faciliteren. Ik vind het van 
belang dat alle commissieleden met eigen ogen kennis hebben kunnen 
nemen van de situatie ter plaatse. Dit zou ik eigenlijk tegen de heer Van 
Bommel willen zeggen. Volgens mij is zijn collega, de heer Van Dijk, wel 
meegegaan. Maargoed, hoe dan ook.
De heer Van Bommel zei ook dat mensen zich aansluiten bij ISIS als 
gevolg van de bombardementen. Ik heb moeite moet deze opmerking, 
omdat we in het begin de enorme groei van ISIS hebben zien ontstaan, 
juist door de aantrekkingskracht van de militaire successen van ISIS. 
Gelukkig zei mijn collega van BuZa er al het nodige over. Door de militaire 
successen te breken, werd de aantrekkingskracht van ISIS minden Dat 
blijkt uit alle rapporten van onze diensten. We zien nog altijd een aanwas, 
maar die komt ook heel vaak van buiten door de zogenoemde foreign 
fighters. We hebben nadrukkelijk geen informatie dat mensen zich 
aansluiten bij ISIS vanwege de bombardementen. We willen juist de 
burgerbevolking door het oplopen van de targetting processen zo veel 
mogelijk ontzien, wat ik net al zei. We zien wel dat de lokale bevolking 
zwaar onder druk wordt gezet om zich aan te sluiten bij ISIS. Juist die 
lokale bevolking geeft in toenemende mate aan dat ze van de repressie 
van ISIS af wil. Daar willen ze onderuit komen. Dit zijn ook de mensen die 
in eerste instantie de komst van ISIS enorm hebben toegejuicht'. Ik hecht 
eraan om de woorden van de heer Van Bommel nog even in deze context 
te plaatsen.
De heer Servnes vroeg naar de voortgang en de verbeterpunten van de 
trainingen. Voor de trainingen is een curriculum, maar dat is niet in beton
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gegoten. Ais er ruimte is om ons aan te passen, omdat er bijvoorbeeld 
een bepaalde staftraining nodig is of een train-the-traïner-training 
geïntroduceerd moet worden, moeten we daarin flexibel zijn. Uiteindeiijk 
is de behoefte van de Iraakse en Koerdische strijdkrachten leidend.
De heer Servaes sprak veel over the will to fight. Dat zei mijn Amerikaanse 
collega ook een keer hardop. Het is een belangrijk punt van aandacht. We 
gaan niet over de selectie van de juiste rekruten. Uiteindelijk is de coalitie 
wel gaan praten met de Iraakse autoriteiten, want als de selectie beter is, 
komen we ook tot betere trainingsresultaten. De verschillen tussen de 
mensen die in eerste instantie waren aangemeld, waren enorm. De ene 
had wel wat ervaring, de andere helemaal niet. Dat zagen we vervolgens 
ook terug in de resultaten. Als er bijvoorbeeld een commandotraining was 
afgerond, was de ene er echt tegen opgewassen terwijl de andere nog 
helemaal aan het begin van zijn carrière stond. Selectie is in ieder geval 
voor mij een belangrijk punt van aandacht, ook in relatie tot de 
zogenoemde will to fight.
Ik heb veel gehoord over het niveauverschil tussen de peshmerga's en de 
h aakse strijdkrachten. Zeker als je er zelf bent geweest, is één ding 
duidelijk: de peshmerga's strijden echt voor huis en haard. De leden 
hebben al gesproken over de soennieten en de sjiieten en over het gebrek 
aan eenheid binnen de soennitische gemeenschap. Dat wordt dus een 
heel ander verhaal voor de Iraakse strijdkrachten. Ook dat is iets voor de 
lange adem en moet in het gehele inclusiviteitsproces worden meege
nomen.
De heer Servaes vroeg naar de gevolgen van de verlenging voor de 
krijgsmacht. In de brief is duidelijk aangegeven wat een verlenging 
betekent voor cle opleidings- en trainingsprogramma's voor de 
F-16-vlïegers. Dat is de reden waarom we extra vlieguren inkopen. Ik heb 
er net al iets gezegd. Het is opgenomen in het bedrag dat we voor deze 
missie uitgeven. Het is wel zo, en dat staat misschien minder helder in de 
brief, dat we al snel tegen het vraagstuk van de individueel uitgezonden 
militairen en de individueel samengestelde eenheden oplopen, als we het 
hebben over de trainers. Meer in het algemeen: die ïnzet trekt een heel 
zware wissel op de organisatie. Dat merken we bij deze missie en ook bij 
andere missies, de zogenoemde «kaderzware missies», zoals ze vaak in de 
vakcommissie Defensie worden genoemd. Voor deze functies geidt, en dat 
is niet anders voor de mensen die we nu naar Irak hebben gezonden, dat 
ze tijdelijk vacatures veroorzaken bij de betreffende eenheden en staven in 
Nederland met directe negatieve gevolgen voor de interne bedrijfsvoering 
en de gereedheid van eenheden. Dat is de realiteit. Daarvoor wordt 
Defensie niet ais zodanig gecompenseerd.
Collega Koenders heeft daarnet heel veel wijze woorden uitgesproken 
over Syrië en over de brief die het kabinet de Kamer eerder heeft 
toegestuurd naar aanleiding van het advies van de externe volkenrech
telijk adviseur. De heer Sjoerdsma vroeg of het mogelijk is om ISIS in 
Syrië te verslaan zonder iets met Al-Assad te doen. Op deze vraag zijn een 
heleboel politieke antwoorden mogelijk, maar er zit natuurlijk ook een 
militaire component in het antwoord. Daar zoom ik even kort op in. Ik 
denk dat we daarover na de zomer, of wanneer het kabinet er klaar voor 
is, verder kunnen praten met de Kamer. De realiteit op dit moment is dat 
ISIS en het regime maar weinig geografische raakvlakken hebben. Bij een 
aantal steden bevinden zich korte frontlijnen: ten zuidoosten van 
Damascus, Deir ez-Zohr, Tadmor, én op enige plaatsen in de provincie 
Aleppo. De coalitie voert geen luchtaanvallen uit nabij de frontlijn tussen 
ISIS en het bewind. ISIS lijkt zich op dit moment voornamelijk te richten 
op het behoud van de grensovergangen met Irak en Turkije en objecten 
met een grote strategische waarde, zoals oliebronnen en graansilo's. Het 
regime van Al-Assad concentreert zich, waarschijnlijk nog meer dan de 
afgelopen drie jaar, op de driehoek Damascus-Homs-Latakia. Misschien 
moeten wè de kaart er een keer bij nemen.
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Ik heb het alleen over het militaire stukje. Collega Koenders heeft net heel 
duidelijk aangegeven dat het om veel meer gaat dan alleen militaire 
afwegingen. De aanwezigheid van een mandaat betekent niét dat we dus 
gaan bombarderen. De afwezigheid van een politieke strategie betekent 
niet dat we in militair opzicht nooit iets kunnen doen. Dat is precies de 
vraag waarover het kabinet zich deze zomer zal buigen. Vanuit de coalitie 
wordt natuurlijk aangegëven dat er blijvende ondersteuning met het 
luchtwapen nodig is. De leden hebben zelf geconstateerd dat die in Irak 
nodig is, maar ook in Syrië, even los van de vraag wie uit de coalitie die 
dan moet geven. De realiteit is dat ISIS een grensoverschrijdende 
bedreiging is. Ik hoor het steeds terugkomen: één militair theater, De 
logistieke aanvoerlijnen van ISIS in Irak komen vanuit Syrië. Met name in 
oostelijk Syrië ondervindt ISIS heel weinig weerstand. Indien ISIS alleen in 
Irak wordt bestreden, houdt ISIS een uitvalsbasis in Syrië. Volgens mij 
heeft de CdS dit tijdens de briefing heel duidelijk met de Kamer gedeeld: 
ISIS-strijders uit Irak zullen zich terugtrekken in Syrië, wanneer ze in Irak. 
worden teruggedrongen, om op een geschikt moment weer aan te vallen 
vanuit Syrië. Daarom is het van belang dat de coalitie, whoever it may be, 
het luchtwapeh ook in Syrië inzet. Het aangrijpen van doelen in Syrië leidt 
tot verlies aan gevechtskracht van ISIS in Irak. Daarom geeft de coalitie 
steeds vaker aan dat ze behoefte heeft aan meer jachtvliegtuigen die 
boven Syrië kunnen opereren. Dat is de realiteit. Het gaat om het 
uitvoeren van precisiebombardementen en wie daarvoor het geschiktst is. 
Er is dus nadrukkelijk sprake van één theater.
De heer Grashoff vroeg om de monitors direct achter de frontlinies 
toezichtte laten houden op mensenrechtenschendingen. Daarvoor zouden 
we.boots on the ground nodig hebben, terwijl we dat. juist niet willen. 
Misschien héb ik hem verkeerd begrepen. We besteden wel volop 
aandacht aan mensenrechtenschendingen in de trainingen.

De heer G ra s h o ff (GroenLinks): Ik bedoelde niet zozeer dat dit per se 
Nederlandse waarnemers of waarnemers van Westerse mogendheden 
moeten zijn. Wat de Minister zei, kan ik zelf ook wel bedenken. Als het 
aspect van mensenrechtenschendingen in trainingen en in de hele.aanpak 
wordt meegenomen, moet het toch mogelijk zijn om aldaar mensen op te 
leiden om ais waarnemer een specifieke rol te hebben in het toezicht 
daarop?

Minister H enn is-P lasschaert: Op die manier. Het aspect zit wel in de 
trainingen, maar we leiden niemand specifiek tot monitor op, terwijl de 
heer Grashoff dat eigenlijk voor ogen heeft. Ik ga er even op kauwen. Dat 
heeft ook weer te maken met de behoeftestellihg. Het aspect van 
mensenrechtenschendingen is wé! een nadrukkelijk aspect in onze 
trainingen. Het is wel een aardige suggestie. Ik zeg toe dat we er in de 
volgende voortgangsrapportage op terugkomen, met goedvinden van de 
heer Grashoff.
Ik heb nog twee vragen over. De heer Knops vroeg naar de Forward Air 
Controller (FAC'er}. Ja, er zijn FAC'ers nodig. We hebben er de vorige keer 
ook over gesproken, ik weet niet of het in de technische briefing aan de 
orde is gekomen. Volgens mij is dat het geval. Als het goed is, is daarbij 
duidelijk uitgelegd dat er soms ook op afstand een soort FAC'er kan 
worden ingezet zonder boots on the ground. Ik heb nadrukkelijk 
toegezegd op vragen van de heer Sjoerdsma dat w.e de Kamer onmid
dellijk op de hoogte stellen, als we iemand op de grond als FAC'er willen 
laten functioneren. Het kan dus ook door middel van andere sensoren en 
meer op afstand. Dit is alles wat ik hierover in het openbaar kan zeggen. 
Heeft Nederland voldoende munitie beschikbaar? Het was geen sinecure, 
maar we hebben voldoende munitie beschikbaar om de luchtcampagne te 
kun ne n  voortzetten. Wel is er voortdurend aandacht nodig voorde 
verwerving van voldoende munitie en onderdelen daarvan. Gezien de
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wijze waarop Defensie Materieel Organisatie {DMO) het nu heeft ingericht, 
de wijze waarop we in de coalitie opereren en onze contacten met de 
leveranciers, voorzie ik dat dit goed blijft lopen. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan zal ik daarvan melding maken in de voortgangsrapportage.
Ik heb echt geprobeerd om in vijftien minuten alle vragen te beant
woorden.

De voorzitter: Ik dank de Minister van Defensie. U hebt 25 minuten de 
tijd genomen om de vragen te beantwoorden.

Minister Pioumen: Voorzitter. Ik ga in op drie vragen. De eerste vraag is of 
er een gebalanceerde bijdrage is uit de verschillende regio's aan de 
humanitaire inzet van de internationale gemeenschap om de mensen in 
Irak, Syrië, Libanon, Turkije, Jordanië en andere landen bij te staan. De 
tweede is of er al een beweging te zien is van mensen die teruggaan, of 
de terugkeer op de een of andere manier mogelijk gemaakt of gefacili- 
teerd wordt en wat de mensen aantreffen als ze terugkomen. De derde 
vraag is op welke manier we nadenken, of al handelen in de zin van een 
duurzamere manier van ondersteunen van landen als Libanon en 
Jordanië, maar ook Noord-Irak, bij wat gewoon een langdurige opvang 
van vluchtelingen uit de buurlanden op hun grondgebied is.
Wordt er gebalanceerd bijgedragen? Dat hangt er een beetje van af van de 
manier waarop je het bekijkt Ais het gaat om een bijdrage aan de 
humanitaire support in Syrië, is Koeweit met 135 miljoen dollar de vijfde 
donor, de VAE de tiende en zit Saoedi-Arabië ergens tussen de tiende en 
vijftiende plek. Voor Irak liggen de cijfers anders. Opvang van mensen in 
Irak vindt vooral plaats in het noorden van Irak, maar ook we! in andere 
delen. In Irak zijn vooral de VA£ actief. Die zijn de zesde donor met 
ongeveer 27 miljoen dollar. Qatar en Koeweit hangen hierbij hee! erg 
onder aan het rijtje met bedragen die de 0,5 miljoen dollar net niet o f net 
wel halen. Het is dus een gemengd beeld. Het is duidelijk dat er voort
durend met elkaar gesproken wordt over het vullen van de pledges. De 
pledging conference voor de opvang van vluchtelingen uit Syrië werd in 
Koeweit gehouden en heeft geresulteerd in een forse bijdrage van 
Koeweit.
Draagt Nederland ook bij aan psychosociale hulp? Ja, dat doen we, onder 
andere met Nederlandse ngo's die op dat gebied een goede reputatie 
hebben. Alle inzichten die we hebben opgedaan, gebruiken we daar teri 
bate van mensen die vaak heel overhaast, van het ene op het andere 
moment, huis en haard hebben moeten verlaten.
Er is niet zo veel informatie over het aantal mensen dat terugkeert en 
waarheen ze terugkeren, zeg ik tegen de heren Van der Staaij en 
Voordewind. De informatie bouwt zich anekdotisch op, om het zo maar te 
zeggen. Er is geen informatie beschikbaar over de vraag of bepaalde 
groepen eerder teruggaan of juist niet. In zijn algemeenheid zijn er een 
paar struikelblokken. Er liggen nog steeds mijnen. Nederland draagt bij 
aan de ontmijning. Dat doen we al ruim anderhalf jaar. Er wordt ook wel 
een en ander ingericht. We zorgen er niet alleen voor dat de terugreis 
gemaakt kan worden, maar ook dat ,er genoeg voedsel is en dat het veilig 
genoeg is. Dë realiteit is overigens dat heei vee! ontheemden grote 
vraagtekens zetten bij het teruggaan naar waar ze vandaan komen, omdat 
ze zich vaak niet alleen verraden voelen, maar ook feitelijk verraden zijn 
door de mensen met wie zë vroeger een dorp of een straat vormden. 
Mensen zijn heel erg bang. We volgen het nauwgezet. We bekijken Ook 
wat we via VN-interventies kunnen doen om terugkeer mogelijk te maken. 
Er zijn zeker nog geen grote bewegingen. Ik kan me zo voorstellen dat 
iedereen dat wel kan navoeien.
Moeten we niet iets duurzaams doen aan de opvang in de buurlanden? 
Het antwoord is natuurlijk ja. Dat doen we ook, zeg ik tegen de heer 
Sjoerdsma. Ik noem een paar lijnen daarin. We praten met de Wereldbank
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over de vraag of landen als Libanon en Jordanië, middeninkomenslanden, 
weer aanspraak kunnen maken op een aantal faciliteiten voor lageinko- 
menslanden, onder andere concessionele leningen. Nederland is een van 
de landen die heel veel contact hebben met de lokale overheden. Ik zal er 
nu niet verder op ingaan, maar ik heb de commissie de vorige keer toen 
we hierover spraken, uitvoerig ingelicht over mijn gesprek met gemeente
raadsleden err burgemeesters van omliggende dorpen. We werken met 
UNICEF binnen het programma No lost generation, om kinderen naar 
school te kunnen laten gaan. We kijken ter plekke, ook met ngo's en 
anderen, of we die inzet verder moeten aanzetten. Daarnaar doe ik nu 
onderzoek. Wat kunnen we doen? Hoe moeten we dat doen? Met wie 
moeten we dat doen? Wat voor financiële bijdrage past daarbij? Ik 
verwacht in het najaar met een uitgewerkter plan daarvoor te kunnen 
komen. Het zij overigens ook opgemerkt dat we die gesprekken vooral ter 
plekke voeren. De versterking die we hebben gekregen uit de middelen 
voortkomend uit de motie-Sjoerdsma/Van Ojik, worden deels ingezet voor 
de local humanitarian intelligence, ais je het zo zou willen noemen. We 
kijken naar innovatieve manieren niet alleen om mensen van huis zich wat 
meer thuis te laten voelen in de buurlanden, maar ook om die buurlanden 
te steunen. Laat gezegd zijn dat Turkije het grootste aantal vluchtelingen 
ter wereld opvangt binnen zijn eigen grenzen. De burgers van Libanon en 
Jordanië dragen natuurlijk oök zeer bij. Dat hebben we eerder al 
gewisseld. Ze moeten er niet alleen voor staan. De bijdragen die we 
kunnen leveren, leveren we graag op heel veel verschillende manieren, 
maar nadrukkelijk ook via lokale overheden.

De voorzitter; Ik dank de Minister voor haar beantwoording. Ik dank de 
regering voor de beantwoording in eerste termijn. Ik kijk even naar de 
leden. We zitten precies op het moment waarop we vier uur het debat 
gevoerd hebben. We zijn iets later begonnen. Ik wil de commissie een 
voorstel doen. Als ik het goed voorleg, stel ik het niet ter discussie voor 
maar als mogelijkheid, ik zie dat iedereen nog wakker is. Het werkt altijd 
fantastisch bij deze commissie. Ik stel het volgende voor. Met negen 
woordvoerders met twee minuten spreektijd en de beantwoording van de 
regering zijn we een half uur verder. Ik heb ook rekening te houden met de 
ondersteuning van deze Kamer. Ik probeer recht te doen aan de inbreng 
van de commissie en die van de regering. Ik probeer ook recht te doen 
aan het feit dat morgen om 09.30 uur het algemeen overleg Personeel 
Defensie gepland staat, alsmede het overleg over Afghanistan. Als we 
elkaar nu eens een beetje tegemoetkomen. Ik kijk naar links, naar de 
leden. Kunt u leven zonder interrupties en met twee minuten spreektijd? ik 
denk dat u het kunt, Ik zeg er nog even bij dat de leden hei oordeel over 
deze missie plenair kunnen afrönden. Ik doe nog een suggestie; mochten 
de leden van een tweede termijn afzien, dan is dat mogelijk. Ik kijk naar 
rechts, naar de bewindslieden. Kunt u instemmen met het voorstel dat we 
het debat met een half uur verlengen? Ik stel het zeer op prijs dat u die 
mogelijkheid geeft. Ik houd de leden aan twee minuten.

De heer De Boon (PW): Voorzitter. Ik dank de bewindslieden voor de 
uitvoerige beantwoording van de gestelde vragen en reacties op mijn 
opmerkingen.Toen ik de Minister van Defensie zonet hoorde spreken over 
de gevaren, risico's en nadelen van het ongemoeid laten van IS in Syrië, 
dacht ik: ik hoor mezelf praten. Dat was natuurlijk een plezierig geluid, ik 
ben dan ook erg benieuwd naar het resultaat van het denkproces over de 
vraag «wat hieraan te doen» dat het kabinet nu ingaat, als ik de Minister 
tenminste goed heb verstaan. Ik begrijp best dat het kabinet er nog eens 
een nachtje over wil slapen, ik hoop alleen dat het kabinet er niet te lang 
over doet en daartoe roep ik het ook op. iedere dag dat het voortduurt, 
tolereren we eigenlijk dat IS onverhinderd meer ellende kan aanrichten. 
Dat moeten we gewoon niet willen. Alle verhaien over een breed
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gedragen politieke strategie ter oplossing van het conflict in Syrië vind ik 
politiek correcte praat, maar de mensen die daarvan het slachtoffer zijn, 
hebben er niets aan. Die willen gewoon actie zien. Die actie moeten we 
aan de dag leggen. Ik hoop dat het kabinet dat ook heel snel gaat doen.

De heer Ten Broeke fVVD): Voorzitter. Toen ik de heer De Roon hoorde 
spreken over meer F-16's en hij ineens heel positief was over de missie, 
dacht ik; hé, we hebben er weer een verantwoordelijke partij bij. We zullen 
het zien, ais we straks in de derde termijn komen.
Voor de VVD waren een aantal punten cruciaal. De antwoorden zijn zeker 
nog niet tevredenstellend. Dat kan ook niet in deze fase. De Minister van 
BuZa zei op een gegeven moment: niemand wil dat ISIS wint, niemand wil 
dat Al-Assad wint. We vechten tegen ISIS, zeg ik dan tegen de Minister. 
ISIS is een bedreiging, ook voor ons. ISIS en Al-Assad zijn een gevaar 
voor elkaar en voor iedere levende ziel die hun ioop, mes of bermbom 
tegenkomt. Dat iets ten goede aan Al-Assad kan komen, betekent niet 
altijd dat we het niet moeten doen als het wel significant bijdraagt aan 
indammen, terugdringen of verslaan van ISIS. Ik voelde me thuis bij de 
uitspraak bij de Minister van Defensie, toen ze zei dat het nodig is dat de 
coalitie serieus over de inzet van het luc.htwapen nadenkt, ik hoop dat de 
Minister van BuZa het daarmee eens is.
De VVD-fractie heeft één vraag niet kunnen stellen. Bij de financiën voor 
deze missie wordt, anders dan bij de motie-Sërvaes/Ten Broeke is 
gevraagd, nog steeds voor een deel gebruikgemaakt van een kasschuif.
□e Minister schrijft dat de financiering van de bijdrage voorlopig 
wederom op die manier wordt geregeld. Met andere woorden: de 
financiering van de missie is nu gewaarborgd, maar is niet structureel. We 
zijn ons ervan bewust dat structurele financiering aan de orde komt bij de 
uitwerking van de motie-Van der Staaij. Toch benadruk ik dat de 
VVD-fractie zorgen heeft over de wijze van financiering van de missie 
waarbij geen rekening wordt gehouden met alle financiële gevolgen voor 
de krijgsmacht in den brede. We hebben met name zorgen over de 
negatieve gevolgen voor de inzetgereedheid op lange termijn. Ik 
overweeg een motie op dat punt.
Tot slot heb ik nog een opmerking over de steun aan de Koerden. Ik 
hoorde mevrouw Ploumen over de motie-Sjoerdsma/Van Ojik spreken en 
over local humanitarian intelligence. Voor mij is het common intelligence 
dat we erover nadenken of we de mensen die we steunen met trainingen, 
ook kunnen voorzien van wapens, zodat ze datgene kunnen doen 
waardoor de humanitaire situatie verbetert. Misschien is dat een optie. Ik 
wil er bij de Minister van Defensie op aandringen ...

De voorzitter: Het woord is aan de liee r...

De heer Ten Broeke (VVD): ...om de uitgifte van wapens via Bagdad te 
vergemakkelijken. Daarover had ik al een vraag gesteld, maar die is niet 
beantwoord.

De voorzitter: Mijnheer Ten Broeke, fijn dat u zich ook aan de tijd houdt.

De heer Van Bommel (SP): Voorzitter. Ik wil in de tweede termijn graag 
de nadruk leggen op het politieke proces. Het kabinet erkent dat dit 
moeizaam verloopt. Er is kennelijk sprake van verschil van opvatting 
tussen de Amerikaanse en de Europese zijde, en zeker de Nederlandse 
zijde, met betrekking tot de feitelijke stand-van-zakenpolitielc in Irak.
Terwijl de Amerikanen constateren dat Irak bezig is uiteen te vallen in drie 
delen en dat er rekening moet worden gehouden met dat scenario, houdt 
Nederland nog volop vast aan één Irak, één regering en één strijd. Die 
bestaan echter niet meer. We moeten ons voegen naar de realiteit in Irak 
en niet naar de gewenste realiteit, tk roep het kabinet dan ook hiertoe op.
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Met betrekking tot Turkije zegt cie Minister te gemakkelijk dat Turkije een 
bondgenoot is. Er zijn niet alleen berichten, maar ook beelden. Hoe sterk 
moet men het bevestigd hebben? Ik zou bijna zeggen; stuur er dan 
onafhankelijke waarnemers naar toe en laat de NAVO of anderen er een 
kijkje nemen. De grens met Syrië is open. Onder onze ogen gaan er 
wapens, strijders en geld naar ISIS. Het gebeurt onder onze neus. Dat 
moet stoppen. We kunnen niet zeggen: de Turken zeggen dat het niet 
gebeurt. Het gebeurt wel.
Met betrekking tot Syrië heb ik gevraagd aan welke voorwaarden voor 
Nederland moet worden voldaan om te komen tot een Nederlandse inzet 
boven Syrië. Daarop werd een politiek antwoord gegeven. Ik bedoelde 
meer wanneer is voor Nederland ... Anders komt vanzelf de situatie dat 
andere landen dezelfde lezing hebben over de legitimatie. En clan zitten 
we in die situatie, wellicht in de zomer. !k ga hier niet in rommelen en ik 
ga ook geen andere termen gebruiken, maar ik wil graag een duidelijk 
antwoord voordat het in één keer een feit.is.

De heer Servaes (PvdA): Voorzitter. Dank voor de uitgebreide beant
woording door het kabinet Ik heb nog één vraag waarop het antwoord 
nog verschuldigd is gebleven. Welke steun wordt dan wel aan de Koerden 
overwogen en wat wordt er onderzocht, zoals op pagina 11 van de 
schrifteiijke beantwoording staat?
Het kernpunt van het debat was voor mij de strategie in Irak en de manier 
waarop we de druk op Bagdad kunnen verhogen. Op dat punt delen we 
frustraties en dilemma's, maar we moeten op zoek blijven gaan naar 
manieren waarop we binnen de coalitie de druk op die broodnodige 
hervormingen kunnen versterken. Zoals de heer Ten Broeke terecht zei, 
daar komen we vandaag niet uit. Het is wel een proces waarover Kamer 
en kabinet vandaag heel duidelijk hebben gezegd waar het zwaartepunt 
moet liggen.
Met betrekking tot Syrië vond ik het goed om te vernemen dat het kabinet 
de volkenrechtelijke analyse van Nollkaemper eigenlijk lock, stock and 
barrel heeft overgenomen, zowel wat betreft de mogelijkheden, als ook.de 
voorwaarden die daaraan verbonden worden.
Ik heb nog een reactie op wat collega De Roon zei. Wat mensen willen 
zien, is natuurlijk rust en stabiliteit, niet per se actie en bommen. Ik 
adviseer óm het aardige stukje dat Carolien Roelants afgelopen week in 
NRC schreef, te lézen. Daarin toont ze aan dat het gooien van bommen 
tegen ISIS juist wel opgevat kan worden als steun voor Al-Assad en dus 
uiteindelijk de steun voor ISIS in Syrië kan vergroten.
Het punt van de financiering heb ik de eerste termijn laten schieten. Voor 
de volledigheid sluit ik me aan bij het betoog dat de heer Ten Broeke 
hierover hield. Er moet een structurele oplossing komen voor de 
financiering van missies.

De heer Sjoerdsma (D66): Voorzitter. Ik dank dè drie Ministers voor de 
beantwoording in de eerste termijn, in die termijn zei ik.dat de noodzaak 
voor militaire inzet nog steeds overduidelijk is, maar dat het ook evident is 
dat de politieke strategie, de bredere strategie, op dit moment hapert. Ik 
hoorde Minister Koenders zeggen dat wé moeten waken voor defaitisme. 
Dat is natuurlijk waar, maar we moeten ome ogen ook niet sluiten. Het 
kabinet zegt dat het nu al het maximale doet. Ik denk dat er meer kan. Laat 
ik drie punten aangeven.
Punt één betreft de Koerden. Er kari meer op het gebied van cle Koerden. 
Anderen hebben dat ook al gezegd. Wat onderzoekt het kabinet nu aan 
extra steun? Is het inderdaad niet mogeiijk om in de huidige constellatie 
extra steun te bieden, desnoods financieel, zodat de Koerden zelf kunnen 
kiezen wat ze willen aanschaffen als we zelf dan geen voorraad hebben? 
P un t tw e e  b e tre ft T u rk ije . H e t is al g e v ra a g d . In h o e ve rre  d e e lt T u rk ije  z ijn  
gevoelige informatie over ménsen die hun tand doorreizen met andere
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bondgenoten, zodat we via de lijst van Interpol of andere opsporingsbe- 
voegden die mensen actief kunnen oppakken? Of doen ze dit op eigen 
houtje en staan we er slechts bij? Mij bekruipt het gevoel van het laatste. 
Punt drie betreft humanitaire huip, om ook de derde Minister te bedienen. 
Oe Minister zegt dat ze het gaat onderzoeken en dat we creatief bezig zijn. 
Na vier jaar crisis vraag ik me af waarop we wachten om de regeringen 
die schreeuwen om meer bilaterale hulp, en niet dm hulp via 
VN-örganisaties, rechtstreeks te ondersteunen. Ik zie zeer uit naar de 
resultaten van het onderzoek en ik hoop dat die snel komen.
Dan kom ik bij Syrië. We hebben gesproken over het mandaat.

De voorzitter: Wilt u afronden?

De heer Sjoerdsm a (D66): Wat betreft de politieke strategie moet me toch 
van het hart dat ik het gevoel heb dat we het bos in worden gestuurd. Het 
is onduidelijk waaraan het kabinet precies hecht. Aan de Bosatlas hoor ik 
collega Ten Broeke zeggen.
Ik krijg graag nog een antwoord op mijn vraag met betrekking tot resolutie 
2209. Ai-Assad gaat nog steeds door met het inzetten van chloorwapens 
en de Veiligheidsraad heeft daarover gezegd: hoofdstuk VII, acties. Welke 
gevolgen ziet het kabinet? Welke maatregelen ziet het kabinet daarvoor?

De heer G rashoff (GroenLinks): Voorzitter. Ik heb met name het punt 
ingebracht van de risico's die ontstaan, ook bij een positieve ontwikkeling 
van de missie in Irak. De basis van die risico's van mensenrechtenschen
dingen en wraakoefeningen ligt in het verschil in benadering van de 
verschillende milities die niet altijd onder een duidelijk centraal gezag 
staan. In de beantwoording viel het me op dat dit punt versnipperd is 
tussen de verschillende bewindspersonen. De ene bewindspersoon gaat 
over het ene: stukje en de andere bewindspersoon over een ander stukje. 
Dat vind ik erg onbevredigend. Mijn verzoek is of er in tweede termijn of 
bij de plenaire afronding nog een heel duidelijk statement van het kabinet 
kan komen. Is het topprioriteit om er bovenop te zitten en alles uit de kast 
te halen om deze te voorkomen? Het kunnen voorkomen van dat soort 
dingen bepaalt naaf mijn gevoel in sterke mate uiteindelijk de legitimiteit 
naar de lokale bevolking. Dit punt vond ik onvoldoende aan bod komen, ik 
heb één lichtpuntje: de Minister van Defensie wil nadenken over de 
waarnemers en ze komt in de voortgangsrapportage terug op dit punt. Ik 
nodig de Minister graag uit om hierover zo mogelijk bij de plenaire 
afronding iets te zeggen. Dat is iets sneller en dan heb ik er iets meer 
gevoel bij. De Minister kan best nagaan of er in principe mogelijkheden 
voor zijn. Ik verwacht geen oplossing, maar een iets inhoudelijker reactie, 
in dit debat ben ik nadrukkelijk bevestigd in het feit dat er ten aanzien van 
Syrië op dit moment nog niét een begin van een serieus mandaat of een 
serieus perspectief op militair ingrijpen is. We zien nog geen enkel heil in 
militaire acties in de richting van Syrië, ook niet ter ondersteuning van het 
proces in Irak, hoezeer er in militair opzicht hier gesproken wordt over één 
theater, wat me als beeldspraak toch een beetje tegen de borst stuit.

De heer Knops (CDA): Voorzitter. Ach ja, sommige woorden hebben 
meerdere betekenissen. Daarmee moeten we het dan toch doen.
Ik dank de Ministers voor hun beantwoording. De beantwoording was 
zeer uitvoering, waardoor we een beetje beperkt zijn in onze tijd. We 
komen er nog wel op terug in de procedurevergadering. Het is belangrijk 
dat er een erkenning is van het volkenrechteüjk mandaat en dat er ook 
politieke steun is voor het ingrijpen door de VS en Canada in dat ene 
theater, waarover het toch gaat.
Mijn vraag over de gezamenlijke EU-henadering heeft de Minister van 
BuZa beantwoord. Het lijkt me prima om naar een gezamenlijke aanpak te 
streven, maar mijn fractie vindt dat het geen sta-in-de-weg mag zijn voor
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enig handelen, als dat noodzakelijk mocht zijn, op basis van de analyse 
die het kabinet zelf gemaakt heeft. De Minister van Defensie voegde er 
nog aan toe dat er dezé zomer verder over gesproken wordt. Ik ga ervan 
uit dat we daarover dan na de zomer, die eigenlijk al is begonnen, 
duidelijkheid krijgen,
Turkije blijft moeilijk voor het kabinet Hét is een ongemakkelijke vriend, 
om in het jargon van de heer Ten Broeke te spreken. President Obama is 
helder over Turkije: hij vindt dat Turkije te weinig doet. Deelt Minister 
Koenders dit standpunt?
Wat betreft de ondersteuning van de peshmerga: het blijft allemaal een 
beetje primitief. De antwoorden blijven wat vaag. Het antwoord op mijn 
vraag over steun aan de peshmerga's was: we hebben de middelen niet 
meer, we hebben geen munitie om aan hen te leveren. Dat wisten we al. 
Daarover gaat dit debat ook niet. We hebben het er al heel vaak over 
gehad dat er te weinig geld is voor Defensie, De vraag was wat we wel 
kunnen doen, al dan niet met coalitiepartners, op andere creatieve 
manieren. Ik zeg het de collega's na. Als we IS serieus willen bestrijden, 
moeten we ervoor zorgen dat we de pershmerga's, die we nu met de 
beste mensen trainen, uitrusten rhet veel betere materialen dan ze nu 
hebben. Daarmee kunnen we de effectiviteit van de missie verdubbelen. 
Tot slot kom ik op het punt van de kasschuif. Ik heb al eerder gezegd dat 
een en ander al eerder geregeld had moeten worden. Ik vind het heel 
bijzonder dat dé PvdA en de VVD hiervoor pleiten, en voor meer géld voor 
missies, Op onze steun kunnen ze rekenen, maar laten ze het gewoon 
doen in plaats van ernaar te vragen.

De heer Van der S taaij (SGP): Voorzitter. Ik dank de bewindslieden voor 
de beantwoording. Om met de financiën te beginnen: ik proef een 
groeiende brede steun voor extra geld voor Defensie. Dat lijkt me een 
goede zaak.
Met betrekking tot de Koerden blijft de vraag: welke extra steun?
Het is duidelijk dat er een volkenrechtelijk mandaat is. Voor ingrijpen in 
Syrië is het van belang dat de coalitie het luchtwapen in Syrië inzet voor 
een effectieve bestrijding van ISIS in Irak. De Minister van Defensie zei het 
al. We wachten verdere stappen van het kabinet hierin af. Naar de mening 
van de SGP moet een soort randvoorwaarde in het afwegingskader niet 
zijn of er een alomvattende strategie voor Syrië is, maar dat ingrijpen in 
ieder geval niet contraproductief is voor de politieke ontwikkelingen in 
Syrië.
Ik heb nog een laatste opmerking over de term «theater». Ik verwijs mijn 
collega van GroenLinks naar het Woordenboek van Neologismen van De 
Coster uit 1999. Daarin kan hij een verdere opheldering over dit taalge
bruik vinden.

De voorzitter;: Ik dank de Kamer voor de inbreng in tweede termijn. Ik 
geef het woord aan de Minister van BuZa. Het zou prettig zijn wanneer die 
net zo kort en bondig kan zijn. Dat zou niet alleen prettig en nuttig zijn, 
maar is op dit moment ook noodzakelijk.

Minister Koenders: Voorzitter. Dan ga ik heel snel door de vragen heen.
Ik begin met de vraag die de leden hebben gesteld, maar die ai gedeel
telijk door de Minister van Defensie is beantwoord. Op basis van de 
behoefte van de Iraakse strijdkrachten onderzoekt het kabinet de 
mogelijkheid om aanvullende steun, niet zijnde wapens, aan de Iraakse 
strijdkrachten, waaronder de peshmerga, te leveren. Hierbij wordt 
gekeken naar de mogelijkheden het te leveren materiaal te koppelen aan 
de trainingen, zodat het ten goede komt aan de training, bijvoorbeeld 
medische kits ter verzorging van gewonden rond het slachtveld. Men kan 
ook denken aan s ch e rm ve s te n  en dat soort zaken. De Kamer wordt 
hierover geïnformeerd in de voortgangsrapportages. Er ligt op dit

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 27 925, nr. 560 62



moment geen specifiek verzoek; De exacte behoefte moet nog geïdentifi
ceerd worden en we moeten natuurlijk naar de financieringsvraag kijken, 
ik kom op het punt van het gebruik van chemische wapens. In Syrië zijn 
de door het Al-Assadregime opgegeven chemische wapens en voorlopers 
onder toezicht van OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical 
Weapons) in een gezamenlijke ÖPCW-VN missie verwijderd en vernietigd. 
Dat laat ook zien welke belangrijke rol de VN kan spelen. Het is zeer 
zorgelijk dat er nog steeds chemische wapens worden gebruikt in Syrië.
De OPCW heeft de inzet van chloorgas als chemisch wapen bevestigd. 
Chloor is ais zodanig geen verboden stof, maar gebruik van chloorgas als 
wapen is verboden onder het chemischewapenverdrag. De OPCW heeft 
geen mandaat om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de 
aanvallen. Alleen het regime van Al-Assad beschikt echter over 
helikopters om de vatenbommen af te werpen. In de berichten over het 
gebruik van chemische wapens zijn aanvallen met chloorgas steeds in 
verband gebracht met de aanwezigheid van helikopters. Je ziet dus dat 
vooral het Al-Assadregime hier dë grote killer is. Ik veroordeel het gebruik 
van chemische wapens in Syrië sterk. De uitvoerende raad van de OPCW, 
cle VM-Veiligheidsraad in resolutie 2209 en de Mensenrechtenraad hebben 
zich nadrukkelijk uitgesproken tegen het gebruik van chemische wapens. 
Ze zullen proberen de strijd tegen het gebruik daarvan te continueren, 
omdat dit natuurlijk onaanvaardbaar gedrag van het Al-Assadregime is. 
Naar aanleiding van het volkenrechtelijk mandaat zijn geen nadere vragen 
gesteld. We zullen een artikel 1Ö0-brief sturen, mocht dat aan de orde zijn. 
Ik wil nu geen lijstje met aparte voorwaarden of strategieën aflopen. Ik 
heb de Kamer in eerste termijn duidelijk gemaakt dat er gekeken moet 
Worden naar zowel de consequenties voor ISIS in Irak, ais ook naar de 
weerslag in de situatie in Syrië zelf. Uiteraard hanteer ik daarbij gewoon 
het toetsingskader. Daar is helemaal niets nieuws bij; De politieke context 
is een belangrijk onderdeel van het toetsingskader. Daarom wil ik ook 
handelen volgens onze afspraken op basis van artikel 100. Daarin staat 
heel duidelijk dat altijd gekeken moet worden naar het gebruik van 
militaire middelen die onder gegeven omstandigheden het meest 
aangewezen zijn in termen van politieke haalbaarheid en wenselijkheid.
Ik heb gesproken over het krachtenveld in Europa. Het is belangrijk daarin 
zo veel mogelijk eenheid te creëren. Ik heb niet gesproken over 
voorwaarden vooraf, maar het is uiteraard wel goed om te weten met wie 
we samenwerken en te luisteren naar het oordeel van andere landen. Het 
is een vrij ingewikkelde problematiek, ingewikkelder dan hier en daar naar 
voren is gekomen.
Ik kom bij de vraag over militaire steun aan de YPG. Ik geloof dat de heer 
Voordewind inmiddels is vertrokken.

De voorzitter: Ik moet de heer Voordewind verontschuldigen.

Minister Koenders: Ik was hem nog een antwoord schuldig. Laat ik in 
ieder geval zeggen dat de YPG waarover hij gesproken heeft, gelieerd is 
aan de PKK. Zoals bekend staat die nog steeds op de EU-lijst van 
terroristische organisaties. Daardoor is het niet zo eenvoudig om wapens 
aan de YPG te leveren. Ik heb ook ernstige zorgen over mensenrechten
schendingen door dè YPG, Daarnaast zitten er juridische haken en ogen 
aan het leveren van wapens aan groeperingen in Syrië om redenen die de 
gehele avond aan de orde zijn gekomen. De volkenrechtelijke grondslag is 
van toepassing voor inzet tegen ISIS. De groeperingen waarover we het 
nu hebben, strijden niet alleen tegen ISIS, maar ook tegen het 
Al-Assadregrme, Men kan zeggen dat dit op zich een goede zaak is, maar 
we hebben ook een heldere formulering over de voikenrechtelijke 
grondslag.
Volgens mij ben ik daarmee aan het einde van mijn beantwoording van de 
vragen van de Kamer gekomen.
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Minister Hermis-Plasschaert: Voorzitter. Ik ben nog even een beetje 
zoekende of ik de woorden van de heer De Roon ais een compliment moet 
zien. Hij glimlachte er vriendelijk bij dus ik beschouw het maar als een 
compliment.
De heer Ten Broeke had een vraag over de verlenging van de missie en de 
financiering. De heer Ten Broeke heeft eerder met de heer Servaes, 
gesteund door vele anderen een motie door de Kamer geloodst over een 
structurele financiering van de missies. In de reactie van het kabinet op de 
motie-Van der Staaij zijn we ook ingegaan op de motie-Ten Broeke/ 
Servaes. We zien de noodzaak van voldoende budget voor militaire 
missies. De financiële consequenties die het kabinet daaraan verbindt, 
worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het betreft dus beide moties. Met 
andere woorden: de structurele beheersing van de crisisbeheersingsope
raties komt echt aan de orde op Prinsjesdag. Dan zal de heer Ten Broeke 
ook zien dat het kabinet echt wei voorwaarts gaat in het kader van het 
meerjarige perspectief, zoals dat onlangs is geschetst.
Ik kom bij de uitgifte van materieel, de uitgifteprocessen en de distributie. 
Hierbij zijn twee sporen van belang. Enerzijds is dat het diplomatieke 
spoor. Dat kan tijdens het bezoek van mijn collega van BuZa, of van 
mijzelf of de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen
werking, bijvoorbeeld als we praten met autoriteiten in Bagdad. Dat is 
vorige keer ook gebeurd toen ik er zelfwas. Anderzijds kan natuurlijk via 
de hniiitaire lijn binnen de coalitie druk wórden uitgeoefend. Dat doen we 
ook. We merken dat er steeds meer druk vanuit de coalitie als geheel 
komt, omdat het voor iedereen onaanvaardbaar is dat er wel voldoende 
middelen zijn, maar dat het stuk loopt bij de distributie ervan. Met andere 
woorden: het heeft onze volle aandacht, maar laten we ook vooral 
stilstaan bij het feit dat er heel veel initiatieven lopen. Er lopen initiatieven 
vanuit Duitsland, Italië en nog meer landen, die ik niet allemaal kan 
noemen, omdat ze niet altijd in het openbaar genoemd willen worden. Ik 
verwees net ook ai naar het programma Train and Equip van de VS van 
1,6 miljard. We kunnen wel iets bijdragen, maar dat zou dan een symbo
lische bijdrage zijn. Het zou een druppel op de gloeiende plaat zijn en 
gewoon opgaan in het grote geheel. Ik vind de inzet van onder andere 
onze eigen CdS veel belangrijker om de bilaterale equip-programma's 
beter te laten aansluiten op de trainingen die bijvoorbeeld door 
Nederland, Duitsland, Italië etcetera worden gegeven. Er zijn meerdere 
wegen die naar Rome leiden, anders dan dat deze landen zelf geld moeten 
storten of materieel moeten sturen. Het heeft dus onze volle aandacht. We 
zullen de Kamer hierover ook verslag doen in dè volgende voortgangsrap
portages.
Ik doe mijn uiterste best, zeg ik tegen de heer Grashoff, om tijdens de 
derde termijn al wat meer beeld en geluid te geven bij wat hij heeft 
voorgesteld. Voor mij is het natuurlijk wel belangrijk dat er ook een 
serieuze haalbaarheidstoets plaatsvindt. Ik kan nu wel zeggen dat jk het 
een prachtig idee vind, maar ik heb eerder, bijvoorbeeld bij Afghanistan, 
prachtige ideeën zien sneuvelen, waarmee we ook onze eigen teleurstel
lingen hebben gecreëerd, Ik wil dus eerst kijken naar de haalbaarheid van 
het idee van de heer Grashoff, maar ik zal er in de derde termijn vast wat 
meer bééld en geluid bij geven.
Voigens mij heb ik daarmee de nog openstaande vragen beantwoord.

De voorzitter: Ik dank de Minister van Defensie. Als ik het goed 
beluisterd heb, waren er in de tweede termijn geen vragen voor de 
Minister voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ik 
vraag de leden nog één minuut concentratie.
We zijn hiermee gekomen aan het einde van de beantwoording in tweede 
termijn. De plenaire afronding zal donderdag plaatsvinden, zoals ik al 
eerder aangaf. Ik dank de Minister van Defensie in het bijzonder voor het 
feit dat er een uitnodiging naar de vaste commissie voor Buitenlandse
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Zaken is gegaan voor een werkbezoek, inclusief een troepenbezoek, Qat 
leggen we vast. Ik dank de bewindslieden, hun medewerkers, de leden, de 
mensen op de publieke tribune en ik dank met name de ondersteuning 
van de Kamer vanwege het halfuur uitloop. Ik wens iedereen wel thuis en 
nog een prettige avond, voor zover die nog rest.

Sluiting 23.37 uur.
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Betreft Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS

In deze brief informeren wij u', met verwijzing naar de artikel 100-brieven van 24 
september 2014, 19 juni 2015 en 29 januari 2016, over de voortgang van de 
Nederlandse inzet in de strijd tegen ISIS.

ISIS staat onder druk. De anti-ISIS coalitie schat dat de terroristische organisatie 
in Irak veertig procent van zijn terrein heeft verloren (waaronder achttien steden) 
en in Syrië twintig procent. ISIS heeft sinds mei 2015, toen het de historische 
stad Palmyra veroverde, geen grote overwinningen meer geboekt. De tweede fase 
van het campagneplan van de coalitie is inmiddels ingegaan en richt zich op het 
aanpakken van het voortzettingsvermogen van ISIS. Belangrijke aanvoerlijnen, 
waaronder die tussen Raqqa en Mosul, worden afgesneden. Mosul raakt steeds 
meer omsingeld door het Iraakse leger en een offensief ter voorbereiding op de 
herovering van deze stad is begonnen. De VS bericht dat de olie-inkomsten van 
ISIS als gevolg van de luchtcampagne sinds november 2015 met dertig procent 
zijn gedaald en zijn gehalveerd ten opzichte van het hoogste niveau. Ook zijn 
tientallen trainingskampen onbruikbaar gemaakt. De gevechtskracht van ISIS 
loopt in zowel kwantiteit (het laagste aantal strijders sinds 2014) als kwaliteit 
achteruit. Meer dan negentig senior ISIS-leiders zijn üitgeschakeld, waaronder 
'minister van financiën'en vermeende tweede man Abd al-Rahmari Müstafa ai- 
Qaduli en 'minister van oorlog' Omar al-Shishani.

Ondanks het militaire momentum in de strijd tegen ISIS, waar ook de 
Nederlandse militaire inzet aan bijdraagt, is de organisatie nog niet verslagen.
ISIS houdt in zijn pseudo-staat nog altijd miljoenen burgers in zijn greep en 
Internationaiiseert, ónder andere naar Jemen, Libië, Afghanistan en zelfs de 
Filipijnen. Het 'kalifaat' oefent nog steeds aantrekkingskracht uit, waardoor 
mensen, ook uit Nederland, nog altijd richting Syrië vertrekken om zich bij ISIS 
aan te sluiten. De organisatie blijft een geduchte vjjand die het oorlogsrecht op 
flagrante wijze schendt en zich van de meest afgrijseiijke praktijken bedient. Ook 
buiten het kerngebied in Irak en Syrië vonden gedurende deze rapportageperiode 
door ISIS aangestuurde of geïnspireerde aanslagen plaats, zoals in Istanbul op 19 
maart en in Brussel op 22 maart jongstleden.

Ontwikkelingen Irak

Bagdad is in de ban van de plannen van premier Al-Abadi om zijn regering 
opnieuw in te richten. Zijn streven om het aantal ministersposten terug te 
brengen van 22 naar 16 en ministers te vervangen door vakinhoudetijke en 
technocratische bewindslieden stuit op veel weerstand bij de politieke elite en het
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Directie Veiligheidsbeleidparlement. Indien premier AI-Abadi niet succesvol is in de herschikking van zijn 
kabinet, zal zijn machtspositie verder eroderen. Daarmee zal ook de ruimte om 
zijn hervormingsagenda door te voeren en corruptie te bestrijden verder afnenien.

In de Koerdische Autonome Regio is nog geen vooruitgang geboekt in de politieke 
patstelling tussen de partijen KOP en Gorran over nieuwe presidentsverkiezingen, 
De PUK houdt zich hierbij afzijdig. Gewelddadige demonstraties hebben zich 
evenwei niet meer voorgedaan. Nederland houdt samen met de £U- 
vertegenwoordïging en andere partners regelmatig consultaties met de vijf 
grootste Koerdische politieke partijen, met ais inzet een vreedzame politieke 
dialoog en hervormingen die de bredere regio een goede komen.

De slechte economische situatie jn Irak en de Koerdische Autonome Regio, mede 
ais gevolg van de zeer lage olieprijs, baart velen zorgen. ïn Erbil hebben 
ambtenaren van wie de salarissen niet of te laat werden uitbetaald, gestaakt.

Nu in de strijd tegen ISIS successen worden behaald, is snelle opvolging door 
stabïlisatieactiviteiten van belang. De stad Ramadi in de provincie Anbar is na 
maandenlange gevechten veroverd op ISIS, maar vanwege de gevechten 
grotendeels verwoest. ISIS heeft talloze booby-traps en Improvised Explosive 
Devices (IED's) achtergelaten. Prioriteit van de Iraakse regering is het zo spoedig 
mogelijk stabiliseren van de op ISIS heroverde gebieden zodat bewoners veilig 
kunnen.terugkeren. Het is daarom bok van het grootste belang om de steden snel 
worden ontdaan van achtergelaten expiosieven en IED's te ontdoen.

De Iraakse autoriteiten kondigden in maart 2016 het offensief voor de bevrijding 
van Mosul aan. Dit offensief zal de komende periode het beeld van de strijd tegen 
ISIS in Irak bepalen. Van een directe aanval op de stad is echter nog geen sprake 
en de strijd om Mosul zal wellicht nog vele maanden in beslag nemen. Het 
offensief zal naar verwachting een nieuwe vluchtelingenstroom op gang brengen 
en ook in Mosul en plaatsen in de omgeving van de stad zuilen ontmijnings- en 
stabïlisatieactiviteiten cruciaal zijn.

O n tw ik k e lin g e n  S yrië

VN-Veiligheidsraad resolutie 2254 vormt enerzijds het kader voor het politieke 
proces in Genève onder leiding van VN-Gezant De Mistura en roept anderzijds op 
tot het uitschakelen van de sate havens van ISIS in Syrië. Sinds de aanname van 
deze resolutie op 18 december 2015 is op verschillende terreinen vooruitgang 
geboekt. De International Syria Support Group (ISSG) maakte op 11 februari 
2016 afspraken overeen wapenstilstand in, en ook humanitaire toegang tot,
Syrië. Dankzij de inspanningen van de ISSG en met steun van de VN- 
Veiligheidsraad (resolutie 2268 van 26 februari 2016) ging dè wapénstilstand in 
op 27 februari jongstleden. Terroristische organisaties als ISIS en Jabhat ai-Nusra 
zijn van deze wapenstilstand uitgesloten.

De wapenstilstand heeft geleld tot een significante geweldsdaling en betekent voor 
een deel van de Syrische bevolking een adempauze na jaren van conflict. Ondanks 
regelmatige, iokaie schendingen houdt de wapenstilstand stand. Nederland 
veroordeelt schendingen door alle betrokken partijen en is in het bijzonder 
bezorgd over schendingen die burgerdoden veroorzaken. De toename van het 
aantal schendingen in april, waaronder de aanvallen van de regering op Aleppo, 
wordt langs diplomatieke weg geadresseerd. Via de ISSG zal voorts meer druk 
moeten worden uitgeoefend op alle conflictpartijen om de wapenstilstand 
daadwerkelijk te respecteren.

Nederland werkt in de humanitaire taskforce van de ISSG aan het verbeteren van 
humanitaire toegang en het leveren van humanitaire hulp in Syrië. Het gebrek aan
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In het intra-Syrische politieke proces (Genève-proces) zijn onder leiding van VN- 
Gezant De Mrstura stappen gezet Regerings- en oppositiedelegaties zijn diverse 
malen in Genève geweest voor gesprekken met de VN-Gezant. In lijn met VM- 
Veiligheidsresolutie 2254 zullen de gesprekken zich moeten concentreren op een 
politieke transitie en het vormen van een overgangsregering. De standpunten van 
oppositie en regime liggen echter nog ver uit elkaar. Acties van het regime -  
schendingen van de wapenstilstand, het (gedeeltelijk) blokkeren van humanitaire 
hulp, en het niet vrijlaten van politieke gevangenen -  verminderen het vertrouwen 
bij de oppositie in het Genève-proces. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleld 
dat de oppositie op 19 april jl. haar formele deelname aan de gesprekken heeft 
opgezegd. Het is nu aan de ISSG om implementatie van de wapenstilstand, 
humanitaire, toegang en vrijlating van gevangenen (weer) kracht bij te zetten.
Succes op die terreinen vormt evenwel nog geen garantie voor serieuze 
onderhandelingen. Partners van het Syrische regime zullen de druk op het regime 
verder moeten verhogen om compromissen te sluiten met de oppositie die kunnen 
leiden tot een politiek . transitieproces.

Regio

Rusland
Met behulp van Russische militaire steun hebben de Syrische strijdkrachten de 
afgelopen maanden belangrijke tactische successen behaald tegen zowel de 
gematigde gewapende oppositie als ISIS en het al-Nusra Front. De Syrische 
strijdkrachten hebben de verschillende fronten goeddeels gestabiliseerd. Het door 
het regime beheerste grondgebied in West-Syrië, alsook de politieke positie van 
het regime zijn mede dankzij de Russische steun geconsolideerd. Rusland blijft 
grote invloed behouden op het regime van Assad en is daarmee een sleutelspeler 
in het politieke proces.

Op 14 maart 2016 kondigde president Poetin een gedeeltelijke terugtrekking aan 
van de Russische luchtcomponent in Syrië. Ondertussen is ongeveer veertig 
procent van de Russische toestellen teruggetrokken. Rusland behoudt echter 
voldoende gevechtskracht in Syrië om de Syrische strijdkrachten te ondersteunen.
Rusland heeft bovendien het vermogen om zijn expeditionaire macht binnen zeer 
korte tijd weer op te schalen. Ook is er een iuchtmacht coördinatiecentrum 
achtergebleven op de Russische basis nabij Latakia om het staakt-het-vureh te 
monitoren. Russische artillerie, adviseurs, speciale eenheden en basisbeveiliging 
zijn nog steeds in Syrië aanwezig. Daarnaast heeft Rusland diverse uiterst 
geavanceerde wapensystemen ontplooid, waaronder lange afstand 
luchtverdedigingssystëmen, die een groot deel van Syrië, maar ook de regio 
(Turkije, Cyprus, Israël) kunnen bereiken. Deze wapensystemen lijken echter 
vooral tot doel te hebben Rusland als geduchte geopolitiek speler te positioneren.

Sinds de afkondiging van het staakt-het-vuren en de gedèelteiijke terugtrekking, 
is het zwaartepunt van de Russische/Syrische militaire.lnspanning verschoven van 
Noord-Syrïë (omgeving Aleppo) naar Centraal-Syrië (omgeving Tadmur 
(Palmyra)) en na de verovering van Tadmur op ISIS weer naar Noord-Syrië, De 
Russische luchtsteun wordt gecontinueerd, hoewel op een lager niveau dan voor 
het staakt-het-vuren. Daarnaast zijn Russische artillerie-eenheden intensief 
betrokken bij de ondersteuning van Syrische operaties. Materiële ondersteuning 
en training van en advies aan het regeringsleger worden voortgezet, Hoewel het 
beeld onvolledig is, lijken deze operaties vooral gericht tegen ISIS-doelen en 
Jabhat al-Nusra.

medewerking van het Syrische regime is zorgelijk; In de eerste plaats voor de 
Syrische bevolking. Humanitaire toegang is, net als het respecteren van de 
wapenstilstand, ook van groot belang voor de levensvatbaarheid van het politieke 
proces.
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Turkije
Turkije heeft de inzet met F-16's in coalitieverband voortgezet. Daarnaast is 
Turkije begonnen met training van Koerdische special forces in Noord-Irak. Turkije 
heeft aangegeven zijn capaciteit voor grensbewaking te hebben verhoogd. Zo 
voeren 25.000 militairen en grensbewakers controles uit op personen en 
olietransporten. Ook versterkt Turkije in fysieke zin de grens met Syrië. Turkije 
voerde in februari 2016 beschietingen uit op stellingen van de YPG, de gewapende 
tak van de Syrisch-Koerdische PYD. Met de ingang van het staakt-het-vuren in 
Syrië zijn deze gestaakt.

Turkije is in 2016 meermaals getroffen door aanslagen met slachtoffers en 
gewonden. Op 12 januari 2016 was er een zelfmoordaanslag in Istanbul die 
waarschijnlijk is toe te schrijven aan ISIS en op 17 februari jl. werd Ankara 
getroffen door een aanslag, die werd opgeëist door een radicale tak van de Turks- 
Koerdische terroristische organisatie PKK, de TAK. Op 12 maart ji. werd Ankara 
opnieuwgetroffen dooreen aanslag van de TAK, en op 19 maart voigde èèn door 
ISIS geïnspireerde aanslag in Istanbul.

De verhouding tussen Rusland en Turkije verslechterde afgelopen najaar ernstig 
als gevolg van incidenten waarbij het Turkse luchtruim door Russische vliegtuigen 
werd geschonden en een Russisch jachtvliegtuig werd neergeschoten. Met de 
wapenstilstand en de vermindering van het aantal Russische militaire handelingen 
is het risico op militaire escalatie weliswaar verminderd ten opzichte van begin 
2016, maar de Russisch-Turkse relatie blijft een punt van zorg.

ISIS in Libië
ISIS-Libië is met enkele duizenden strijders de sterkste vertegenwoordiging van 
ISIS buiten Irak en Syrië. Op dit moment richt de organisatie zich vooral op het 
consolideren van het grondgebied rondom Sirte, maar ook in Libië is het vestigen 
van een 'kalifaat' het overkoepelende doel. Daarbij ondervindt ISIS echter sterke 
tegenstand. In andere steden dan Sirte komen lokale milities in verzet en is het 
(nog) niet gelukt om een machtsbasis te krijgen. ISIS-Libië richt zich op 
ontvoeringen, aanslagen en aanvallen op tegenstanders. Door de ligging ten 
opzichte van Europa en Afrika dient Libië steeds meer ais regionale hub voor ISIS, 
Buitenlandse strijders uit de Maghreb en Sub-Sahara Afrika zullen, mede omdat 
het reizen naar Irak en Syrië steeds moeilijker wordt, Libië vaker als bestemming 
kiezen.

Militaire ontwikkelingen
In Syrië en Irak kampt ISIS onverminderd met druk op verschillende fronten en 
veriiest zij terrein. In Noord-Irak zijn de Iraakse strijdkrachten -  met actieve 
steun van de coalitie en soennitische milities -  een offensief begonnen ter 
voorbereiding op een grootschalige operatie om Mosul te heroveren. De 
Koerdische strijdkrachten bieden hierbij steun door de Iraakse strijdkrachten en 
soennitische milities toe te staan om vanuit door Koerden gecontroleerd gebied te 
opereren en het gebied achter de frontlinie te beveiligen. In West-Irak winnen de 
Iraakse strijdkrachten, na de herovering van Ramadi, eveneens terrein in de 
Eufraatvallei. Deze vallei vormt een belangrijke aanvoerlijn voor ISIS.

In Syrië heeft het Syrische bewind onlangs, met directe Russische militaire steun. 
Palmyra in Centraal-Syrië heroverd op ISIS. Deze locatie vormde sinds mei vorig 
jaar een uitvalsbasis voor ISIS richting West- en Zuid-Syrië. De wapenstilstand 
tussen het regime en de oppositie is.niet van toepassing op jihadistische groepen 
zoals ISIS en het al-Nusra Front. In februari ji. boekten de Syrian Democratie 
Forces, een coalitie van de Syrisch-Koefdische PYD/YPG en lokale Arabische 
strijdgroepen, ook terreinwinst op ISIS in Noordoost-Syrië. Hierdoor is de 
noordelijke verbindingslijn (vanuit Syrië naar Mosui) langer en moeizamer
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Door druk op logistieke aanvoerlijnen worden verplaatsingen van personeel en 
materieel van Syrië naar Irak en vice versa bemoeilijkt. Aanhoudend terreinveriies 
in de Eufraatvaitei bedreigt nu de zuidelijke verbindingslijn tussen Syrië en Irak, 
terwijl het belang van deze lijn ju ist is toegenomen door het terreinveriies in 
Moordoost-Syrië, ISIS wordt steeds meer gedwongen zich te richten op de 
verdediging van het voor de groepering meest essentiële terrein, het zogenoemde 
heartland. ISIS tracht de offensieven met alle mógelijke middelen te vertragen en 
maakt steeds meer gebruik van zeer verwerpelijke tactieken,, zoals 
(zelfmoord )operaties achter de linies en bomaanslagen in bevolkingscentra.

In te n s iv e r in g  p o lit ie k e  en s ta b il is a t ie  in s p a n n in g e n

In de aanvullende artikel 100-brief 'Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS' 
van 29 januari jl. (Kamerstuk 27925, nr. 570, hierna: aanvullende artikel 100- 
brief) is een aantal intensiveringen op politiek en stabilisatievlak aangekoridigd ten 
aanzien van de situatie in Irak en Syrië. De stand van zaken met betrekking tot 
deze intensiveringen wordt hieronder toegeiicht.

Politiek
De niet geoormerkte bijdrage van 1,25 miljoen euro aan het VN Department of 
Political Affairs ten behoeve van de inzet van de VN op het gebied van 
conflictbemiddeling (zoals in Syrië) is inmiddels uitgekeerd. Daarnaast heeft het 
kabinet 200.000 euro beschikbaar gesteld aan een door Duitsland opgezet fonds 
om de aanwezigheid van de Syrische oppositie bij de vredesbesprekingen in 
Genève mogelijk te maken.

De Nederlandse steun aan Syrische vrouwenorganisaties heeft mede geleid tot 
oprichting van een Women's Advisory Board, die VN-gezant De Mistura van advies 
vóórziet. De Board werd in maart 2016. getraind op Instituut Clingendael. Ook 
blijft Nederland inzetten op Track ÏI-dialoog tussen invloedrijke Syrische groepen 
en individuen die niet formeel bij het vredesproces zijn betrokken, maar daar wel 
invioèd op hebben dan wel van béiang zijn in een transitïeperiode. In de afgelopen 
maanden vonden verschillende van dergelijke bijeenkomsten plaats. Bij deze 
bijeenkomsten heeft NL nadrukkeiijk rekening gehouden met de motie 
Voordewind c.s. over het betrekken van de Syrian Democratie Council bij de 
informele dialogen in Genève (BZ-2016.8183).

De financiële steun aan het Syria Justice and Accountability Centre is voor twee 
jaar verlengd (2016 -2107, ter waarde van 500.000 euro) ten behoeve van 
toekomstige verantwoording voor misdaden door het Assad-regime, ISIS en 
andere groeperingen. Voor 2016 is inmiddels 250.000 euro uitgekeerd.

Steun aan gematigde gewapende Syrische oppositie
De in de aanvullende artikel 100-brief aangekondigde extra middelen voor steun 
aan de gematigde gewapende oppositie in Syrië worden ingezet voor continuering 
van de steun (voedselpakketten, medische kits, communicatieapparatuur, kleding, 
dekens en andere basisbenodigdheden) eh voor levering van aanvullende 
middelen zoals (medische) voertuigen, elektriciteitsgeneratoren, additionele 
communicatiemiddelen en media office-ondersteuning.

Eveneens is aangekondigd dat 5 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld om in 
Zuid-Syrië te investeren in de medische capaciteit van gematigde gewapende 
oppositiegroepen en in hun vermogen om smokkel en invloed van extremisten

geworden voor ISIS. Tot slot boeken thans ook Syrische strijdgroepen ten 
noorden van Aléppo, langs de grens met Turkije, kléine successen tegen ISIS. Dit 
terrein is belangrijk, omdat het de enige open landverbinding van ISIS naar buiten 
vormt.
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tegen te gaan. Er wordt aangesloten bij een Brits programma, dat voorziet in 
opleiding en bijbehorende niet-gewapende steun aan gematigde groepen.. Zo 
beoogt het programma de gematigde gewapende oppositie te helpen bij het 
opzetten van eigen ambulancediensten, om onnodige verliezen te voorkomen en 
de civiele medische infrastructuur te ontlasten. Daarnaast voorziet het in 
professionalisering van groepen die in het grensgebied met Jordanië actief zijn en 
stelt het hen in staat (grensoverschrijdende) smokkel van onder andere wapens, 
drugs en geld te voorkomen en extremistische invloeden tegen te gaan. Deze 
groepen leveren daarmee een reële bijdrage aan de stabilisering van de gebieden 
onder hun controle.

Stabilisatie
In Irak steurit Nederland verschillende programma's op het gebied van ontmijning 
(United Nations Mine Action Service (UNMAS), Mines Advisory Group, Handicap 
International). Recent begon Handicap International met Nederlandse steun ter 
waarde van 1,85 miljoen euro een nieuw project in de stad Jalawia, waar 
aanwezige explosieven en IED's de terugkeer van bewoners en opvang van 
ontheemden belemmeren, Nederland besteedt daarnaast ook in de militaire 
trainingen aandacht aan counter-lED. Tevens heeft Nederland in het kader van de 
in de aanvullende artikel 100-brief aangekondigde intensivering besloten 
geavanceerde ontmijningsapparatuur te leveren aan de Peshmerga (zie ook 
'Additionele steun. ISF, inclusief Peshmerga').

Nederland leverde begin april eveneens een bijdrage van 5 miljoen euro aan de 
Funding Facility tor Immediate Stabilisation (FFIS) van het United Nations 
Development Programme (UNDP) in Irak, Dit fonds is opgericht voor het eerste 
herstel van de basisvoorzieningen in heroverde gebieden.

Nederland besloot tot continuering en intensivering van de steun aan het het 
Access to Justice and Community Security (AJACS)-programma voor de periode 
2016-2017 met een bijdrage van 8 miljoen euro. Doel van het programma is het 
vertrouwen van de bevolking in de gematigde krachten te versterken door politie 
in door oppositiegroepen bestuurde delen van Syrië te trainen, uit te rusten en te 
financieren. De eerste tranche van de Nederlandse bijdrage wordt in de komende 
weken uitbetaald.

Bovendien zal Nederland in de loop van 2016 een additionele 5 miljoen euro 
beschikbaar stellen ten behoeve van publieke diensten (ziekenhuizen, scholen, 
nutsvoorzieningen en infrastructuur) ter stabilisatie van de gebieden die onder 
controle staan van gematigde oppositiegroeperingen. Ten slotte zal Nederland met 
de tender Addressing Root Causes (ARC) ook de steun via NGO-kanaien kunnen 
intensiveren.

O n tw ik k e lin g e n  a n t i- IS IS  c o a lit ie

Het Deense parlement stemde in april 2016 in met een grote militaire bijdrage 
aan de anti-ISIS coalitie, bestaande uit jachtvliegtuigen die vanaf medio 2016 
voor de duur van zes maanden in Irak en Syrië zullen opereren, een 
transportvliegtuig, special forces, radarsystemen en trainers. Afghanistan heeft 
zich inmiddels ook aangesloten bij de anti-ISIS coalitie. Deze bestaat nu bestaat 
uit 66 landen.

Begin 2016 heeft de Combined Joint Task Force (CJTF) van de coalitie verklaard 
een Ministerial Liaison Team (MLT) in het leven te zullen roepen, dat de Iraakse 
autoriteiten en strijdkrachten op strategisch niveau zal adviseren in lopende en 
toekomstige operaties. Het MLT zal bestaan uit 23 personen met aan het hoofd 
een Canadese generaal. Thans wordt het MLT vormgegeven; naar verwachting is 
het MLT in de zomer van 2016 operationeel. Nederland zal op kolonelsniveau
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(KMar) de positie van adviseur Border Police bekleden, voor de periode van een Directie veiligheidsbeleid 
jaar.

Onze R eferentie
Bijeenkomsten anti-ISIS coalitie ovs/cv-osi/i6
Op 20 januari 2016 kwamen de ministers van Defensie van de kern van de anti-
ISIS coalitie bij elkaar in Parijs. Aan deze bijeenkomst, de eerste in deze
samenstelling en context, namen Australië, Duitsland, Italië, Frankrijk, Nederland,
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten deel. Er werden vier belangrijke
speerpunten voor de komende zes tot twaalf maanden toègelicht: het (verder)
heroveren van door ISIS gecontroleerd gebied; het aanpakken van het
vo o rtzettings vermogen waaronder commandostructuren en bevoorradingsroutes;
het versterken van controle aan/over de Turkse grens; en het sterker optreden
tegen de ideologie van ISIS. De ministers spraken tevens hun zorgen uit over de
aanwezigheid van ISIS in Libië, Op 4 mei 2016 zullen de ministers opnieuw met
elkaar spreken in Stuttgart.

Tijdens de ministeriële (Buitenlandse Zaken) bijeenkomst van de Small Group in 
Rome op 2 februari jl. werd bevestigd dat er weliswaar momentum is in de strijd 
tegen ISIS, maar dat een intensivering van de strijd (en middelen) nodig is om dit 
momentum uit te bouwen. De noodzaak van een parallelle aanpak van de 
Syrische burgeroorlog en de strijd tegen ISIS werd benadrukt. De expansie van 
ISIS, vooral naar Libië, baarde de ministers zorgen. Ten aanzien van de stabiliteit 
van Libië werd geconcludeerd dat alle inspanningen op dit moment gericht moeten 
zijn op het consolideren van het politieke proces. Sindsdien is een belangrijke stap 
gezet met de aankomst van de Presidentiële Raad in Tripoli. Daarnaast zijn de 
civiele werkgroepen van de coalitie gevraagd zich (ook) te verdiepen in ISIS in 
Libië.

Op 11 februari 2016 werd tijdens een gróte Defensie ministeriële bijeenkomst,, 
waarbij achtentwintig coalitieianden aanwezig waren, gesproken over 
mogelijkheden om (nog) meer te doen in de:strijd tegen isrs. Nederland iichtte 
de intensivering van de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS toe.
Nederland benadrukte voorts het belang van een politieke oplossing voorde 
Syrische burgeroorlog, uitte zorgen .over de rol van het Assad-regime en de 
Russische interventie in Syrië, en pleitte voor verdergaande civiel-miiitaire 
samenwerking, maar ook voor samenwerking in en tussen regeringen. Ook wees 
Nederland pp het belang van implementatie van het The Hague Implementation 
Plan (zie onder).

Op 21 eri 22 februari ji. kwamen de Commandanten der Strijdkrachten van de. 
coalitie voor de achtste maal bijeen in Koeweit; De coalitie .was positief over de 
recente voortgang van de strijd tegen ISIS en de rol van de Iraakse strijdkrachten 
daarbij, met de herovering van Ramadi als voorbeeld. Ten aanzien van .de 
.reconstructie van deze stad wordt goed samengewerkt tussen militaire en civiele 
actoren, waaronder de VN. Opvoeren van dë druk op ISIS blijft echter nodig, om 
de weerstand van de organisatie te breken en ontplooiing van nieuwe initiatieven 
te voorkomen. De beschikbare middelen hiervoor zijn echter een punt van zorg.

In het licht van de motie Sjoerdsma (Kamerstuk 27925, nr. .576) benadrukte 
Nederland tijdens de Political Military Coordination bijeenkomst op 22 apri! ji. in 
Kopenhagen het beiang van transparantie over de effecten van militaire inzet van 
de coalitie, dus ook over de onbedoelde negatieve effecten zoals 
burgerslachtoffers of materiële schade. Nederland pleitte voor een meer uniforme 
benadering in de wijze waarop coalitiepartners rapporteren over militaire inzet> 
met inachtneming van vertrouwelijkheid en veiligheid. Een voorbeeld.hiervan is de 
recent gestarte tweewekelijkse conference-calls over communicatie met alle 
coalitiepartners.
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Civiele werkgroepen coalitie
De gezamenlijke bijeenkomst van het Global Counter Terrorism Forum (GCTF) en 
de anti-ISIS coalitie over Foreign Terrorist Fighters in Den Haag op 11 januari jl. 
resulteerde In het The Hague Implementation Plan on Foreign Terrorist Fighters, 
met daarin 41 aanbevelingen voor implementatie (zie Kamerbrief d.d. 9 februari 
jl.. Kamerstuk 27925, rir. 584). Sindsdien is onder meer het European Counter 
Terrorism Centre (ECTC) opgericht, is het aantal personen op de nationale 
terrorismelïjst uitgebreid en is in EU-kader afspraken gemaakt over het delen van 
sanctie] ij sten. Tijdens de volgende bijeenkomst van de Foreign Terrorist Fighters 
werkgroep van de anti-ISIS coalitie medio mei 2016 zal onder meer de stroom 
van Foreign Terrorist Fighters richting Libië en informatie-uitwisseling op de 
agenda staan.

Tijdens de bijeenkomst van de counter-financing werkgroep van 7-8 april jl. in 
Rome constateerde de VS dat de coalitie steeds meer grip krijgt op de financiering 
van ISIS. De inkomsten van ISIS lijken af te nemen. Zo zijn de olie-inkomsten 
van ISIS inmiddels gehalveerd ten opzichte van het piekniveau in 2015. 
Maatregelen door de centrale bank van Irak (onder andere het afsnijden van 
bankkantoren in door ISIS gecontroleerd gebied) hebben eveneens bijgedragen 
aan het financieel isoleren van ISIS. Nederland wees op het belang van uitvoering 
van het The Hague Implementation Plan, waaronder effectieve toepassing van 
wetgeving en sancties, ontwikkeling van nieuwe maatregelen, versterking van 
samenwerking en ondersteuning van capaciteitsopbouw.

De counter-financing werkgroep richt zich tevens op vertakkingen van ISIS buiten 
Syrië en Irak, waaronder in Libië. De leden van de werkgroep onderzoeken hoe 
ISIS in Libië inkomsten genereert. Hierover bestaat nog geen helder beeld, De 
counter-financing werkgroep zal de komende maanden verder onderzoek doen.

De stabilisatiewerkgroep (op 29 februari ji. bijeen in Koeweit) benadrukte de 
urgentie van het ruimen van IED's en boobytraps. In navolging van militaire 
successen is een snelle, veilige en inclusieve terugkeer van ontheemden naar de 
heroverde gebieden nu de grootste uitdaging in Irak. Aanwezigen werden 
opgeroepen hier ruimhartig aan bij te dragen. Voor langere termijn stabiliteit in 
Irak zijn verzoening en inclusiviteit, inclusief hervorming van de veifigheidssector, 
essentieel. Dit proces verloopt echter moeizaam. Noodzakelijke wetswijzigingen 
blijven onderwerp van discussie in het Iraakse parlement. Nederland financiert 
een project van UNDP gericht op ondersteuning van de Iraakse overheid in het 
opstellen van een Security Sector Reform implementatieplan en het versterken 
van democratisch toezicht op de Iraakse veiiigheidssector.

Ondersteuning of herstel van basisvoorzieningen is essentieel om 
vluchtelingenstromen en radicalisering tegen te gaan. In Syrië is de toegang tot 
de hulpbehoevende bevolking echter beperkt. Projecten worden op kleine schaal 
en op lokaal niveau uitgerold. Het betreft steun aan civiele actoren op het gebied 
van burgerbescherming, politie en ziekenhuizen, scholen, nutsvoorzieningen en 
infrastructuur ter stabilisatie van de gebieden die onder controle staan van 
gematigde oppositiegroeperingen.

M ili ta ir e  in s p a n n in g e n

Nederlandse inzet in luchtcampagne
In Irak richt de luchtcampagne van de anti-ISIS coalitie zich op het ondersteunen 
van operaties van de Iraakse strijdkrachten in de provincie Anbaren de 
voorbereiding op de herovering van Mosul. In Syrië richt de luchtcampagne van de 
coalitie zich hoofdzakelijk op het verstoren van de grensoverschrijdende 
aanvoerlijnen van Oost-Syrië naar Irak, met name richting Mosul, en op het
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Zoals eerder gemeld, worden twee gevallen van mogelijke burgerslachtoffers als 
gevolg van Nederlandse wapeninzetten onderzocht. Deze onderzoeken lopen nog. 
De Kamer zal over de uitkomsten worden geïnformeerd.

Thans verzorgen Belgische militairen de force protection (FP) van het Nederlandse 
F-16 detachement. Er worden voorbereidingen getroffen voor de overdracht van 
taken op 1 juli 2016. Per deze datum zal België het F-16 detachement leveren. 
Nederland neemt dan de FP-taak op zich, zoals reeds aangekondigd in de brief 
aan uw Kamer over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan dë 
internationale strijd tegen ISIS (DVB/CV-097/15 van 19 juni 2015).

Nederlandse trainingsmissie Irak 
Erbii
Naast de Nederlandse trainingsteams zijn in Noord-Irak ook teams actief uit 
Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Finland en Hongarije. De 
trainingen in Noord-Irak worden gecoördineerd door het Kurdistan Training 
Coordination Center (KTCC). Binnen het KTCC vervullen Duitsland en Italië op 
rotatïebasis de functie van commandant. Duitsland heeft in december 2015 de 
coördinerende rol overgenomen van Italië. Nederland vervult de functie van chef 
staf in het KTCC. De chef staf is tevens de Nederlandse Senior National 
Representative (SNR) en treedt in die hoedanigheid op als vertegenwoordiger van 
de Commandant der Strijdkrachten in het missiegebied.

De trainingen worden door het KTCC in samenspraak met het Ministry of 
Peshmerga (MoP) ontwikkeld, opgezet en geëvalueerd. 2o komen trainingen tot 
stand die goed aansluiten bij de behoefte van de Peshmerga in de strijd tegen 
ISIS. Het trainingscurriculum wordt continu doorontwikkeld. Zo is er onder andere 
aandacht gekomen voor het trainen van compagnies- en bataljonsstaven, 
schietvaardigheid op langere afstand en het opsporen van IED's, Tevens is er in 
het trainingscurriculum aandacht voor humanitair oorlogsrecht en mensenrechten.

In februari 2016 is de Modern Brigade Course (MBC.) van start gegaan. De 
basisinfanterietraining is vooralle cursisten hetzelfde. Daarna worden de 
Peshmerga opgedeeld in verschillende specialismen en wordt een verdiepingsslag 
gemaakt in de lesstof. Onderdeel van de MBC is een eindoefening waarbij alle 
eenheden geïntegreerd optreden. Per cyclus (die tien weken duurt) worden twee 
Peshmerga bataljons getraind. Parallel aan deze cursus verzorgden Nederlandse 
en Britse trainers in maart en april ji. een basisinfanterietraining aan 200 
vrouwelijke Peshmerga. Mogelijk krijgt.deze Female Peshmerga training (die drie 
weken duurt) in de nabije toekomst een vervolg.

Uw Kamer is in een aparte brief geïnformeerd over de inzet van een Mobile 
Support Team (MST) (Kamerstuk 27925, nr. 588 van 30 maart 2016). Sinds 
medio april traint het MST Peshmerga op diverse vooraf geselecteerde locaties 
achter de frontlinie. De duur van de trainingen zal per inzet verschillen, maar 
bedraagt in beginsel enkele weken.

isoleren van militaire hoofdkwartier van ISIS in Raqqa via aanvallen op 
aanvoerlijnen naar die stad.

Sinds de in de aanvullende artikel 100-brïef aangekondïgde uitbreiding van het 
inzetgebied naar Oost-Syrië hebben de Nederlandse F-16's daar enkele missies 
üitgevoerd, gericht op het uitschakelen van ISIS-opslagplaatsen, -stellingen en 
lED-fabrieken langs de aanvoerlijnen naar Irak. In Irak zijn de F-16's voor het 
merendeel ingezet ter ondersteuning van de grondtroepen in Anbar en in Noord- 
Irak. In zowel Irak als Syrië wordt hetzelfde zorgvuldige doelseiectieproces 
gehanteerd. Hierbij heeft het minimaliseren van nevenschade vooralle 
coalitiepartners de hoogste prioriteit.
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Bagdad
Naast de Nederlandse SOF-trainers (Special Operation Forces) ten behoeve van de 
Iraakse SOF zijn in Bagdad ook trainers actief uit Australië, België, Frankrijk,
Italië, Spanje en de Verenigde Staten. De trainingsinspanningen in Bagdad 
worden aangestuurd door de Combined Joint Special Operations: Task Force -  Iraq 
(CJSOTF-I), Met als in Noord-Irak overlegt de coalitie regelmatig met de Iraakse 
strijdkrachten (ISF) om te komen tot een trainingsaanbod. dat aansluit op de 
behoefte vanuit de praktijk.

De trainingen in Bagdad ontwikkelen zich voortdurend. Begin 2015 richtte de 
coalitie zich op het trainen van nieuwe Iraakse special forces via een Selection 
Course en een Commando Course. Nederland heeft een leidende rol in de 
Commando Course, gericht op het klaarstomen van nieuwe rekruten. In de loop 
van 2015 heeft de coalitie een Commando Instructor Course en een Train-the- 
Trainer programma opgezet om Iraakse instructeurs op tê leiden om,, in 
samenwerking, met coalitie-instructeurs, zelf delen van de trainingen te verzorgen. 
Daarnaast zijn er diverse vervolgopleidingen ontwikkeld voor trainees die eerder 
de Commando Course succesvol hebben doorlopen. Nederland draagt bij aan 
meerdere vervolgopleidingen, waaronder een Operator Training Course eh een 
Medic Course. Net als in Noord-Irak wordtin het trainingscurriculum van de 
verschillende opleidingen aandacht besteed aan humanitair oorlogsrecht en 
mensenrechten. Maast de inzet van instructeurs speelt Nederland ook een 
belangrijke rol in het ontwikkelen van het trainingscurriculum.

Ook in 2016 Is een verbreding en verdieping van het trainingscurriculum te zien. 
Nederland verzorgt samen met dé Australiërs sinds maart 2016 ook zogenoemde 
re-fit trainingen. Deze trainingen zijn conform de intentie uitgesproken in de 
aanvullende artikel 100-brlef. Re-fit trainingen zijn specifiek gericht op het 
versterken van de vaardigheden van spécial forces die aan het front actief zijn 
geweest. Na de op maat gemaakte re-Ttt training keren de operationele eenheden 
met nieuwe ervaring en vaardigheden terug naar de frontlinie. Het CJSOTF-I 
gebruikt hun ervaring in de frontlinie tevens om het trainingscurriculum verder te 
verbeteren. Nederlandse SO F-instructeurs zijn betrokken bij de gehele 
opleidingscycius en bij het ontwikkelen van het curriculum.

Zowel de SOF als de Peshmerga spreken hun waardering uit voor de kwaliteit van 
de cursussen en evaluaties. De Nederlandse inzet in het kader van.de trainingen 
loopt tot eind september 2016.

Additionele steun ISF, inclusief Peshmerga 
Erbil
Het opsporen en opruimen van de veie door ISIS geplaatste IED's kost veel 
slachtoffers en tijd. Derhalve hebben de Peshmerga behoefte aan 
capaciteitsuitbreiding van.hun specialistische opruimingsteams. In navolging van 
de aanvullende artikel-100 brief heeft Nederland besloten geavanceerde counter- 
lED middelen te leveren aan deze teams. Voor het gebruik hiervan heeft de 
coalitie reeds een tweeweeks trainingsprogramma ontwikkeld. Thans wordt de 
verwerving van deze apparatuur in kaart gebracht. Hierbij wordt waar mogelijk 
aansluiting gezocht bij coalitiepartners.

In de aanvullende artikel 100-brief heeft het kabinet aangekondigd bij te dragen 
aan het versterken van de offensieve capaciteiten van de Peshmerga. Een 
concrete bijdrage in samenwerking met een coalitiepartner wordt thans 
uitgewerkt. Zodra deze bijdrage een feit is, wordt uw Kamer nader geïnformeerd.
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Op de Iraqi SOF Academy, de locatie waar de Nederlandse trainers werkzaam zijn, 
is behoefte aan les- en legeringsfaciliteiten, In navolging van het in de 
aanvullende artikel 100-brief geuite voornemen, zal Nederland opnieuw investeren 
in de infrastructuur op Bagdad International Airport. Te denken valt aan een 
lesgebouw en/of sport- en legeringsfaciliteiten voor de rekruten. De plannen 
hiervoor worden in nauw overleg met de commandant van Iraqi SOF Academy 
uitgewerkt.

Gevolgen gereedheid en inzetbaarheid krijgsmacht
Vanwege de inzet in de luchtcampagne van de anti-ÏSIS coalitie zijn er te weinig 
vlieguren beschikbaar om vliegers voor het gehele geweldspectrum voldoende te 
trainen en te oefenen. Het huidige trainingsprogramma in Nederland zorgt ervoor 
dat de vliegers wel voldoende getraind blijven voor de huidige inzet en voorde 
Quick Reaction Alert (QRA)-taak.

Dreiging

Dreiging luchtoptreden
Het Syrische bewind heeft tot nu toe terughoudend gereageerd op de 
luchtaanvallen van de coalitie tegen ISIS in Oost-Syrië. De meeste Syrische 
luchtverdedigingssystemen bevinden zich in West-Syrië. Ook de Russische 
luchtstrijdkrachten, opererend vanuit Latakia, hebben geen invloed op de grond
lucht of lucht-lucht dreiging jegens de coalitie. Rusland richt zich volledig óp het 
ondersteunen van het Syrische bewind via aanvallen op gronddoelen. Natuurlijk 
kan niet worden uitgesloten dat -  gezien het aantal vliegbewegingen van de 
Syrische en de Russische luchtmacht -  men elkaar tegenkomt in het luchtruim. 
Coalitietoestellen en Rusland houden zich echter aan de overeenkomst waarin 
preventieve maatregelen zijn afgesproken om confrontaties te vermijden,

ISIS heeft in de afgelopen jaren luchtverdedïgïngssystemen buitgemaakt. Deze 
zijn effectief op lagere hoogte en bij juiste inzet ook tot middelbare hoogte. ISIS 
heeft dergelijke systemen ook enkele malen ingezet, maar coalitietoestellen 
hebben deze aanvallen tot dusver kunnen ontwijken. Zowel in Irak als in Syrië is 
het risico dat een vlieger tijdens een noodsituatie zijn vliegtuig moet verlaten 
altijd aanwezig. Voor het ophalen van personeel in vijandig gebied zijn 
(Amerikaanse) Combat Search and Rescue-eenheden beschikbaar.

Dreiging trainers
Het gevaar voor militaire trainers op de grond vloeit vooral voort uit de onzekere 
veiligheidssituatie in delen van het Iraakse grondgebied. ISIS voert langs het 
gehele front geregeld kleine en grotere (hybride) acties uit, onder meer door 
middel van indirect vuur, IED's en zelfmoordaanslagen. In de laatste maanden zijn 
buitenlandse eenheden, die zich dicht aan het front bevinden, direct betrokken 
geraakt bij gevechten met ISIS. Het ging hierbij onder meer om Turkse troepen 
die Koerden en soennitische milities trainen in Noord-Irak (Bashiqa) en 
Amerikaanse en Canadese troepen die in het kader van Advice & Assist Iraakse 
troepen én soennitische milities bijstaan. De dreiging van ISIS iangs de gehele 
frontlijn neemt toe naarmate de afstand tot de frontlijn kleiner wordt. Afhankelijk 
van de locatie en het tijdstip van de inzet van het Mobile Support Team, kan de 
dreiging daarmee hoger zijn dan die voor de militairen op de huidige 
trainingslocaties. Achter het front vormen ISIS (zelfmoord-)aanslagen en IED's 
een blijvend gevaar.

Onderhuidse spanningen tussen diverse Iraakse actoren vormen een risico van 
een andere orde. In veel gevallen komen deze spanningen naar boven wanneer 
terrein op ISIS wordt heroverd. Het is mogelijk dat buitenlandse eenheden in Irak 
(onverhoopt) betrokken raken bij conflicten die uit die spanningen voortkomen.

Bagdad
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D irectie  V e ilighe idsbe le idBovendien staan verschillende sjiitische milities wantrouwend tegenover een 
grootschalige westerse militaire presentie in Irak. Hoewel de aanwezigheid van 
westerse militairen thans uit pragmatische overwegingen wordt gedoogd, kan dit 
op termijn veranderen indien de perceptie ontstaat dat de westerse militaire 
presentie in Irak langer aanhoudt of groter is dan noodzakelijk, of omdat 
mïlitieleiders -  al dan niet daartoe bewogen door extreme actoren - de sjiitische 
milities tot verzet aanzetten.

Humanitaire hulp

Syrië
Vergeleken met vorig jaar is er vooruitgang geboekt ten aanzien van toegang tot 
belegerde gebieden. Verdere voortgang is echter nodig. Medewerking van het 
regime en andere strijdende partijen die toegang moeten verlenen is hierbij van 
groot belang. Het Assad-regime werkt echter nog onvoldoende mee. De 
noodzakelijke papieren worden met vertraging of soms helemaal niet uitgegeven, 
gouverneurs zetten konvooien in de wacht en de Syrische Rode Halve Maan heeft 
recentelijk onder druk van lokale gewapende groepen hulp moeten stilleggen. Het 
kabinet is van oordeel dat landen zoals Rusland en Iran, die invloed hebben op 
partijen die hulp frustreren, deze invloed moeten aanwenden om toegang te 
bewerkstelligen.

De belegering van Deir ez-Zor door ISIS zorgt ervoor dat toegang via de grond 
niet mogelijk en zijn voedseldroppings noodzakelijk. Een eerste poging van het 
Wereldvoedselprogramma op 24 februari j|, mislukte. Op 10 april volgde een 
succesvolle poging, waarbij 22 van de 26 pallets goed terecht kwamen. Op 12 
april volgde een volledig geslaagde voedseldropping. Haast de inzet in de 
taskforce humanitaire toegang, draagt Nederland met 2 miljoen euro bij aan de 
voedseldroppings in Deif ez-Zor. Op deze wijze doet Nederland er in internationaal 
verband alles aan om toegang tot belegerde- en moeilijk toegankelijke gebieden 
te bewerkstelligen (conform motie Van Bommel c.s.. Kamerstuk 27925, nr. 573).

Naast het lenigen van de hoogste noden heeft het kabinet aandacht voor 
onderwijs voor Syrische kinderen. Zo stelde het kabinet recentelijk 10 miljoen 
euro beschikbaar voor het no lost generation initiatief van UNICEF. Daarnaast 
ontvangt UNICEF een ongeoormerkte bijdrage van 3 miljoen euro voor hulp in 
Syrië en de regio. Eind vorig jaar stelde het kabinet eveneens 2 miljoen euro 
beschikbaar aan UNICEF ten behoeve van onderwijs aan Syrische kinderen in 
Turkije. De motie van Van Veldhoven c.s. (Kamerstuk 33625, nr, 210) 
ondersteunt het beleid van het kabinet om ervoor te zorgen dat Syrische kinderen 
onderwijs krijgen en kunnen bouwen aan een toekomst.

Irak
In Irak blijft de humanitaire situatie verslechteren. Er zijn tien miljoen mensen in 
nood, waarvan 3,4 miljoen mensen ontheemd zijn geraakt. Van alle ontheemden 
verblijft slechts tien procent in officiële vluchtelingenkampen. De meerderheid van 
ontheemden wordt opgevangen door familie of gastgemeenschappen. Daarnaast 
vangt Irak in de Koerdisch Autonome Regio ruim 246,000 Syrische vluchtelingen 
op. Door de siechte economische situatie wordt het voor vluchtelingen, 
ontheemden en gastgemeenschappen steeds moeilijken om in hun 
levensonderhoud te voorzien.

De humanitaire toegang tot grote delen van Anber, Salah ai Din, Diyala, Kirkuk en 
Ninewa blijft beperkt. Er zijn grote zorgen om de humanitaire situatie in de 
belegerde stad Fallujah. Onder andere Human Rights Watch meldt dat 3Ö.00Q 
mensen daar geen toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals voedsel en 
medicijnen. De exacte omvang van de humanitaire crisis is, door gebrek aan 
bronnen, onduidelijk.
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Het aantal ontheemden in Irak blijft toenemen doordat mensen op de vlucht slaan 
voor offensieven gericht op herovering van steden op ISIS. Zo leidde de strijd 
tegen ISIS in de omgeving van Heet tot ontheemding van 38.000 mensen. De VN 
schat dat in het kader van de strijd om Mosul tussen de 300.000 en 1 miljoen 
extra mensen humanitaire hulp nodig zuilen hebben. Na de herovering van Mosu! 
zuilen snelle wederopbouw en stabilisatie inspanningen van belang zijn om 
ontheemden te laten terugkeren.

Daarnaast blijft de dreiging van het mogelijk doorbreken van de Mosu! dam 
bestaan. Italië zet zich samen met de Iraakse overheid in om de dam op tijd te 
repareren. De VN werkt aan een contingency plan en evacuatiescenario's zijn 
uitgewerkt, mocht de dam toch doorbreken.

Financiën

De kosten van de Nederlandse militaire bijdrage, aan de strijd tegen ISIS in 2016, 
tot het einde van het mandaat eind september, waren geraamd op 66 miljoen 
euro. Met het besluit tot intensivering van de trainingsactiviteiten is deze raming 
verhoogd met 2,8 miljoen euro. Vervolgens zijn door meerverbruik van munitie de 
kosten van de luchtcampagne met 2 miljoen euro opgelopen. De financiering van 
deze bijdrage kan worden geaccommodeerd binnen het BIV in 2016. Dit betekent 
dat de raming is bijgesteid naar 70,8 miljoen euro. Hiervan is 54 miljoen euro 
bestemd voor de luchtcampagne. Een bedrag van 16,8 miljoen euro is geraamd 
voor de uitvoering van de trainingsactiviteiten.

De intensiveringen op het gebied van politiek, stabilisatie, niet-lethale steun aan 
de Syrische oppositie en de Iraakse strijdkrachten, alsook steun aan de 
bewapening van de Peshmerga worden gefinancieerd uit de BZ- en BHOS-
begroting.

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister van Defensie,

Bert Koenders j.A. Hennis-Plasschaert

De Minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking,

Lilianne Ploumen
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
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H m  (AP Oost-Nederland) 
maandag 22 mei 2017 16:03

|@mindef.hr;EBHMH@ m>n def.nl'
{AP Oost-Nederland)

Verzoek kleine aanvulling twee feitenonderzoeken

Goedemiddag | f | p m | | j^ ,

M.b.t. een tweetal feitenonderzoeken hebben wij een kleine opm erking/behoefte aan een aanvulling.

1) Het eerste feitenonderzoek betreft het onderzoek m .b.t. het AAR Al Hawaiyjah (2 jun i 2015).

In het algemeen relaas wordt op pagina 2 onder het kopje 'onderzoeksbeperkingen' het 
volgende opgemerkt ten aanzien van het doel van het onderzoek:

Wat ons betreft is het onderzoeksdoel aldus te s trik t geformuleerd, 
zich met name richt of

óverigens

ezien het onderzoek

on
ingegaan op

dossier, uitgebreider en wordt daarin WEL

Het verzoek is om de tekst onder het kopje 'onderzoeksbeperkingen' op d it punt aan .te vullen.

2) Het tweede feitenonderzoek heeft betrekking op een incident dat destijds door de
detachementscommandant 

!)•
in BPS is we.ggesch reven onder! (inzet op

In d it feitenonderzoek is onder m e e r ^ ^ ^ ^ ^  
v e rk la a r t |f f ip j j| | |  dat er nog geen

foor net CAOC beschikbaar is. 
komen over 
wordt.

als getuige qehoord 
drmele 

Dat mocht er in de komen

In  zijn verklaring d.d. | | |
_________________ uitgevoera
en meer informatie beschikbaar 

hij hierover geïnformeerd

Graag zouden w ij willen nagaan of er uiteindelijk een formele 
het CAOC beschikbaar is gesteld en of deze wellicht (m eer) antwoon

UfUnfdrmatie ■van de verbindingsofficier begrijp ik dat deze informatie danwel o p ___________
beschikbaar zou moeten zijn, danwel b ij^ | | | | | | |g | | j^ jj.  Mocht de inform atie n iet 

^W ÊÈËÊÊÊÊÊÈm  beschikbaar zijn dan stel ik voor dat ju llie  contact met ons opnemen zodat we 
s a m e n m e tde verbindingsofficier kunnen bezien hoe een dergelijk informatieverzoek kan 
worden, ingeschoten bij f

Alvast bedankt en tot morgen!

Met vriéndelijke groet,

Openbaar M inisterie
Arrondissementsparket Oost-Nederland
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Sectie Militaire Zaken
Eusebiusbinriensingel 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

www.oni.ni

http://www.oni.ni


(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

|@mindef.nl 
woensdag 24 mei 2017 9:38

(AP Qost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland);^|§|§| 

Fwd: Contact?
(AP Oost-Nederland)

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Onderwerp: Antw.:0 Contact?ü

de technische briefing w il de CDS een korte casusschets geven van de twee 
feitenonderzoeken die door Defensie ze lf zijn onderzocht. Bestaat er bezwaar van de zijde 
van het OM tegen een korte beschrijving van de cases door de CDS in de technische 
briefing? Daarbij zal hij uiteraard niet ingaan op de uitkomst van de onderzoeken o f enige 
kwalificatie over de rechtmatigheid. Daarover hebben we ook steeds tegen de Kamer gezegd 
dat we dat niet kunnen doen zolang het OM de zaken nog in onderzoek heeft.
Ik hoor het graag.
Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender fe melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you ate not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in.the electronic 
transmission o f messages.

i



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

{AP Oost-Nederland) 
woensdag 24 mei 2017 10:29

|@mindef.nr _____
(AP Oost-Nederland); j§ || | j |  

RE: Contact?
(AP Oost-Nederland)

Wat niij betreft, (teen bezwaar

Met vriéndelijke rjm ol,

si:-Nederland 
Afdeling Ilic/Miza 
Rnr.ebiustdnnensinijel Zft Arnhem 
Postbus-9032i 6Ö00 B> Arnhem

wwvy.piri.nt

Van: (cftmlndef.nl |
Verzonden: woensdag 24 me'r2017 9:38 

(AP Oost-Nederland) 
CC: I ^ ^ M T ap Oost-Nederland): \  
O nderw erp: Fwd: Contact?

(AP Oost-Nederland)

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bel icht:

Tijdens de technische briefing wi! de CDS een korte casusschets geven van de twee 
feitenonderzoeken die door Defensie ze lf zijn onderzocht. Bestaat er bezwaar van de zijde 
van het OM tegen een korte beschrijving van dc cases door de CDS in de technische 
briefing? Daarbij zal hij uiteraard niet ingaan op de uitkomst van de onderzoeken o f enige 
kwalificatie over dc rechtmatigheid. Daarover hebben we ook steeds tegen de Kamer gezegd 
dat we dat niet kunnen doen zolang het OM de zaken nog in onderzoek heeft.
Ilc hoor het graag.
Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Tndicn u niet de geadresseerde bent o f dit

l



bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat .aan de afzender te meiden en bet bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you arc requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

|@mindef.nl 
woensdag 12 juli 2017 12:36

. (AP Oost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland) 

civcas onderzoeken

D a g ^ l
Als ik het goed begrepen heb is EM50M de laatste hand aan het leggen op een memo, die moet nog in de lijn (H 
OvJ) maar dan zou de afronding ergens eind van de zomer zijn? Vraag wordt hier bij DJZ gesteld: we hebben het 
erover gehad maar ik ben het niet zeker meer ©. Ik wordt blijkbaar ook een dagje ouder...of toe aan vakantie ©

Mvg,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht, te 
verwijderen. De Slaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Stale accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
O n d erw erp :
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland) 
donderdag 17 augustus 2017 13:29

| (AP Oost-Neder!and);|
(AP Oost-Nederland)}

Adviezen inzake feitenonderzoeken
20170817 IM feitenonderzoek AAR 02 06 2015 Al Hawaiyjah (secondary blast).pdf; 
20170817 IM feitenonderzoek AAR 20 09 2015 Mosul (New York Times artikel).pdf; 
20170817 IM feitenonderzoek AAR 01 j 
ÉH I 20170817 IM feitenonderzoek AARl

Urgentie: Hoog

Bijgevoegd onze adviezen inzake de vier nog lopende feitenonderzoeken naar geweldsaanwendingen 
waarbij mogelijk burgerslachtoffers zij gevallen.

Ten aanzien van twee onderzoeken zijn we nog in a fw a c h t in q v a n a a ^  1 met betrekking
to t een op een la ter moment ontva ngen t^ppo rt va i L.a.v. het'N ew
York Times' incident en 1 betreffende l l l i l M  bij De imtoud van deze
aanvullende pv's zijn reeds bekend en reeasln  o nsa  dv iesverw erk t.

Aangezien in alle adviezen geciteerd wordt uit de onderzoeksdossiers die allen de rubricering 'Secret' 
(STG. Geheim) -  hebben, moeten we nog even bezien in hoeverre deze adviezen ook gerubriceerd 
moeten worden.
Derhalve in ieder geval het advies om deze adviezen niet uit te printen.

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HJC/MiZa
Eusebiusbinnensingei 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem
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.AP  Q o s t-N e d e fia r id j

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

| | | | ^ | j | ^ |^ j | | | j | |  (AP Oost-Nederiand) 
dinsdag 9 februari 2016 17:22
I M É I É M  (AP Oost-Nederlanribl » — ^  (AP Oost-Nederland) 
"Eerste" casus ATFME

MM

Zojuist is mij medegedeeld dat mindef het eigen (aanvullend) onderzoek heeft gedaan in bovenbedoelde casus in 
een rapport heeft vastgelegd. Dit zal binnenkort aan het OM worden aangeboden.

Als OM niet onwaarschijnlijk nog defensiepersoneel gaat horen wil dit dan svp via d e tc o É B || bij betrokkenen 
laten aankondigen.

Mogelijk dat volgende week bij "tweede"ca$us een en ander ai kan worden overhandigd.

Groetend,

B ureau V e rb in d in g s o ff ic ie r  K r ijg s m a c h t 
A rro n d is s e m e n ts p a rk e t O o s t-N e d e rla n d  
M in is te r ie  van D e fe n s ie /O p e n b a a r M in is te r ie
Eusebiusbinnensingel 28| Arnhem | Kamemummer 2.37 
Postbus 9032 | 6800 EP [ Arnhem
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

|@mindef.n! 
maandag IS februari 2016 11:32

(AP Oost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland); j 

PnE; Afspraak met
@mindef.nl 

gaat niet door

Dank voor je bericht. Ik heb de stukken doorgenomen en m e t ^ y  doorgesproken. Wij sluiten ons geheel b ij§§yf| 
aan als het gaat om de kwaliteit van zijn rapport. Helder.beschreven en zeer volledig. Ik jees.dat hij al een uitspraak

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I k g a S a m e n m e t ^ S i e e n p l a n m a k e n e n w e z i e n i e s o w i e s o l m a a r t .

De acties die we sowieso uit willen zetten zijn:

Van:B i M M M ü ü l  (AP Oost-Nederland) j 
Verzonden: maandag 15 februari 2016 11:02 
Aan:
Onderwerp: Afspraak met gaat niet door

Wij hadden vorige week afgesproken dat ik jou morgen na de afspraak met 
even zou bellen over de nieuwe casus die we dan besproken zouden hebben.

van DJZ

Echter, deze afspraak gaat niet door omdatl 
door naar een nog nader te bepalen datum.

ziek thuis is. Onze telefonische afspraak schuift dus ook

Groeten,

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie m ilitaire zaken

Poxtodrtis-,
Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

dezoekodres 
EusebiusbinnensTngel 28 
6811 BX- Arnhem

1



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het berichtte 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to.you by mistake, you are requested to. inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

2
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
vrijdag 9 september 2016 9:53

(AP Oost-Nederland)
FW: Update AAR

tiert

■Mei vMsrtöiïüi” 1? groet.

A notH tissem en lr.pa rko t O ost-N ederland 
b'usehivsWrtneosingRl 28

T: 088 -699 3900 ^(gemeen)

i: ws^w/jOrnjii 
Postbus 9032 
6800 EP Arnhern

Van ntlef jil, |_____
Verzonden: woensdag 7 september 2016 10:12 
Aan:fe lg ËB8g3^gll  (AP Oost-Nederland)

Onderwerp: Update AAR

Goede morgen

Hierbij een update m.b.t. de feitenonderzoeken naar de after action reports.

Aar 1 ( berichtgeving in de new York Times):
Onderzoek is afgerond. De verwachting is dat we dit dossier eind volgende week kunnen afronden. We krijgen 
vandaag nog de rapporten van de Klu m.b.t. hun eigen onderzoek. Ik had begrepen dat jij al een exemplaar hebt van 
die rapporten. Voor de volledigheid halen we die ook naar binnen in ons dossier.

Aa2 (vbied factory):
In dit onderzoek hebben we nu twee getuigen gehoord. De overige getuigen worden z.s.m. gepland.

is degene die de vaste waarde is in de onderzoeken naar de after action reports. Ik ga samen
hetverhoorvanl | doen. Dit in verband met de gevoeligheid van de zaak. Dit zal

echter pas plaats vinden na mijn vakantie (deze gaat a.s. vrijdag in voor een periode van drie weken).

Met vriendelijke groeten.

tïricjnctci Recherche /  Tactische O psporing 
K on ink lijke  Marechaussee (Di.EïSl 
M in is te rie  van Defensie
Fort d o  Bilt j Biltsesticiatway 7.2S | 3684 Bfii H ire r .h l |

1



Postbus «JOGIS |Z!>09 t.P j Don Hiiciij j MI'C 5SL

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Stale accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

\ Ï  £ V \ y \  '■
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{AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
donderdag 15 september 2016 14:09 

f@mindef.nl’
: (AP Oost-Nederland);

(AP Oost-Nederland)
RE: Dossier AAR 20-09-2015

(AP Oost-Nederland):

Dank voor je bericht. Zullen we a(spreken dat pv in wc k van 3 oktober wordt ïngeleverd.

Mei vriéndelijks groei.

Arrondfsscw?nl.sp«ri«ir O o m -We de r land 
!: usebiusbinneminget J 8

i n
T: 1)88-699 .1900 (algemeen)

!: WWW.OTO.nl 

Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

Va n: l
Verzonden: donderdag 15 september 2016 14:06 
Aan: llllP i3 & llg jp ii| (AP Oost-Nederland) 
O nderw erp: Dossier AAR 20-09-2015

Goedemiddag j| |§ |||

Var.M  had te horen gekregen dat het dossier van de AAR 20-09-2015 deze week ingeleverd zou worden.

Het dossier is af echter er dienen nog wel een aantal proces-verbalen door| | lp j te worden ondertekend. 
fH H  is op vakantie en is 3 oktober pas weer aanwezig.

Met vriendelijke groet.

Tactisch Rechercheur.

Koninklijke Marechaussee 

DLBE, Brigade Recherche.

Bezoekadres : Biltsestraatweg 225 | 3584 BE | Utrecht 
Postadres : Postbus 90.615 | 2509 LP | Den Haag | MPC 54F

http://WWW.O


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor n is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
O n d erw erp :

J@mindef.nl 
maandag 26 september 2016 16:06 

|@ mindef.nl
J@mindef.nl;| 

FW: CIVCAS stavaza
l@mindef.n!;i S@mindef.nl

Zojuist nagevraagd:

De onderzoeken n.a.v. de beide Defensie civcas onderzoeksrapporten lopen beide nog.
De b e t r o k k e n e n b i j  het eerste incident (secondary blast) zijn nog niet allemaal gehoord. Zodra de 
capaciteit van Rechercheteam 5 dit toelaat wordt dit verder opgepakt.
De betrokkenen bij het tweede incident (NYT artikel) zijn wel alien gehoord, maar het dossier moet nog door de 
KMar aan het OM worden overgedragen.

Niet naar aanleiding van een civcas onderzoeksrapporten maar n.a.v. AAR's:

Bureau v e rb itu lin g s o ffic ts r ;(; ijft»in.Qch?
A : ro< xSissem» s isparkei. ö< w  t - f M  e ila n d  
M in iscerie  van Os!esisie /O p tm ba<ir M in is te rie  
b'usebiusUttnerviingcl 2G| Arnhem I Kamernuir-riKit 2.3? 
Postbus 3032 \ 6800 IIP j A rnh em  | Mi

Ref. telcom, kun je mij aangeven wat de stavaza bij hét OM is voor wat betreft de twee CIVCAS-pnderzoeken? 
Voorlopig gaan wij ervan uit dat het feitenonderzoek nog steeds loopt.

Dank alvast!

Ministry of Defence 
Department of Legal Affairs

1

mailto:J@mindef.nl
mailto:S@mindef.nl


Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Oen Haag 
PO BOX 20701, 2500 ES The Hague

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor n is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht le 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you arc requested to inform the sender and delete the message, '['lie 
Stale accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

\ /l t:2



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
GC:
Onderwerp:

j@mindef.nl 
woensdag 12 oktober 2016 11:55

(AP Oost'Nederland) 
j@mindef.nl 

RE: Update AAR

Goede morgen

Het dossier van ons eerste Alter Action Rapport is gereed. Heb je een datum en tijd wanneer wij het in kunnen 
leveren. Dan kunnen we bespreken of deze opzet oke is.
We kunnen meteen dan bespreken hoe we onderslaan de casus gaan be na dó ren.

Groeten,

B rig a d e  R echerche /  T a c tische  O p sp o rin g  
Koninklijke M are cha ussee  (OLBE)
M inisterie van  D efensie
fo r t ci.e bilt | Biltsestraatv;«i 225 j .5.534 Bfcï] Utrecht i 
Postbus-9061$ 12505! i.P S Den Haag | MK: 551..

(AP Oost-Nederland)Van: j
VerzondenMTtaandag 19 september 2016 15:56 
Aan:
Onderwerp: FW: Update AAR

Goedemiddag!

Ais je dit looss ben je weer terug van vakantie, ik hoop dot je hel: good naai je /in hout gehad!

Uit understand borichi van jou aanl 
ËÊÊÊÊ 2’<n. doen, klopt dit?

maak ik op dot jij samen rne bef ver hoor van

Mijn verzoek is dun ook om, gelet op alle gevoeligheden en bijzonderheden in deze casus, eerst even contact te 
hebben voordat jullie niet het verhoor aan de slag gaan.

Ik hoor graag snol van je!

Met vriendelijke groet.

i

Arrondissementsparket Oost-Neder!and 
5ectie m ilitaire zaken

mailto:j@mindef.nl
mailto:j@mindef.nl


Postadres:
Postbus 0032 
.6800 EP Arnhem

HewekiKlrK
('!(5('hiti ;hiïtiti.'iisin!;e) 'P \

6811 BX Arnhem

Vanj ^ F J  ï> (AP Oost-Nederlancl) 
Verzonden: vrijdag 9 september 2016 9:53 

(AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: FW: Update AAR

tkn

lyiel vriéndelijke (poet,

I: www.gnrrtl 
Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

Van 
Verzonden 
Aan 
CC: 
Onderwerp

I (cilminr.lef.nl 
woensdag 7 september 2016 10:12 

(AP Oost-Nederland) 
©iriindef.iil 

Update AAR '

Goede morgen liane,

Hierbij een update m.b.t, de feitenonderzoeken naar de after action reports.

Aar 1 ( berichtgeving in de new York Times):
Onderzoek is afgerond. De verwachting is dat we dit dossier eind volgende week kunnen afronden. We krijgen 
vandaag nog de rapporten van de Klü m.b.t. hun eigen onderzoek. Ik bad begrepen dat jij al een exemplaar hebt van 
die rapporten. Voor de volledigheid halen we die ook naar binnen in ons dossier.

Aa2 (vbied factory):
In dit onderzoek hebben we nu twee getuigen gehoord. De overige getuigen worden z.s.m. gepland.

2
l  vt ■

A ar3:

http://www.gnrrtl


Collega 
met

is degene die de vaste waarde is in de onderzoeken naar de after action reports. Ik ga samen
het verhoor van! doen. Dit in verband met de gevoeligheid van de zaak. Dit zal

echter pas plaats vinden na mijn vakantie (deze gaat a.s. vrijdag in voor een periode van drie weken). 

Met vriendelijke groeten,

B rig a d e  R echerche  /  T a c tisch e  O p sp o rin g  
K o n in k lijk e  Mar echaussee TDUBE)
M in is te rie  van Defensie
(-orr. d e  Bin. j ( J i l t s e s t r a u t w e r j  ?J'i SSSiM Bi'l U rn »  in  \ 
B o s c h u s  9 0 . 6 !  !■; ] 2 r> & i  IJ - ' | D e n  H a a g  j H t» C : 5 S 1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hei bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or if  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the. risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry o f Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or if  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CG:
Onderwerp:

WÊÊÊM (AP Oost-Nederland) 
woensdag 21 december 2016 10:15

i ! '

Oost-Nederland) 
en vraag

In vervolg hierop is een andere vraag gerezen.

De huidige lopende feitenonderzoeken houden allen verband met de inzet van ATF-ME. Ten aanzien
van deze inzetten kan beargumenteerd worden dat 
feitenonderzoeken wil de officier van -justitie 
door een Nederlandse F-16 ais

Bij een van de
_____ _ ij een geweldsaanwending

_________ fungeerde, als getuige horen. In  d it lich t w orstelen we
momenteel met de correcte formulering van de brief en de (in tegraie) verw ijz ing n a a rM £ ^M É ^É |^ .

Wellicht dat in ons verzoek verwezen moet worden naar artike l 12 Sv. In dat geval gaat integrale 
verw ijzing echter niet óp.

Ik  verneem graag hoe j i j  hierover denkt en o f j i j  suggesties hebt.

Met vriendeiijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HiC/MiZa
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 8X Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem



(AP Oost-Nederiand)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederiand) 
dinsdag 17januari 2017 11:34 

|@mindef,nl'
(AP Oost-Nederland) 

| en vraag 
20170110 Verzoek getuigenverhoor! 
(Engels).docx

Bij gevoegd het. nieuwe concept, zoals eerde: telefonisch met jou besproken,

We hebben 
opgemerkt,
KMar en ons berust.

weid.
Daarnaast hadden we, zoals correct: 

wat op een miscommunicatie tussen de

Laat m aar even weten wat: je van het concept vindt. Daarnaast verneem ik .graag van jou of jij 
weet/kan achterhalen aan wie we dit verzoek i<unsmn richten.

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HIC/MiZa
Esjs«i!>iuf,Sfln!sens.ingei 28, fcöJl BX Arnhem 
Postbus ‘.1032, 6800 f;P Arnhems

WWW.om.ni

Van? I (dh Hint lolt nil__________
Verzonden-"woensdag 21 december,2016 13:09” 
Aan:t e i ^ ^ i  (A P O ^t-N o ^rla n d ji^^  
Onderwerp: RE: Ifeyfe'g* \  en vraag

^ | | | |  graag even contact hierover. Ik ben alleen nog vandaag en morgenochtend aanwezig voor hot kerstver lol. 
Groet,.

Vantlte ^g ^B  (AP Oost-Nederland]___________
Verzonden: woensdag 21 december 2016 10:15 
AamJ~

O n d e r w e r p : e n  vraag

1

In vervolg hierop is een andere vraag gerezen.

http://WWW.om.ni


De huidige lopende feitenonderzoeken houden allen verband met de inzet van ATF-ME, Ten aanzien 
van deze inzetten kan beargumenteerd worden dal . Bij een van de
feitenonderzoeken wil de officier van ju s titie  e e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e ï ï i je e n g e w e id s a a n w e n d in g  
door een Nederlandse F-16 als 1
momenteel m et de correcte formu

sr van jus 
| g g S p
-rmïïennq

fungeerde, als getu igë ’horën. In  d it lich t w orstelen we 
ng van de b rie fen  de (in tegrale) verw ijz ing t ia a r \È Ê Ê Ë É M

Wellicht dat in ons verzoek verwezen moet worden naar artikel 12 Sv, In  dat geval gaat integrale 
verw ijzing echter niet op.

Ik  verneem graag hoe j i j  h ierover denkt en o f j i j  suggesties hebt.

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HIC/MiZa
Eusebiusbinnensïngel 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Stale accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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O p e n b a a r M in is te r ie

A rro n d isse m e n tsp a rk e t O o st-N ed e rla n d

Postbus 9032. 6800 EP Arnhem Eusebiusbinnensingel 28
661! BX Arnhem

AD R ES Telefoon (026) 888 4000
Fax 026 888 4599

Onderdeel 
Contactpersoon 

Doorkiesnummer(s) 
E-niail 
Datum 

Ons kenmerk 
Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
Onderwerp Request fo r  w itness e xa m in a tio n

Bij beantwoording de 
datum en ons kenmerk 
vermelden. Wilt u slechts 
één zaak in uw brief 
behandelen.



i —
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

|@msndef.n[ 
woensdag 18 januari 2017 13:21 

(AP Oost-Nederland)
| (AP Oost-Nederland) 

i en vraag

iH m  er staat toch nog een aanduiding als^ ^ p ^ S I f j  in (laatste paragraaf).
Aangezien§^| onze strafrechtelijke procedures en bevoegdheden van het OM niet kent, kan het volgen:, mij geen 
kwaad omT

Ik ga mijn best doen om' te achterhalen aan-wie jullie dit verzoek kunnen richten.
Groet,

Van 
Verzonden 
Aan 
CC: 
Onderwerp

(AP Oost-Nederland.) K | f ^ ^ ^ ^ ^ @ o m .n l]  
dinsdag 17 januari 2017 11:34

AP Oost-Nederland)
en vraag

Bijgevoegd liet: nieuwe concept, zoals eerder telefonisch met jou  besproken.

We hebben een expliciets verwijzing naar Jalouci weggelaten. Daarnaast: hadden we. zoals: correct 
.ppgem erkt,|jggggjg|ggj| ^ g  foutie f a|s| g m ^ |  bestempeld, wat op een miscommunicatie tussen de 
«Mar en ons berust.

Laat maar ever: weten wat je van het concept vindt. Daarnaast; verneem ik graag van jou of j i j  
weet/kan achterhalen aan wie we d it verzoek kunnen richten.

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Afdeling HIC/MiZa
fciFsebuiSbinnfciisinyei 2l>, 6#51 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6300 rp  Arnhem

w!yvy,gm,ni

Van: l@mindef.nl
Verzonden: woensdag 21 december 2016 13:09 
AamëigggBBBi (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RE: en vraag

graag even contact hierover. Ik ben alleen nog vandaag en morgenochtend aanwezig voor hei kers (.verlof.
Groet,

1



Van 
Verzonden 
Aan 
CC
Onderwerp

(AP Oost-Nedejiand)[ 
woensdag 21 december 2016 10; 15

AP Óost-Nederland) 
en vraag

In vervolg hierop is een andere vraag gerezen.

De huidige lopende feitenonderzoeken houden allen verband m et de inzet van ATF-ME. Ten aanzien 
van deze inzetten kan beargumenteerd w orden d a t V; . Bij een van de
feitenonderzoeken wil de officier van jus titie  jj^ ^ B B B H H B B B B B o iQ D U Q g h g Q w g ld s a a n w e n d in g  
door een Nederlandse F-16 f  u n rd e T a is g e u ïïg e h c ^  n . In d it licht worste ie n w e ^ ^
momenteel m et de correcte formulering van de brie f en de (integrale) verw ijzing n a a r | | ^ | ^ ^ ^ ^ .

W ellicht dat in ons verzoek verwezen m oet worden naar artike l 12 Sv. In dat geval gaat integrale 
verwijzing n a a r e c h t e r  niet op.

Ik verneem graag hoe j i j  hierover denkt en o f j i j  suggesties hebt.

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oosf-Nederland 
Afdeling HIC/MiZa

BX Arnhem

www.gr> s. h(

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te.melden en het bericht te verwijderen. Oe 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Inclien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

flus message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
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State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

________ 3@mindef.nl
maandag 13 februari 2017 11:20 

(AP Oost-Nederland);
POC

(AP Oost-Nederland)

Bijgevoegd het contact dat ik van de NU.) ambassade ontving.
'Zo te lezen is het in ieder geval een aanknopingspunt.
Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de voeten. Mochten jullie vastlopen, dan hoor ik het graag. 
Groet,

Van: l@minbuzci.nll 
Verzonden: vrijdag 10 februari 2017 17:30 
Aan:
CC: |
Onderwerp: RE: Follow up

Beste

Mot vriendelijke groet,

6 februari 2017 11:43 
f@mindef.nl'

l@mihdef.nl'; 
Follow up

Geachte heer

mailto:3@mindef.nl


Ik heb uw verzoek! j p g j M  voor het feitenonderzoek van het OM direct uitgezet. Ik heb nog geen 
antwoord mogen ontvangen en heb zojuist een 'friendly reminder' gestuurd. Mijn excuus dat het zo lang duurt, 
maar het:is zeker niet vergeten.

Vriendelijke groet.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message inay contain information that is not intended for you, I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f .messages.

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. I ndien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wórdt u verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by-mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederiand)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederiand) 
woensdag 15 februari 2017 14:38

(AP Oost-Nederiand);
Request for POC regarding witness examination request

(AP Oost-Nederiand)

Dear Sir,

I received your contact information through the Netherlands Ministry of Defense. On behalf of the Public 
P r o s e c u t o r . I  contact you in regard to the following.

Inhercapadty of Public Prosecutor of the Public Prosecutor's office at the Past Motherlands District Court, 
is also responsible for investigations into the use of force by Netherlands military personnel during 

missions abroad. Through a report oF the Royal Netherlands Constabulary we have been made aware of the use of 
force in Mosul (Iraq) on September 20, 2015 where during an air strike a Dutch F-16 fighter je t targeted a building 
that was identified as an Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL.) Headquarters. Following an article in the New 
York Times dated October 4, 2015, in which the author alleged that innocent civilians were killed by this air strike, 
the-: public prosecutor instigated a fact-finding investigation into this use of force.

As there currently is no suspicion of any punishable criminal behaviour, the fact-finding investigation is directed 
towards the question whether or not this use of force has resulted in civilian casualties. During this fact-finding 
investigation, we were informed that the building in question was three ted

As
matter, tile"!5

can provide important first-hand information in this 
:)!ic Hrosecutor is r>eëkTng~assi.stancc in identifying

and his examination as a witness within the scone of tno tar ‘ • nnOiug investigation. Thé 
examination <•;. specifically and exclusively directed towards the question w h e th e r E U ^ Ë B j is aware of any 
possible civilian casualties resulting from the use of force applied by the Dutch F l'tin g h to rjS ”

I hereby would like to ask if we can send the official request: to you, or if you can pr ovide us with an appropriate 
point of contact.

I highly appreciate your cooperation.

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (Olvl)
Public Prosecutor’s Office Fast-Netherlands 
Military Affairs Section
Fusobiusbinnerisingel 28, 6811 BX, Arnhem, the Netherlands 
Post Box 9022, 6800 IEP Arnhem, the Netherlands

www.om.nl

Van: Bgggjglilgiffi@mindef.nl |______________
Verzonden: maandag 13 februari 2017 11:20

l



Aan: (AP OQSt-Ne d e r ) a n d ) ; ü ^ ^ ^ f c ^ ^  (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: POCi M l

fiet contact dat ik van de Ni,D ambassade ontving,
7.0 te lezen is het in ieder geval een aanknopingspunt.
Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de voeten. Mochten jullie vastlopen, dan hoor ik het graag. 
Groet,

Bijgevoegd

Van:
Verzonden: vrijdag 10 februari 2017 17:30 
Aan:

Onderwerp: RE: Follow up

(Vlei vriendelijke groet,

From
Sent^maand^i 6 februari 2017 11:43
To:jM H raaa^rn indef.nr

Subject: Follow up

Geachte heer beste (als ik zo vrij mag zijn),

Ik heb uw v e r z o e k v o o r  het feitenonderzoek van het OM direct uitgezet. Ik heb nog geen 
antwoord mogen ontvangen en heb zojuist een 'friendly reminder' gestuurd. Mijn excuus dat het zo lang duurt, 
maar het is zeker niet vergeten.

Vriéndelijke groet,



Help save paper! Do you really need lo print this email?

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is. toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
niet risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or if  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Stale accepts no liability for damage o f any kind resulting from tiie risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

\
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

{AP Oost-Nederland) 
woensdag 15 februari 2017 14:41 

|@mindef.nl'
(AP Oost-Nederland)

RE: POCJ

Hal lo || iS ill l

Bedankt. Ik. hebp jfP P llll i j j een e-mail gestuurd om na te gaan o !'h ij ons inderdaad verder kan helpen, 
dan wel een goed aanspreekpunt weet.

Met vriendelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissem entsparket Oost-Nederland

wwvv.om.n:

Verzonden: maandag 13 februari 2017 11:20 
Aan: (AP Oost-Nederland )j
Onderwerp: POC[

(AP Oost-Nederland)

BijgevoegrJ bet contact dat ik van de NLO ambassade ontving 
Zo t<-> lezen is het in ieder geval «en aanknopingspunt.
Hopelijk kunnen jullie hiermee ull.de vonten. Mochten jullie vostiopen, dar: hooi ik het giaag. 
Groet,

i



Mei vriéndelijke groet,

From: H i—
Sent: maandag 6 februari 2017 11:43

S u b je c t: Follow up
j@mindef.nj'; 8lÉ— H H

Geachte heer beste (als ik zo vrij mag zijn).

Ik heb uw v e r z o e k ^ | | y ^ | | | | ^ | ^ ^ Q |  voor het feitenonderzoek van het OM direct uitgezet. Ik heb nog geen 
antwoord mogen ontvangen en heb zojuist een 'friendly reminder' gestuurd. Mijn excuus dat het zo iang duurt, 
maar het is zeker niet vergeten.

Vriendelijke groet,

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender ie melden en het bericht te 
verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message inay contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit

2



bericht abusievelijk aan u is toegezönden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico’s verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you arc not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

3



(AP Oost-Nederland)

V an :
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
donderdag 23 februari 2017 8:40
| | | | f|f| | §| | | | | § | ^  (AP O o s t - N e d e r l a n d ) ; ( A P  Oost-Nederland) 
FW: Request for POC regarding witness examination request

Dit noemen ze in goed Engels een 'catch 2 2 '  situation...

Ik leid hieruit: af dat: e r in  justitiekanalen geen assistentie to  verwachten is, dus resteert m ijns inziens 
een v e r z o e k . ik  stel voor dat we MinDef's DJ2 h ierover inform eren en 
hén andermaal om assistentie vragen.

Dit is dus overigens sowieso een situatie om te bespreken met: het. oog op toekom stige 
a ss i ste n t:i e v erzo e ke n .

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Necferiand

wwvy.onr.nl

Van:|
Verzonden; woensdag 22 februari 2017 22:39 
Aan:!”" (AP Oost-Nederiand)
Onderwerp: RE: Request for POC regarding witness examination request

Dear— ,

I apologize for my delay in responding to your email, but my office cannot assist with your request and I was hoping 
to identify another, potentially appropriate point, of contact.

My office,

However, our authority in that regard is limited, and our ability to assist in obtaining evidence is 
limited to civil or commercial matters within the meaning of the I (ague Evidence Convention. The request you have 
described does not fall within the parameters of the authority of this office.

I forwarded your email 
which is responsible for
countries. I have been informed that, given the public prosecutor has made.clear that there is no suggestion of a 
criminal investigation, also would not have a role in executing the request you have described- The relevant 
treaty on mutual legal assistance requires that there be a criminal investigation, or the possibility of a referral for 
same. From your email, that does not appear to be die case w ith respect to the fact-finding investigation you have 
described.

If we can be of any further assistance, please do not hesitate to contact me.

requests made pursuant to the Mutual Legal Assistance Treaty between our two

i



From: (AP O os t-N e d .e rlan d )| M a B B W M J B
Sent: Wednesday, February22, 2017 3:47 AM

Subject: FW: Request for POC regarding witness examination request 
importance: High

Further to my previous e- mm I, I'd  like request H you carramS'irm receipt of the a -mail

in addition, ! greatly appreciate if you could let me know if we can send the official request foi a witness

•Sincerely,

W iitha rta  i ' l i  s ! :r u se r ii r is« i S a rv ic i*  i  O H )
P u b lic  Pro s e c u tu r ’s Oftii <■: trren-Nethnriaivis 
Military Ail airs Shcijuri
eissabiiisbitirjensinyel J$, tSH I : OX, Arnhem, ? fN enK -d .uvJs  
Post Box 9032, 0800 E:P Arnhem, the NsHiw iancfs

Wivyr-Oivi.r-;

V e r z o n d e n : woensdag 15 februari 2017 14:38 
Aan:
CC^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i M (APOost-Nederiand); (AP Oost-Nederland)
O nderw erp: Request for POC regarding witness examination request

Dear

examination to you, or if you can provide us with an appropriate point of contact.

V a n : (AP Oost-Nederland)

Dear Sir,

i received your contact information through the Netherlands Ministry of Defense. On behalf of the Public 
f-’r o s e c u to r , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  I contact you in regard to the Following.



In her capacity of Public Prosecutor of the Public Prosecutor's office at the East Netherlands District Court, |_  
is also responsible for investigations into the use of force by Netherlands military personnel during 

missions abroad. Through a report of the Royal Netherlands Constabulary we have been made aware of the use of 
force in Mosul (Iraq) on September 20,20:1.5 where during an air strike a Dutch P-16 fighter jet targeted a building 
that was identified as an Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) Headquarters, following an article in the New 
York .Times dated October 4, 2015, in which the author alleged that innocent civilians were killed by this air strike, 
the public prosecutor instigated a (act-finding investigation into this use of force.

As there currently is no suspicion of any punishable criminal behaviour, the fact-finding investigation is directed 
towards tiie question whether or not this use of force has resulted in civilian casualties. During this fact-finding 
investigation, wo were informed that the building in question was targeted!

can provide important first band information in this 
in identifying the pilot of! ”

I and his examination as a witness within the scope of the laa-tioding investigation, i he 
examination is specifically and exclusively directed towards the question whether tire F 2.2 pilot is aware of any 
possible civilian casualties resulting from the use of force applied by the Dutch F-16 fighter jet.

I hereby would like.to ask if we can send the official request to you, or if you. can provide us with an appropriate 
point of contact.

I highly appreciate your cooperation.

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (DM)
Public Prosecutor's Office l:.ast-Notlierlnnds 
Military Affairs Section
E use blus binnensingel 28, 68:1.1 BX, Arnhem, the Netherlands 
Post Box 9032, 6800 HP Arnhem, the Netherlands

www.om.hl

Van: I^Mnindehni iutmindef.
Verzonden: maandag 13 februari 2017 11:20
Aan:
Onderwerp: POC

(APOost-Nederland); (AP Oost-Nederland)

Bijgevoegd het contact dat ik van de NLD ambassade ontving.
7.0 te lezen is het in ieder geval een aanknopingspunt.
I lopelijk kunnen jullie hiermee uit. de voeten. Mochten jullie vastlopen, dan hoor ik lie t graag. 
Groet,

Van:
Verz<
Aan 
CC: 
Onderwerp:

3



Met vriendelijke groet.

From:
Sentjmaandag 6 februari 2017 11:43 
To: nl'
Cc: ^ P ^ ^ ^ S É ^ ^ @mindef.nr: 
Subject: Follow up

Geachte heer beste (als ik zo vrij mag zijn).

Ik heb uw verzoe voor het feitenonderzoek van het OM direct uitgezet. Ik heb nog geen
antwoord mogen ontvangen en heb zojuist een 'friendly reminder' gestuurd. Mijn excuus dat het zo lang duurt, 
maar het is zeker niet vergeten.

Vriendelijke groet.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor n is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
4



beriehl abusievelijk aan u is ioegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
niet risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended lor you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Dc Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzeilden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting.from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

s



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland) 
dinsdag 28 februari 2017 8:25

(AP Oost-Nederland);^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  (AP Oost-Nederland) 
RE: Request for POC regarding witness examination request

Oké dan moeten we maar via WlinDaf vragen om de getuige te laten horen.

Met. vriéndelijks groet,

att rs<ss<3mern.sparkc-f Oost trederl..ü :•:!
Afdeling Hic/M'rca 
Fiiisabutsbinnensingel 28.Arnhem 
Postbus 9.03-2, SBDÓ EP Arnhem

(AP Oost-Nederland)
Verzonden: donderdag 23 februari 2017 8 : 4 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Aan: ^ M £ (AP Oost-Nederland); (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: FW: Request for POC regarding witness examination request

Dit noemen ze in goed Engels een ‘catch 2 2 '  situation...

Ik leid hieruit  af dat er in justitiekanalen geen assistentie te  verwachten is, dus resteert m ijns inziens 
een verzoek Ik stel voor dat we MinDef's DJZ hierover informeren en
hen andermaal om assistentie vragen.

Dit is dus .overigens sowieso een situatie om te toespreken met het oog op toekomstige 
assi ster iHe v e rzo oi<e n,

Met vriendelijke groet,

Openbaar M inisterie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

.vyvWJ.om.nl

]

A a n : ^ H  (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RE: Request for POC regarding witness examination request

Van: I________________ ______
Verzonden: woensdag 22 februari 2017 22:39



I apologize for my delay in responding to your email, but my office cannot assist with your request and I was hoping 
to identify another, potentially appropriate point of contact.

My office

However, our authority in that regard is limited, and our ability to assist: in obtaining evidence is 
limited to civil or commercial matters within the meaning of the Hague Evidence Convention. The request you have 
described does not fail within the parameters of the authority of this office.

which is responsible for requests made pursuant to the Mutual Legal Assistance Treaty between our two 
countries, i have been informed that, given the public prosecutor has made dear that there is no suggestion of a 
criminal investigation,|||| also would not have a role in executing the request you have described. The relevant 
treaty on mutual legal assistance requires that there be a criminal investigation,'or the possibility of a referral for 
same, from your email, that does not appear to be the case with respect to the fact-finding investigation you have 
described.

If we can be of any further assistance, please do not hesitate to contact me. 

Regards,

From: 111111111 (AP Oost-Nederland)|
Sent: Wednesday, February 22, 2017 3:47 AM______

Subject: PW: Request for POC regarding witness examination request 
Importance: High

Dear

fu r th e r to my previous e-mail, I'd like request if you can confirm receipt: of the e-mail.

Its addition, I greatly appreciate if you could let me know if wo can send the official request for a witness 
examination oi 177 t*~ ^  ■» to you, or if you can provide us with an appropriate point of contact.

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (OM)
Public Prosecutor's Office East-Netherluivis 
Military Affairs Section
luisebiuslriiirKinsingei ’/H, 68 ju  BX, Arnhem, the Netherlands
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Post Box 9032, .6800 60 Arnhem, the Netherlands

ytKtffi.J2tn.J3i

Van: (AP Oost-Nederland)
Verzonden: woensdag 15 februari 2017 14:38 
Aan:
CC: l^ m E w w P ^ T TAP ■Oost*Nederland^: Ê̂êÊ$Mi&ÊÊÊÈ%êM (AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: Request for POC regarding witness examination request

Dear Sir,

I-received your contact information through the Netherlands Ministry of Defense. On h?h;i!f or Hu’ Public
contact you in regard m the following.Prosecutor.l

In her capacity of Public Prosecutor of die Public Prosecutor’s office at the Cast Nnihtn lands District Court, 
| | | | | | | | | i |  is also responsible for investigations into the use of force by Netherlands miiitaiy personnei flering 
missions abroad. Through a report of the Royal Netherlands Constabulary we have been made aware? of the-use oi 
force in Mosul (Iraq) on September 20, 2015 where during an air strike a Dutch f-16 figlrtei jet targeted a building 
that was identified as an Islamic State of haq anrj the l evant {ISii.} I leadquarters- following an article in (he New 
York Times dated October 4, 2015, rn which the author alleged that innocent civilians were killed by this air strike, 
the public prosecutor instigated a tact-finding investigation into this use of force-

As there currently is no suspicion of any punishable criminal behaviour, the fact finding investigation is directed 
towards the question whether or not this use of force has resulted in

A x r a n  provide important first -hand information m this
matter, the Public Prosecutor is seeking assistance in urn uifyi r j  - - __

; and his examination as a witness within Ifie sc(vp«< m ■ no tact f; r wh;■?; mve»tis-nio-•» i ne 
examination is specifically and.exclusively directed towards the question whether th e lB É H ^g  is aware of any 
possible civilian casualties resulting from the use of force applied by the Dutch F-16 fighter i&f.

I hereby would like to ask if we can send the official request to you, or if you can provide us with nn appropriate 
point of contact.

i highly appreciate your cooperation.

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (OM)
Public Prosecutor’s Office Fast Netherlands 
Military Alfairs Section
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 !3X, Arnhem, die Netherlands 
Post Box 9022, 6800 EP A rnhem , the  N etherlands

www.orrunl
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Van @miixdef,n!
Verzonden: maandag 13 februari 2017 11:20 
A a n :§ § § ^ H  (APOos^Nederland); 
Onderwerp: PO ClÉlilÉ

(AP Oost-Nederland)

Bijgevoogd het contact dat ik van do NI.D ambassade ontving.
Zo l;e lezen is liet in ieder geval een aanknopingspunt:.
Hopelijk kunnen jullie hiermee uit: de voeten. Mochten jullie vastlopen, dan hoor ik het graag. 
Groet,.

Van: 
Verzonden: 
Aan:
CC:

Beste

Mot vriéndelijke groet.

From: ^ j||||| |||||
iri 2017 11:43
\n l' ____________
@mmdef.nl; WmÊmÈMÊmM 

Subject: Follow up

Geachte heer bes teH H j (ais ik zo vrij mag zijn),

Ik heb uw v e r z o e k | | |^ j^ |^ | | | | |^ | | | | | | | | |  voor het feitenonderzoek van het OM direct uitgezet. Ik heb nog geen 
antwoord mogen ontvangen en heb zojuist een 'friendly reminder' gestuurd. Mijn excuus dat het zo lang duurt, 
maar het is zeker niet vergeten.

maandag 6 februa 
S@minde(
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Vriéndelijke groet,

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt li verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by-mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het berichtte verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

M in is try  o f Security and Justice



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
woensdag 31 mei 2017 6:48.

(AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland)

Doorst: Request for POC regarding witness examination request

Het antwoord vanuit geen echte verrassing. Daarmee kunnen we d it feitenonderzoek naar mijn 
mening afronden.

Mvg,

Onderwerp: RE: Request fo r POC regarding witness examination request

(AP Oost-Nederland)

Dear

i have conveyed your message beiow to my Defense colleagues.

Unfortunately, such interview cannot be arranged. We hope that you will find the previously provided report of the 
investigation conducted by Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) th a t^ |  have made 
public in the interests of transparency to be of value in your own inquiry. Potentially relevant are CJTF-OIR's 
conclusion that "there was no human error or equipment or weapon malfunction in the actual strike" (paragraph 
3a(2)) and finding that there was "no evidence indicating carelessness or bad faith on the part of Coalition 
personnel" (paragraph 3a(5)}.

With best wishes.

l



(AP Oost-Nederland 
2017 9:39 AM

___ (AP Oost-Nederland), W ÊjÈÊÈÈÈËÈÈSËÈÈ (AP Oost-Nederland)
Request for POC regarding witness examination request

Dear

Thank you for forwarding us the useful report.

Nonetheless, the Public Prosecutor is still interested in inierviewinj
H H m  in order to complete our fact-finding investigation and obtain first-hand information m view o't| 
visual observations. We would appreciate if you can inform us whether such interview can be arranged or not.

i highly appreciate your cooperation.

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (OM)
Public Prosecutor's Office Kast-Netherlands 
Military Affairs Section
Eusebiusbinnensingsl 28, 6811 BX, Arnhem, the Netherlands. 
Post. Box 9032, 6800 f:P Arnhem, the-Netherlands

WWW: om.nl

Van 
Verzonden 
Aan 
CC
Onderwerp

maandag 8 mei'2017 20:53 
AP-Oost-Nederland) ^

(AP Oost-Nederland); § | § ^ | ^ ^ ^ | f |  (AP Oost-Nederland) 
Request for POC regarding witness examination request

Dear

My apologies for the delay In respond

ha ve obtain e < t f i y rn i the a I tii d l ::d report, whit.ii
has been declassified and redacted, and which l have been authorised to share with you. The report speaks directly 
to the issue of whether the 2.1 September 2015 ansiriku in Mosul mentioned in your email below resulted in civilian 
casualties. Tragically, it did.

I hope the report is of assistance.

With best wishes.



F ro m :g |§ ||!|§  (AP Oost-Nederland)[ 
f c n ^ g js d a y t o r i l  7 '2^

Subject: Request for POC regarding witness examination request
(AP Oost-Neder!and)

Dear

I received your contact information through
(see email thread below). On behalf of the Public Prosecutor, 

i contact you in regard to the following.

Inheimmijacity of Public Prosecutor of the Public Prosecutor's office at the Past Netherlands District Court,|_ 
l l l l l l j l l l  is also responsible for investigations into the use of force by Netherlands military personnel during 
missions abroad, Through a report of the Royal Netherlands Constabulary we have been made aware of the use of 
Force in Mosul (Iraq) on September 20, 2015 where during an air strike a Dutch' l: -16 fighter jet targeted a building 
that was identified as an Islamic State of Iraq and the levant {1511..} 11 end quarters, following an article in the New 
York Times dated October A, 2015, iri which the. author alleged that innocent civilians were killed by this air strike, 
the public prosecutor instigated a fact-finding investigation into this use of force.

As there currently is no suspicion of any punishable criminal behaviour, the fact-finding investigation is directed 
towards the question whether or not this use of force has resulted in civilian casualties. During this fact-finding 
investigation, we were informed that the building in question was targeted i>

c<in p ro W d e im ^ ^ ^ u n ^ t^ ^ d d n fo m i^ io n k ^ i is  
matter, the Humic Prosecutor is seeking assistance. >n loentifyinf § 1 |||

and his examination as a witness within the scope of toe taa-Tindinfyn^^ii^Vfon. me 
examination is specifically and exclusively directed towards the question whether is aware of any
possible civilian casualties resulting from-the use of force applied by the Dutch P-lb fignter jet.

I hereby would like to ask if we can send the of ficial request to you, or if you can provide us with an appropriate 
point of contact.

i highly appreciate your cooperation.

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (OtM)
Public Prosecutor's Office Hast--Netherlafids 
Military Affairs Section
liusebiusbinnensingel 28, 6811 BX, Arnhem, the Netherlands 
Post Box''9032, 6800 HP Arnhem, the Netherlands

www.omad
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Van: _________________
Verzonden: woensdag 5 april 2017 17:55 
Aan: (AP Oost-Nedertand)
O nderw erp: RE: Request for POC regarding witness examination request

I again apologize for the delay in responding to you: question. It has taken a while to find an appropriate point of
contact for your request.
from what I have been able to determine. ! believe your query should be directed to the following person/officê^j

Regards,

Van:
Verzonden: woensda 
Aan 
CC
O nderw erp: RE

(AP Oost-Nederland)
15 maart 2017 11:15

(AP Oost-Nedérland)
Request for POC regarding witness examination request

Dear

Thank you for your response.

While we understand that your Department is not in the position to handle our request, we would be grateful if you 
could forward our request to your Department of Defense, or alternatively provide us with a point of contact within 
DoD so we can seek their cooperation.

We highly appreciate your assistance in this matter.

Sincerely,

4



Netherlands Prosecution Service (OM)
Public Prosecutor's Office East-Netherlands 
Military Affairs Section
Eusebiusbinnensingel 28, .6811 BX, Arnhem, the Netherlands 
Post Box 9032, 6800 EP Arnhem, the Netherlands

www.oin.nl

Van: |______________________________________
Verzondemwoertsdag 22 februari 2017 22:39 
Aan;ü § H llÉ  (AP Oost-Nederland)
O nderw erp: RE: Request for POG regarding witness examination request

i apologize for my delay in responding to your email, but my office cannot assist, with your request and 1 was hoping 
to identify another, potentially appropriate point of contact.

However, out authority in that regard is limited, and our ability to assist in obtaining evidence is 
limited to civil or commercial matters witliin the meaning of the Hague Evidence Convention. The request you have 
described does not fall .within the parameters of the authority of this office.

which is responsible for requests made pursuant to the Mutual Legal Assistance Treaty between our two 
countries, i have been informed that, given the public prosecutor has made dear that there is no suggestion of a 
criminal investigation,Hfl also would not have; a role in executing the request you have described. The relevant 
treaty on mutual legal assistance requires that there be a criminal investigation, or the possibility of a referral for 
same. Prom your email, that does not appear to be the case with respect to the fact -finding investigation you.have 
described.

If we can be of any further assistance, please do not hesitate to contact me.

Regards,

5
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Van:!
Verzonden: woensda 
Aan:
CC:

(AP Oost-Neder!and)
15 februari 2017 14:38

(AP Oost-Nederland); (AP Oost-Nederland)
O nderw erp: Request for POC regarding witness examination request

Dear Sir,

i received your contact information through the Motherland;, Ministry of Defense. On behalf o f the Public 
Prosecutor. 1 contact you in regard to the following.

in her capacity of Public prosecutor of the Public Prosecutor's office at the East Netherlands District Court,| | | | |  
I I I I P I l l  is also responsible for investigations into the use of force by Netherlands military personnel during 
missions abroad. Through a report of the Royal Netherlands Constabulary we have been made aware of the use of 
force in Mosul (Iraq) on September 20, 2015 where? during an air strike a Dutch F-'lfi fighter jet targeted a building 
that was identified as an Islamic State of Iraq and the Levant (1511.) Headquarters. Following an article in the New 
York Times dated October 4, 2015, In which thé author alleged that innocent dviliahs were killed by this air strike, 
the public prosecutor instigated a fact -finding investigation into this use of force.

As there currently is no suspicion of any punishable criminal behaviour, the fact-finding investigation is directed 
towards the question whether or not this use of forte -has resulted in civilian casualties. During this fact-finding 
investigation, wé were informed that the building in question was targeted!

A s c a n  providejm jaortanUlrstdi^^ 
matter,.the Public Prosecutor is seeking assistancem identifying I

and his examination as a witness within the scope oi the tarr•iiqdin^nvestjgatlon. I he 
examination is.specifically and exclusively directed towards the question whether is aware of any
possible civilian casualties resulting from the use-of tome applied by the Dutch r lb  lighter jet.

I fiere by would like to ask if we can send the official request to yon. or if you can provide us with an appropriate 
point of contact.

I highly appreciate your cooperation.

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (Ofv'j 
Public: Prosecutor's Office East-Netherlands 
Military Affairs Section
Eusebïusbiniiénsingel ?.H, 6811 8X, Arnhem, the Netfunif'mds 
Post Box 9032,'6800 EP Arnhem, the Netherlands

www-.om.nl

V an: nindef.i y
Ver^ondemmaandag 13 februari 2017 11:20 
AamBfiSifeBM (AP Oost-Nederland); I 
O nderw erp: POCj

(AP Oost-Nederiand)

Bijgevoegd het contact dat ik. van dé NU) ambassade ontving..
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7.0 te lezen is het in ieder geval een aanknopingspunt.
Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de voeten. Mochten jullie vastlopen, dan hoor ik het graag. 
Groet,

Van: 
Verzonden: 
Aan:
CC:

Beste H g

Met vriéndelijke' groet.

Subject: Follow up

Geachte h e e rg m  b e s te || | | |  (als ik zo vrij mag zijn).

Ik heb uw v e r z o e k ^ ^ ^ ^ ^ g ^  voor het feitenonderzoek van het OM direct uitgezet. Ik heb nog geen 
antwoord mogen ontvangen en heb zojuist een 'friendly reminder' gestuurd. Mijn excuus dat het zo lang duurt, 
maar het is zeker niet vergeten.

Vriendelijke groet,



Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te, 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. i f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Oe 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Office accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

8



Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you, if you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

H g ||||g || (AP Oost-Nederland) 
woensdag 21 juni 2017 14:15

(AP Oost-Nederland)
FW: Antw: Request for POC regarding witness examination request 
RE: Request for POC regarding witness examination request

Don,

ik  heb een eerste opzei voor de I M gemaakt. Hebben w ij het aanvullende rapport dal: wtj v a n __
he^benon^vangen -  en waarin burgerslachtoffer:; ook aannemelijk 

worden geacht rbiigevoegd} -  o o k  aan g § § ^ | |  gegeven ter opname in het dossier7 Of kunnen we dat 
gewoon in- het dossier voegen?

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Oost-Nederland
0S8 -  699 4568
06 -  21 80 72 95
j.nijhof@om.nl
VvvVyV Cjrl.\tn '

Van: W ÊÊÊ Ê fflË Ê È Ê M  (AP Oost-Nederland)
Verzondemwoensdag 31 mei 2017 11:33 

(AP Oost-Nederland)
O nderw erp: Antw: Request for POC regarding witness examination request

Ja mee eens. Strik er om heen en klaar.

Van: (AP Oost-Nederland)
Datum: 31 mei 2017 06:47:51 CEST

(AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland)

Onderwerp: Doorst: Request for POC regarding witness examination request

Het antwoord v a n u i t g e e n  echte verrassing. Daarmee kunnen we d it feitenonderzoek naar mijn 
mening afronden.

Mvg,

mailto:j.nijhof@om.nl


Onderwerp: R£: Request for POC regarding witness examination request

(AP Oost-Nederland)

I have conveyed your message below to my Defense colleagues.

Unfortunately, such interview cannot be arranged; We hope that you will find the previously provided report of the 
investigation conducted by Combined Joint Task Force-Operation inherent Resolve (CJTF-OIR) t h a t ^  have made 
public in the interests of transparency to be of value in your own inquiry. Potentially relevant are CJTF-OIR's 
conclusion that "there was no human error or equipment or weapon malfunction in the actual strike" (paragraph 
3a(2)) and finding that there was "no evidence indicating carelessness or bad faith on the part of Coalition 
personnel" (paragraph 3a(5)).

With best wishes,

(AP Oost-Nederland) 
May 22, 2017 9:39 AM

(AP Post-Nederland's: (AP Oost-Nederland)
RE: Request for POC regarding witness examination request

Thank you for forwarding us the useful report.

Nonetheless, the Public Prosecutor is still interested in interviewing
in order to complete our fact-finding investigation and obtain f ? rst -ha h d i ntorm at son in view o fl 

wsuaTobservations. We would appreciate if you can inform us whether such interview can be arranger or not.

i highly appreciate your cooperation.

Sincerely,



Netherlands Prosecution Service (DM)
Public Prosecutor's Office East-Netherlands 
Mili ta ry Af f a i rs Sect ion
Eusebiusbinnensingel 28, 6813. BX,. Arnhem, the Netherlands 
Post Box 9032, 6800 EP Arnhem, the Netherlands

yjMWjOrnjil

Van:
Veraon^erKiTiaandag 8 mei 2017 20:53
Aaniiii^L l^L 0ost-Nederland)
CC:M H W l i  (AP Oost-Nederland); fBÊÊÊSÊBffiÊSÈËËÊiÊ (AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: RE: Request for PÖC regarding witness examination request

My apologies (or the delay in responding.

I have obtained from I the attached report, which
has beèn declassified and redacted, and which i have boon authorized to share with you. The report speaks directly 
to the issue of whether the 21 September 2015 airs trike in Mosul mentioned in your email below resulted in civilian 
casualties. Tragically, h did.

I hope the report is of assistance. 

With best wishes.

From:® S f f l  (AP O ost-N eder!and)P ||§gP ||||||||§g ||g  
Sent: Thursday, April 13, 2017 7:26 AM
T o :B M
C c:H ffllÉ lB§Ëm Êq (AP Oost-Nederland); (AP Oost-Nederland)
Subject: Request for POC regarding witness examination request I

I received your contact information through
(sec? email thread below). On behalf of the Public Prosecutor,! 

I contact you In regard to the following.
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In her capacity of Public Prosecutor of the Public Prosecutor's office at the Past Netherlands District Court, |_  
is also responsible for investigations into the use of force by Netherlands .military personnel during 

missions a broad. Through a report of the Royal Netherlands Constabulary we have been made aware of the use of 
force in Mosul (Iraq) on September 20, 2Ü1S where during an air strike a Dutch F 1.6 fighter jet targeted a building 
that was identified as an Islamic State of Iraq and the Levant (IS1I) Headquarters. Following an article in the New 
York Times dated October 4, 2015, in which the author alleged that innocent civilians were killed by this air strike, 
the public prosecutor instigated a fact-finding investigation into this use of force.

As there currently is no suspicion of any punishable criminal behaviour, the fact-finding investigation is directed 
towards the question whether or not this use offeree has resulted in civil i ai j^^cjsuahdGs^DuiónHthlsfact-fmidin^^^ 
investigation, we were informed that the building in question was fa meted

As can provide important first-hand information in this
matter, the Public Prosecutor is seeking assistance in icsentifyingj

and his examination as a witness within the scope of die fact-rindm^nvestiaation. S he 
examination is specifically and exclusively directed towards the question w h e th e rM M M ^ ^ ^  is aware of any 
possible civilian casualties resulting from the use of force applied by the Dutch F-If) fighter jet.

! hereby would like to ask if we can send the official request to you, or if you can provide us with an appropriate 
point of contact.

I highly appreciate your cooperation. 

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (DM)
Public Prosecutor's Office Fast-Net he Hands 
Military Affairs Section
luisebiusbinnensirige! 211, 681.1 BX, Arnhem, the Netherlands. 
Post Box 9032, 6800 FP Arnhem, the Netherlands

wwvVipniml

Van: |______________________________
Verzonden: woensdag 5 april 2017 17:55 
Aan: I (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RE: Request for ROC regarding witness examination request

Dear M M .

I again apologize for the delay in responding to your question. It has taken a while to find an appropriate point of 
contact for your request.
From what I have been able to determine, I believe your query should be directed to the following person/office at
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Regards,

Van: _  (AP Oost-Nederland)
Verzonden: woensdag 15 maart 2017 11:15

CC: Oost-Nederland)
Onderwerp: RE: Request for POC regarding witness examination request 

Dear!

Thank you for your response.

While we understand that your Department is not in the position to handle Our request, we would be grateful if you 
could forward our request to your Department of Defense, or alternatively provide us with a point of contact within 
DoD so we can seek their cooperation.

We highly appreciate your assistance in this matter. 

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (OM)
Public Prosecutor’s Office East-Netherlands 
M ilitary Affairs Section
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX, Arnhem, the Netherlands. 
Post Box 9032, 6800 EP Arnhem, the Netherlands

ycrOV ,prrt :ni

Van: I
— ---------------------------- ------ —     — ^

Verzonden: woensdag 22 februari 2017 22:39 
Aan: | (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RÊ: Request for POC regarding witness examination request

pear

s



i apologize for my. delay in responding to your email, but my office cannot assist with your request and i was hoping 
to identify another, potentially appropriate point: of contact.

My office, in its capacity as

However, our authority in that regard is limited, and our ability to assist in obtaining evidence is 
limited to civil or commercial matters within the meaning of the Hague Evidence Convention. The request you have 
described does not fall within tire parameters of the authority of this office.

1 forwarded your email to I
which is responsible for requests made pursuant to. the Mutual Legal Assistance Treaty between our two 
countries, i have been informed that, given the public prosecutor has made dear that there is no suggestion of a 
criminal in v e s tig a tio n ,a ls o  would not have a role in executing the request you have described. The relevant 
treaty on mutual legal assistance requires that there be a criminal investigation, or the possibility of a referral for 
same, f rom your email, that does not appear to be the case with respect, to the fact-finding investigation you have 
described.

If we can be of any further assistance, please do not hesitate to contact me. 

Regards,

V an;ü i ^ i  (AP Oost-Nederland)
Verzonden: woensdag 15 februari 2017 14:38 
Aa n __
CC: B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TAPO^-Nederiand): (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: Request for POC regarding witness examination request

Dear Sir,

I received your contact information through the Not!tor!ands Ministry of Defense. On behalf of the Public 
Prosecutor, I contact you in regard to the following.

Irdtercapncity of Public Prosecutor of the Public Prosecutor's office at the Past Netherlands. District Court, l i p  
is also responsible for investigations into the use of force by Nether lands military personnel during 

missions abroad. Through a report of the Royal Netherlands Constabulary we have been made aware of the use of 
force in Mosul (Iraq) on September 20, 2015 where during an air strike a Dutch P-16 fighter je t targeted a building 
that was identified as an Islamic State Of Iraq and the Levant (LSIL) Headquarters. Following an article in the New 
York Times dated October 4, 2015, in which the author alleged that innocent civilians were killed by this air strike, 
the public prosecutor instigated a fact-finding investigation into this use of force..

As there currently is no suspicion of any punishable criminal behaviour, the fact -finding investigation is directed 
towards the question whether or not this use of force lias resulted in civilian casualties. During this fact-finding
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can provide important first-hand information in this
matter, the Public Prosecutor is seeding assistance in identifying! ,--~ ~      j----

and his examination as a witness within the scope or the fac tending investigation. 1 he
examination is specifically and exclusively directed towards the question w h e th e r^ ^ ^ — —^  
possible civilian casualties resulting from the use o f force applied by the Dutch F-16 tighter jet.

is a ware'of any

I hereby would like to ask if we can send tho official request to you, or if you can provide us with.tin appropriate 
point of contact.

I highly appreciate your cooperation.

Sincerely,

(Motherlands Prosecution Service (OM)
Public Prosecutor's Office East-Netherlands 
Military Aff airs Section
Eusebiusbinnensingel 28, 6811BX, Arnhem, the Netherlands 
Post Box 9032, 6800 BP Arnhem, trie Netherlands

www.om.nl

Van: .ni j
Verzonden: maandag 13 februari 2017 11:20 
A . a n f m g  (AP Qost-Nederland)j 
Onderwerp: POCl ~

(AP Oost-Nederland)

Bljgevoegd het contact dat ik van de NI.D ornhassackr .ontving.
7.o u> lozen is het in ieder gevat een aanknopingspunt.
Hopelijk kunnen jullie hiermee uil dé voeten. Mochten jullie wist lopen, dan hoor ik het graag. 
Groet.

Van: 
Verzonden:

CC:
Onderwerp: RE

http://www.om.nl


Mot' vriéndelijke Kroot,

From _ _ _ _ _
S e n tm ^n d a q  6 februari 2017 11:43

Cc: a ^ M i ™ ^ a @mindef.ni': 
Subject: Follow up

Geachte heer beste (als ik zo vrij mag zijn),

Ik heb üw verzoek! I voor het feitenonderzoek van het OM direct uitgezet, ik heb nog geen 
antwoord mogen ontvangen en heb zojuist een 'friendly reminder' gestuurd. Mijn excuus dat het zo lang duurt, 
maar het is zeker niet vergeten.

Vriendelijke groet.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Slaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information chat is not intended for you. -If you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat.aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke, aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you, If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Office accepts no liability for damage of any kind resulting from thé risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Ais u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan.u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended fo r you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mét 
risico's verbonden dan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested.to inform the sender and delete the message, The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the .risks inherent in the electronic 
transmission of messages,
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

| {AP Oost-Nederland) 
vrijdag 7 juli 2017 8:54

j@mindef.n!' _______
|@mincief:nl‘; H H f f i j  (AP Oost-Nederland)

RE: Request for POC regarding witness examination request

Opvolgingsmarkering:
Einddatum:
Markeringsstatus:

Opvolgen
dinsdag 22 augustus 2017 7:30 
Gemarkeerd

w n r

Goedemorgen

Ok, bedankt voor jouw  bericht.

Zou je  het onderstaande in een (aanvullend) pv van bevindingen kunnen opnemen en ons doen 
toe kon ten?

Voor w at betreft het feitenonderzoek n.a.v. hel: a itike l u it de NYf (inzet op. 20 septem ber 2015) nog 
hef volgende.

Het verzoek o m ___
bijgevoegd bericht) .

als getuige te horen is door afgewezen (zie

Wel hebben 
burgei'slachlïïïïë

ons een geclassificeerd afsluitend rapport over de gevallen 
(zie bijlage bij bijgevougd bericht).

Hél: verzoek is om zowel ons verzoek aan______________
alsmede het: ontvangen van hei: aanvullende rapport van 
verbaal te verwerken.

en dc.: a fw ijzing daarvan ■
in een aanvullend proces

Mocht je  n.a.v. het bovenstaande nog vragen hebben dan hoor ik hel: graag. 

Met vriéndelijke groet.

wwvv.om.l);

Van 
Verzonden 
Aan
CC: _____
Onderwerp

_@mindef.nl j
donderdag 29 juni 2017 14:07 

(AP Oost-Nederland) 
@mi ndef.nl 

FW:i

Goedemiddag

•,ni&e tijd geleden heb jc bij ons liet verzoek neergologd, inhoud.en.de:

mailto:_@mindef.nl


Dit verzoek heb ik uitgezet en zojuist heb ik te horen gekregen i

Ik hoop dat. ik je hiermee voldoende heb geïntormeerd.

Met vriéndelijke groet,

Senior rer.hercheor.

, - j. - -

Kon i n !< lijke M a redia u ssee

OIBF., Brigade Recherche,

Bezoekadres : BiltsestQatweg 22S j 3584 Bi; | Une-eiiS 
Postadres : Postbus'90. f» 15 | 2S09 l.P j Den Haag j iVK’t. 5 ' i\ -

Ik zal uw bericht, doorgeven aar) het OM..

M er vr i endel i | k e groei,

Senior rechercheur.

Koninklijks Marechaussee

DSJBt, Brigade Recherche|§§j^§8||

Bezoekadres: Biltsesfruatweg 215 \ 3584 8 F I Utrecht 
Postadres : Postbus 90.615 I ISW  LP j Den Maag j M K 44 i



Van:________________________________
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 13:24 
Aan:
Onderwerp: RE: I

Geachte—

Na veelvuldig na vragen bij CAO C en CI-NTCOIV1 heb i!< ondorstaande bericht(en) ontvangen omtrent uw 
verzoek.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat: graag.

Met vriendelijke groet,

..... Original Message-
From:[
Sent: Friday, June 23, 2017 8:48 AM 
Subject: RE: 1

There is no additional information in regards to your request. Can you please 
engage with your HQs and see if that satisfies their request for information?

---- Original Message-
From:
Sent: Thursday, June 22, 2017 5:53 PM 
To:
Subject: RE:]

I spoke to! 
found the strike report but
conduct a I for a

| guy at CENTCOM. He checked their records and 
He said it would be unusual to

I like the one in question. In
short, we have done our due diligence and no further information exists.
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— Original Message- 
From:
Sent: Thursday, June 15, 2017 3:32 PM 
To:
Subject: RE:I

It,

Ofcourse 1 don't know if you are the right person and if not hopefully you can 
send it towards the right one.

The request from this is coming from the Outch government and to specify 
further from our attorney genera) department.
They started a investigation because they have reasons to believe this 
specific mission was related to CIVCAS.

Hopefully this gives enough background.

K/r

This e-mail contains FOR OFFICIAL USE ONLY

Sir,

Some while ago i send you the email below. I just received some additional 
information.

Hope you can provide me with a n y ^ ^ Q M Ë j on this.
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V/r

Met vriendelijke groet.

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag ] Kamer B 302  

Postbus 20701 j 2500 ES | Den Haag | M PC58 B

Dit bericht kan informatie bevatten die piet voor u is bestemd. Indien u n ie t de geadresseerde bent o f dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
Voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability fo r damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van:

Aan 
Onderwerp

2017 9:02

Goedemorgen

l-nige lijd geleden hebben wij contact gehad over
Vlak daarna heb il< telefonisch contact gehad meteen collega vanuit Qatar dat hij| 
Alleen heb ik daar verder niks meer van vernomen.

zou opzoeken.

Ik vroeg mij af.o fM |g É  inmiddels al in uw bezit is?

Met vriéndelijke Groet,

5



Van:
V e rz o n d e n :  dinsdag 23 mei 2017 11:40
Aan:
Onderwerp: Re:

Bericht ontvangen en ga er achter aan. Laat u spoedig iets weten.

Met vriendelijke groet

om||P  I  heeft 

Goedemorgen

%mindef.nl> het volgende geschreven:

Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken over

Ik zal mij even kort voorstellen.

Zodra wygPgf§i| ter beschikking gesteld kan worden zal ik deze persoonlijk bij u komen ophalen 
met een daarvoor bestemd steel koffer.
Ook zal ik voor u de formulieren laten zien welke aantonen dat ik daarvoor bevoegd ben.

Het .gaat: om de inzet welke heeft plaatsgevonden met missie nummer
Ten tijden van het onderzoek was er nog geenü l l j  geleverd door het CAOC.
Het OM, heeft mij de opdracht gegeven om uit te zoeken o f |g | j | | | |  inmiddels al is aangeleverd door 
het CAOC.

Ik hoor graag van u

Alvast bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet.

Senior rechercheur.

<image001.jpg.attachctri>

Koninklijke Marechaussee 

DLBE, Brigade Recherche,

Bezoekadres ; Biltsèstraatweg 225 j 3584 8E j Utrecht 
Postadres : Postbus 90.615 | 2S09 LP \ Oen Haag \ MPC S4F

W
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet. de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Tills message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission o f messages.
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{AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 8 mei 2017 20:53
(AP Oost-Nederland)

(AP O o s t - N e d e r l a n d ) ; ( A P  Oost-Nederland) 
RE: Request for POC regarding witness examination request 
Report.pdf

Dear

My apologies for the delay in responding.

I have obtained from coileng' ies a tl ,<- attached report, which
has been declassified and redacted, and which I have been authorized to share with you.. The report-speaks directly 
to the issue of whether the 21 September 2015 air-strike in Mosul mentioned in your email below resulted in .civilian 
casualties. Tragically, it did..

I hope the report is of assistance,

With best wishes,

From: |
Sent: Thursdav 
To:
Cc:|

(AP Oost-Nederland)_  
April 13, 20177:26. AM

(AP Oost-Nederland);
Subject: Request for POC regarding witness examination request

(AP Oost-Nederland)

I received your contact information through.
{see email thread he low). On behalf of the Public Prosecutor. | 

I contact: you in regard to the following.

pacity o f Public Prosecutor o f the Public (•'«manor's office at the East Netherlands District Court, H H  
is also responsible for investigations into the use of force by Netherlands military personnel during 

missions-.abroad. Through a report of the Royal Netherlands Constabulary we have been made aware of the use of 
foice in Mosul (Iraq) on September 70, 7015 where n-n in;.; an ait strike a Dutch' P -16 fighter jet targeted a building 
that-was identified as an Islamic State of Iraq and the l.ovani (ism j Headquarter s, Following an article in the New
York limes dated October 4, 2.015, in which the author alleged that innocent civilians were killed try this air strike, 
the public prosecutor instigated a fact-finding investigation into this use of force.

l



As there currently is no suspicion of any punishable criminal behaviour, the fact-finding investigation is directed 
towards the question whether or nol this use of force has resulted in civilian casualties. During this fact-finding 
investigation, we were informed that the building in question was targeted!

matter, the PeiMx Prosecutor js seeking assistance tr
arid liis examination as a witness withe; fha scope o? 'lie  fact -find ing inveshgation. The 

examination <••• specifically and exclusively directed towards the question w h e t h e i s  aware o f any 
possible civilian casualties resulting from the use of force applied by the Dutch 1--16 fighter jet.

I hereby would like to ask if we can send the official request to you, or if you can provide us with an appropriate 
point of contact.

highly appreciate your cooperation.

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (OIVI)
Public Prosecutor's Office Past- Netherlands 
Military Affairs Section
fuisrdtius bin nonsinge I All, 681J. BX, Arnhem, the Motherlands 
Post Box 9032, 6800 Id5 Arnhem, the Netherlands

www.om.nl

Van: _____________________
Verzonden: woensdag 5 april 2017 17:55 
Aan:l M l f l I  (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RE: Request for POC regarding witness examination request

Dear

I again apologize lor the delay in responding to your question. It has taken a while to-find an appropriate point of 
contact for your request.
Prom what I have been able to determine, i believe your query should be directed to the following person/office 1

Regards,

2

http://www.o


Van:l Ü ! l i l i i  (AP Oost-Nederland)
2017 11:15

Onderwerp: RE: Request for POG regarding witness examination request

Dears

Thank you for your response.

While we understand that your Department is not in the position to handle our request, we would be grateful if you 
could forward our request to your Department of Defense, or alternatively provide us with a point of contact within 
DoD so we can seek their cooperation.

We highly appreciate your assistance in this matter. 

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (OM)
Public Prosecutor’s Office East-Netherlands 
Military Affairs Section
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX, Arnhem, the Netherlands 
Post Box 9032, 6800 EP Arnhem, the Netherlands

wy/w.orn.i'j

Van: I__________________________________
Verzonden: woensdag 22 februari 2017 22:39 
Aan:[ (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RE: Request for POC regarding witness examination request

I apologize for my delay in responding to your «mail, but my office cannot assist with your request and ! was hoping 
to identity another, potentially appropriate point of contact.



limited to civil or commercial matters within the meaning of the Hague Evidence Convention. The request you have 
described does not fall within the parameters of the authority of this office.

I forwarded your email 
which is responsible, for
countries. I have been informed that, given the public prosecutor has made clear that there is no suggestion of a 
criminal in v e s tig a tio n ,a ls o  would not have; a role in executing the request you have described. The relevant 
treaty on mutual legal assistance requires that there he a criminal investigation, or the possibility of a referral for 
same. From your email, that does not appear to be the case with respect to the fact -finding investigation you have 
described.

If we can be of any further assistance, please do not hesitate to contact me.

Regards,

Van _____
Verzonden 
Aan 
CC

__ (AP Oost-Nederland) 
woensdag 15 februari 2017 14:38

(AP Oost-Nederland!: WSBÊÊÊÊÊÊSÊÊÊk (AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: Request for POC regarding witness examination request

Dear Sir,

I received your contact information through the Netherlands Ministry of Defense. On behalf of the Public 
P r o s e c u t o r , I  contact you in regard to the following.

In her capacity of Public Prosecutor of the Public Prosecutoi's office at the East Netherlands District Court,jgg| 
is also responsible for investigations into the use of force by Netherlands military personnel during 

missions abroad. Through a report o f the Royal Netherlands Constabulary we have been made aware of the use of 
force in Mosul (Iraq) on September 20, 2015 where during an air strike a Dutch I- 16 fighter jet targeted a building 
that was identified as an Islamic State of Iraq and the levant (ISIL.) Headquarters. Following an article in the New 
•York Times dated October 4, 2015, in which the author'alleged that innocent civilians were killed by this air strike, 
the public prosecutor instigated a fact-finding investigation into this use of force.

As there currently is no suspicion of any punishable criminal behaviour, the fact-finding investigation is directed 
towards the question whether or not this use of force has resulted in civilian casualties. During this fact-finding 
investigation, we were informed that the building in question was targeted!

As
matter, tna

and his examination as a witness wn

first-hand information in this

4.



is aware of anyexamination is specifically arid exclusively directed towards the question whether!__________
possible civilian casualties.resulting from the use of force applied by the Dutch f-J 6 fighter jet.

I hereby would like to ask if we can send the official.request to you, or if you can provide us with an appropriate 
point of contact.

I highly appreciate your cooperation.

Sincerely,

Netherlands Prosecution Service (OiVS)
Public Prosecutor's Office East-Netherlands 
Military Affairs Section
Eusebiqsbinnensingel 28, 68j  it BX, Arnhem, the Netherlands 
Post Box 9032, 6800 HP Arnhem, the Netherlands

wsvw.om.nl

Van flHnindef.nl
Verzonden: maandag 13 februari 2017 11:20 
Aan: (AP Oost-Nederiand);
Onderwerp: POC

(AP Oost-Nederland)

Bijgevoegd het contact dat il< van-de MI D ambassade ont ving.
Zo te lezen Is het m ieder geval een  aanknopingspunt.

Hopelijk kunnen jullie hiermee'uit do voeten. Mochten jullie vastlopen, dan hoor ik het graag. 
Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 10 februari 2017 17:30 
Aan:|
CC: | _ ________
Onderwerp: RE; Follow up

Béste I

Met vriéndelijke groet,
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From:
Sent: maandag 6 februari 2017 11:43 
To: ndef.nl’
Cc: m ^ W l M i ®mindef.nl'; « M »
Subject: Follow up

Geachte heerHHH beste 1 [ | | |  (als ik zo vrij rnag zijn).

Ik heb uw verzoek voor het feitenonderzoek van het OM direct uitgezet. Ik heb nog geen
antwoord mogen ontvangen en heb zojuist een 'friendly reminder' gestuurd. Mijn excuus dat het zo lang duurt, 
maar het is zeker niet vergeten.

Vriendelijke groet.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houck 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for von. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toege2onden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen, De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor.schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Ais u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands.Public 
Prosecution Office accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent.pf dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and deiete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
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DEPARTMENT OF DEFENSE 
COMBINED JOINT TASK FORCE - OPERATION INHERENT RESOLVE 

CAMP AR1FJAN, KUWAIT 
APO AE 09306

IRDC-0 13 February 2017

MEMORANDUM FOR RECORD 

SUBJECT: CIVCAS Allegation Closure Report

1. {U) BLUF. On 21 September 2015, a Combined Joint Task F o rc e - Operation 
Inherent Resolve (CJTF-OIR) airstrike in Mosul, Iraq resulted in th^pea th  of four 
civilians. Although CJTF-OIR properly validated the target basadjoivifiform ation 
available at the time and conducted the strike in accordance ^ In a p p lic a b le  Rules of 
Engagement (ROE) and the Law of Armed Conflict (LOACJ^fHèOutcome was both 
unintended and tragic. 1 direct CJTF-OIR personnel to f'& .K^fjpropriate steps to 
express sympathy to the survivors and to draw lesspnsjitorn the incident to reduce the 
risk of civilian casualties (CIVCAS) in future p p e r ^ p n ^ '^

2 . (U) Background. I considered the followindjnfofmation in making my findings:

a. -(S//HEL TO USA, FVE¥)-On 21 Sep^m ber 2015 at 0145L hours, CJTF-OIR
conducted a deliberate strike on MosufclSIL Headquarters 002 in Mosul, Iraq 
(hereinafter “the Target"). The Targettyyps developed by CJTF-OIR and was validated 
on 9 September 2015. $ 0

b. (U) A 4 October 2015 $ e V  "fork T im e s  article stated that on 21 September 2015, 
a Coalition air strike d astro warn two homes in “Mosul Woods," k illing four civilians and 
injuring two others

■ x
(b)(6)

_ .. y_>_ _
c. (3//REL TQHdjg^ft- FVEY)' Following this article, the Combined A ir Operations 

Center (CAOC) in iqfted a CIVCAS credibility assessment. On 30 October 2015, the 
Deputy Combined Forces Air Component Commander (DCFACC) approved the 
assessment, finding the allegation to be credible, i .e . , more likely than not that CIVCAS 
was caused by Coalition personnel. The CAOC recommended that CJTF-OIR conduct 
further inquiry into intelligence supporting validation of the Target, specifically, the 
credibility and accuracy of the reports, and whether CJTF-OIR used adequate 
resources to validate the intelligence.

d. (U) CJTF-OIR conducted no further inquiry, and as a result, the CENTCOM 
CIVCAS team did not formally close the allegation, and the CENTCOM Public Affairs 
Office (PAO) did not release a credibility assessment finding. The CJTF-OIR CIVCAS 
policy now requires these actions, but as noted below, the policy was not in effect at the 
time of the strike.

FOIA# 17-0089
6 6 DnET//HEL T O  USA, F V ËV
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-SCCWCT//ngL TO U3A,-FVfe»f
IRDC-0
SUBJECT; CIVCAS Allegation Closure Report

e. (U) On 8 November 2016, investigative journalist (b)(6) contacted the
CJTF-Q1R PAO regarding CIVCAS and solatia procedures, and to learn the status of

(b)(6) case. Because CENTCOM did not close the CIVCAS allegation, CJTF-OiR
personnel were unable to locate any record of it. 
a CJTF-OIR video of the strike posted on YouTube? 
Team located the CAOC credibility assessment.

(b)(6) [-eferred CJTF-OIR PAO to 
a s  a result, the PAO and CIVCAS 
(b)(6) (informed CJTF-OIR PAO

that he reported this CIVCAS multiple times and provided corroborating documentation 
(Enel. 1). I find no information to dispute his claims.

X (b)(6) (b)(6)jüfl) Based on the CAOC's credibility assessment and
queries, t directed further inquiry into the intelligence used to validate the

and
(b)(6)

Target (Enel. 2), as well as the CJTF-OIR CIVCAS response in this case. This report 
documents the results of these inquiries, directs further action, andlprrna liy closes the 
CIVCAS allegation.

Q v3. (U) F indings.

a. (U) Targeting Process.
\ v

Q j
(1) (U) I concur with CAOC’s finding that tfté.CtVCAS allegation is credible, i 

find no evidence suggesting thatj (bxëj p r'$ s family were members or supporters of 
ISIL, or that such information served as a^jusiTflcation for the strike. The strike was 
based on the characterization of the T§rg'êkfecfity, not of[ (b)(6) lor his family.

m ) i i(2) (U) I concur with the CAQ.CXsJIhding that there was no human error or 
equipment or weapon m a lfunc tiop jq^e  actual strike. Weapons assigned to the Target 
functioned properly and im pacjgd^t the identified location.

(3) (U) At the timejD'4TFX)IR validated the Target, substantial, multi-source
intelligence sup portedJh^jphclusion that iSIL controlled the facility, and it no longer 
served as a civilian refeidence. Multiple U.S. agencies concurred with this functional 
characterization. coordinates provided by the intelligence sources plotted on
the Target facility, and the CJTF-OIR assessed the intelligence to be reliable and valid. 
CJTF-OIR followed proper procedures to strike the target: the Government of Iraq 
approved the strike, and a Judge Advocate completed a legal review for compliance 
with ROE and LOAC (Enel. 3). Finally, the appropriate target engagement authority, an 
officer with extensive experience in deliberate targeting, approved the strike,

(4) 4S//RELTQ U 6A : FVEY-f-A retrospective review of post-strike information 
including materials provided byi (b)(6) and (b)(6) however, suggests that the 
process may have identified the wrong facility as the Target. In hindsight, it appears that 
some of the intelligence attributed to the Target may have actually indicated an adjacent 
compound. Moreover, additional observation Of the Target may have revealed a pattern 
of activity consistent with a non-ISIL, civilian presence, l use "may," as these 
conciusions are somewhat speculative and benefit from both hindsight and information

2
S E O ft£T flnC L TO US A| FVEY—
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■QCCn CTftn CLTO UGAfFVlTV.
iRDC-0
SUBJECT: CIVCAS Allegation Closure Report

from (b)(6)

time of the strike.
neither of which was available to the target engagement authority at the

(5) (U) From my review of the credibility assessment and my subsequent inquiry, 
I find no evidence indicating carelessness or bad faith on the part of Coalition personnel. 
I also find that the CJTF-OIR targeting process remains sound. W e validate each target 
after review by multiple subject-matter experts in intelligence and weapons systems who 
do their best to eliminate errors and minimize risk to non-combatants. It is never our 
intention to kill or injure innocent civilians. As this incident shows, however, the margin 
for error is slim, and the result of a potential mistake may be tragic, despite our best 
efforts to avoid them.

b. (U) Reporting and Response.
Xit'*

(1) (U) Post-Strike Actions. Although the DCFACC r^cbrnrhended further 
investigation in October 2015, none was completed in the.mprftlns that followed.
Although 1 find no satisfactory reason for this failure, therem e several contributing 
causes. ( / ^

Jsi 4V i' r
(a) (U) Multiple, geographically separatè'^eadquarters handled the underlying

strike and CIVCAS response. CJTF-OIR validated the target, CAOC assessed the 
credibility of the allegation, and CENTCO.^I|nèp'’&ged the CIVAS response process. 
Because no investigation occurred, CENTG^M never closed the CIVCAS allegation, 
and CENTCQM PAO never released ^^c re d ib ility  determination to the public. It is 
clear to me that communication betwefen'these HQs was not optimal in tracking this 
CIVCAS allegation. v € J

«wgA
(b) (U) The u n its ^ n ^ e a r ly  all of the personnel involved in this incident have 

re-deployed. Although sueBuptations create challenges in continuity, they do not 
excuse losing track oljpctiyftjual actions, which apparently happened in this case. That 
said, I find no ev idgnc^pf bad faith in the handling of this incident or system ic problems 
in our CIVCAS response.procedures.

(c) (U) Since October 2015, CENTCOM and CJTF-OIR personnel have 
assessed many other CIVCAS allegations, found them to be credible, closed them, and 
released the results to the public. In October 2016, CJTF-OIR assumed responsibility 
for CIVCAS response and reporting from CENTCOM. The GJTF-OIR CIVCAS policy 
provides a more robust, centralized tracking process to provide oversight of individual 
CIVCAS allegations, especially during periods of individual and unit transition.

(2) (U) YouTube Video. Shortly after the Target was struck, CJTF-OIR PAO 
posted a video of the strike on YouTube—a standard practice to counter ISIL’s social 
medial presence. On the video, the Target was labeled as a Vehicle Borne Improvised 
Explosive Device (VBIED) Facility, which was incorrect, as the Target was assessed as 
an ISIL Headquarters. I find that this mistake likely stemmed from the fact that CJTF- 
OIR also struck a VBIED facility in Mosul on the same night. After recognizing this error

FCMA#'17-0089
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SFCRFTV/agL TO. USArPVS*
IRDC-O
SUBJECT: CIVCAS Allegation Closure Report

and that the strike corresponded to a CIVCAS allegation, CJTF-OIR PAO removed the 
video from YouTube. CJTF-QiR PAO no longer publishes strike videos on YouTube.

4. (U) Action.

a. (U) I direct closure of this CIVCAS incident and that CJTF-OIR PAO publish the 
credible CiVCAS finding in a press release as soon as practicable.

__ i i
(b)(6)

(U) As an expression of sympathy, I approve payment of solatia to 
AW End. 4.

(b)(6)

c. (U) I direct the CJTF-OIR CIVCAS Team, CJ2, and PAO to compile lessons 
(earned and any recommended changes to policy and procedure a j^ ^ ü b rn it them to 
the Chief of Staff NLT 3 March 2017. Nothing I have seen indicatcê'that those involved 
in validating this target gave less than their full effort to minimizp. the risk to non- 
combatants while accomplishing the mission. Likewise, i ^ind bolndication that those 
involved in the response and reporting of this incident acteduh bad faith. That said, we 
must continually work to improve our operations and drpbedures.

. /  3  w
5.. (U) Point of contact is (b)(3). (b)(6) X ' at (b)(6).

4 Ends 
1 (b)(6) Email

Documentation
2. Intelligence inquiry
3. Legal Review ***,%
4. Solatia Assessment A -.,)

Re*ort w V v
V " - ’ s  %

POIA# 17-0089
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Commander's Inqu iry -  CIVCAS Incident fo r BE0340RS1799, 21 Sep 2015

Enclosure 2

FINDINGS

No issues identified in the process; the full deliberate process was followed 
The in telligence assessment in September 2015 was sound and indicated a good target: 

o (b)(1) 1.4 c

reporting highlighted the building targeted, references to the target being ^{b)(i)i.4^>r 
(b)(pt.4c w ith the most recent one in August giving a detailed description o f  the target 

building: Some reports indicated the target was a "Joint Coordination Centre'', which was 
located adjacent to the targeted villas; however given there is a one road access to these 
facilities it was possibly assessed that they were connected and both used by ISIL. Only the villas

FMV of Thr JBmin over d ifferent days did not identify"'foment j.Captivity however it did identify

may not have provided confirmed evidence o f ISIL, (b)(l)1-4c

<bj(1)1.4C x z i W hat was observed in the small
amounFor h v iv  provided a level o f canM encëithat (b)(i)i,4c |was accurate.

(b)(1)1,4c was associated in the area, b

(b)(1)1.4c. (b){1)1.4g

ut notmfuthe target
V

(b)(1)1.4c, (b){1)1.4g

Retrospective anaiysis o f the intelligence Identified

perform s headquart.er§and operational planning functions, 
o FMV: Potentia)lyJnol* *e FMV may have identified the presence o f w om en and domestic activity; 

how ever^ha^w jós öbserved provided confidence th a t the fac ility  was no t occupied by a family. 
Due to edUfpnierit error there is no recording o f the FMV that can be reviewed.

The Electronic Targeting Folder has the target as DUAL USE 
The JIPTL was a COE 4 LOW, NOT DUAL USE
The intelligence supports that the target would have been considered NOT DUAL USE

TAGRETING PROCESS COMPLETED IN FULL -  NOT EXPEDITED AND WITH 1C CONCURS 

“ Developed by TF 4.1
• Presented at TDWG on 24 Aug 2015 and CTDWG on 27 Aug 2015
» 1C Vetting was returned prior to JTC8 w ith three agencies concurring and one agency abstaining
• Approved at JTC8 on 9 Sep 2015

FO\A# 17-0089
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Enclosure 2

INTELLIGENCE

RflOVMa. (b)(l)1.4c,

Oja

!& •

I ~f y..

*• '%*?

% if »FMV: A MAX SLANT of 7 /0 /0 , with ADMs opening and closing fnegate for arriving vehicles, indicating 
some access control. No AOF or children observed or other evidence o f domestic activities.

(b)(l)1.4C>Reporting within 500m of target facility, no reporting directly linked to the target or adjacent

form er government facility, . -'■ 'Vs)
ê j.

ASSESSMENT FROM 9 SEP 2015

it is common for ISIL to use regular 
target was a home did not discount it as

3 valid military target d u e w 'th e  body of reporting suggesting !SIL had taken control of the facility.%

(b)(i)Mc, f  M V and GECMNT
supported ISIL use due to evidence of access control, security measures and no evidence of domestic activity. A 
MAX SLANT of 7 /0 /0  included one ADM opening the gate for an approaching vehicle. Whilst no overtly nefarious 
activity was observed, what was observed did fit with the target characterization due to evidence of access 
control and the expectation that groups of ADM would be observed at the target. Particularly at headquarter 

and safehouse locations, ISIL does not obviously brandish weapons to remain from being detected, so the fact 
weapons w ere not observed would not have been considered unusual.

FOIA# 17-0089
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cccncT n a  to  usa, pvgv
Enclosure 2

ASSESSMENT NOW

of the civilians at the compound, with claims that two families were living at the facility (2 x ADM , 1 x 17 year old 
mate, and 3 x ADF). in the collect, only ADM were identified, none o f the 3 x ADF reported to live at the target 
w ere observed.

FOIA# 17-0039
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SECRET HELTOUSA, FVOY
Enclosure 2

OTHER COMMENTS

It remains possible that the family in question may have been actively supporting ISU., passively supporting ISIL 
(given the risk of not providing support] or potentially coerced or forced.

(b)(1)! .40

(b)d)1.4c Siven that there is nothing to tie the family
to ISIL, it appears more likely that this is the case, 

finally, the facility was not actually characterized as a "weapons storage facility"
(b)(1)1.4c

(b)(1)1.4C

When the video was released on You Tube, its descriptors a weapons storage/
VflIED facility was incorrect and not the reported function of the target.

f h r '
3 . /  A

XE >'■
* Ó.

y  v i

V
i~*<x
*  Ï

, Ï
«-i.„ *

.c %
4 2 -

■y
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Enclosure 4

DEPARTMENT OF DEFENSE 
COMBINED JOINT TASK FORCE - OPERATION INHERENT RESOLVE 

CAMP ARIFJAN, KUWAIT 
APO AE 09306

IRJA 13 February 2017

MEMORANDUM FOR Deputy Commander, Operations and Intelligence, Combined 
Joint Task Force -  Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR), APO AE 09306

SUBJECT: Solatia Assessment Report, Claim Number 2017-001

1. BLUF. it is my assessment tha t______w ) _____ is entitled to aysgfatia payment in
the amount of $9,000 for his injuries, the loss of his wife and daughter, and damage to 
his home and car as a resu lt of Coalition air strike on 21 September 2015. Although no 
amount can replace what | (b)(6) 1 lost, 1 recommend he^bp^jaid this amount, the
maximum allowed by regulation, given the tremendous ahM ragic loss he has suffered.

V_,V
2. Background, On 21 September 2015, CJTF^|R .cohducted an airslrike on what 
was assessed to be an (SIL Headquarters in Mcjsut^raq. On 4 October 2015, an article 
was published in the New Vork Times a lle g in g ^  instance of civilian casualties 
(CIVCAS) in Mosul as a result of Coalifiod.a^sftile {Enclosure 1). The Combined Air 
Operations Center (CAOC) conducted^! CIVCAS Assessment Report (GCAR) and 
determined it is more likely than not fopnciviiians were killed and two civilians were 
wounded as a resuit of the strike op^m'September 2015 (Enclosure 2).

3. Summary.
P J ’

A V ' 
\

a. in November 2016? (D)(6) an investigative reporter, contacted CJTF- 
OIR regarding the 21 Septefnber 2015 strike. Part of the action she requested was 
solatia fo r f~  "Hone of the civilians wounded.j (b)(6) also put CJTF-
OiR in touch with I by email, and he made a ciaim of CIVCAS (Enclosure 3),

(b)(6) stated that his wife, (b)(6) and daughter, (b)(6) were killed

broken foot and broken hip. His hip has required surgery and hospitalization. |(a)(6)! 
stated that his home and car were destroyed as a result of the strike.(b)(6)

Destruction of his home also resulted in loss of many personal belongings of financial 
and sentimental value.

b.
claims

(b)(6) and
(b)(6)

(b)(6) have provided significant documentation to support their 
has submitted a written statement detailing his ciaim, and attached 

numerous photographs (Enclosure 4). The photographs detail the destruction of his 
home and car, including before and after photos. Close analysis of the photos, the 
target packet for this strike, and post-strike imagery confirm that the home pictured was 
the subject of Coalition airstrike. There is no information available that would

FOÏA# 17-00S9 •aeefiCTA'ncL- T-o  u o a . 'F ve v 010 4/7/17



-SeC-RSTORBU TO UgA, RVGY
Enclosure 4

IRJA
SUBJECT: Solatia Assessment Report, Claim Number 2017-001

undermine! <t>)<6) (claim that he was the owner and resident o f this home. These
findings are consistent with the findings of the CCAR, which provided detailed analysis 
of the allegation of CiVCAS, lending further credence to (b)(6) claims.

(b)(6) and (b)(6) claims, open source media corroboratesc. in addition to
the allegations. The New York Times article published on 4 October 2015 substantiates 
the claim of CIVCAS and property damage ( s e e  Enclosure 1). The author, Zareena 
Grewal, is a Yale University professor and a widely published author. She alleges in the 
article that the! (b)(6) ~]famiiy is related to her husband. Additionally, after the strike, 
CJTF-OIR published the post-strike video on YouTube. At the time, this was a common 
procedure in countering ISiL's social medial presence and providing.fransparency in our 
operations. At the time, CJTF-OIR was unaware that the strike (psblfpd in CIVCAS. 
Multiple people commented on the YouTube video alleging from this strike,
many of whom identified themselves as family members of th e ^b tim s  (Enclosure 5). 
Although we are unable to verify these comments, they C £>|^èrate the allegations and
CCAR consistently and are additional evidence to suppopj^ (b)(6) jc la im .

d. As required, CJTF-OIR CJ2X completed vetfth tfo fj {bxo) 
he does not have documented ties to any terro.rjst organization. 
OIR SJA completed a legal review and defepnlBed th a £  
for solaita I AW the appropriate authorities1(£ncfosure 6).

V  \

and confirmed that 
Additionally, CJFLCC- 

(b)(6) jclaim qualifies him

4. Assessm ent. It is my assessm enrjhjiij (b)(p claims of CIVCAS and property
damage are credible, i recommeq^sglatia be paid in the amount of $9,000 

(«(6) bs an expression of sympqthyfor his loss. This amount is SAW the limits set
forth by governing regula tion^ “The U.S. was directly involved in the strikes in question. 
The target was developed,è^d>'approved by CJTF-OIR, and the U.S. supplied airframes 
and munitions used in tjiO|rsfce. There are no additional restrictions which would 
prevent issuance of s©Ja\isfin this case. Thus,
solatia payment from^CdjF-OIR.

(b)(6) claim qualifies him for

4
5. Point of contact is the undersioned at (b)(3), (1)5(6)

(b)(6)

mii@ mail.m il, DSN at <t>)(6)

6 Ends
1. New York Times Article
2. CCAR
3. Email Excerptsf
4. Claim Documentation
5. YouTube Comments
6. Legal Review

(b)(6)

FOIAiM 7-0089
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fU~l CAOC CIVCAS Credibility Assessment -21 Septem ber 2015

■('SZ/REL USA, tR JvS yU ttff: On 4 October 2015, the New York Times published an article 
alleging multiple CIVCAS resulting from a Coalition airstrike in Mosul, Iraq on 21 September 
2015. After review o f  all available mission materials and open-source reports, the allegation of 
civilian casualties is deemed CREDIBLE.

1. (U) CIVCAS Allegation Source: On 4 October 2015, the New York Times published an 
article in the opinion section titled “When War Comes Close to Home.” The article was 
written by Zareena Grewal, a Yale University professor o f both American and religious 
studies. She is the author o f  two books: “Islam is a Foreign Country: is the Quran a Good 
Book?” and “American Muslims and the Global Crisis o f  Authority.” In her recent article, 
Grewal claims that a Coalition airstrike in Mosul during the pre-dawn morning o f 21 
September killed her husband’s family members. The New York Times article alleges:

I' 4" .
In the dead o f  night on Sept, 21, an airstrike from the skies above Mosul, Iraq, flattened the 
homes o f my husband's cousins, instantly killing four innocent civilians,'dnd maiming others. The 
shock wave reverberated throughout our family scattered aroundthe-world, even here in quiet 
Connecticut.

■ ■ 'ïyM :ï
The American-led air campaign did not hit a weapons storage fac ility  belonging to the Islamic 
State, or ISIS, as one local report claimed. In a secluded part ofMosul that locals call “the 
Woods," the empty government warehouse, which the Islamic Stale briefly occupied until 
January, remains untouched. Instead, the strike hit t\vo homes nearby, k illing my husband's 
cousin, Mohatmad Rezzo, a university’ professor " his 17-year-old son, Najeeb; and their beloved 
German shepherd, Sinbul.

Mohannad’s wife, Sana,survived thé’explosion, which flung her. burned, from  her second-floor 
bedroom to the driveway below. Mohatmad's older brother, Bassim, also narrowly survived, but 
his wife, Miyada, and their 21 -year-old daughter, Tuka, did not Bassim’s pelvis and leg were 
shattered in the attack and require surgeiy, but it is his emotional pain that consumes him.

Meanwhile, Bassim 's elderly parents have fallen into such a state o f shock and g rie f that they 
refuse to eat, and. we wóny fo r their health. As fo r  the two families  ’  older children, Abdulla, Aya 
and Yahya, they mown their parents and siblings from a safe distance, having moved out o f 
Mosul last year. But like us, they are deprived o f the solace o f attending funerals, and are 
condemned to sleepless nights trying to make sense o f how missiles or bombs could be launched 
against a defenseless family who did not have so much as a pistol in the home.

A spokeswoman fo r the United States A ir Force Central Command confirmed that it became 
aware o f a "civilian casualty allegation ”  in Mosul the day after the airstrikes. In an email 
Friday, the A ir Force spokeswoman, Maj. Genieve David, said Centcom was assessing the 
credibility o f the reports, before determining any follow-on action, which might include a 
“formal investigation. "

I  desperately want the Islamic State to be defeated, but I  wonder i f  our rage at it has made us 
blind to anyone we k ill along the way, even those whose lives have been terrorized by. the group.

.-W3 A ■■! -V4CW
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Iraqi civilian losses used to be referred to as the inevitable "collateral damage ”  o f  war; but from  
the scant Arabic media coverage and the silence o f  the Western press, it is painfully clear that 
the deaths o f  my loved ones have not even earned that ghastly euphemism. These civilian victims 
are simply lumped together with the death toll o f  Islamic State fighters. Only one Iraqi journalist 
made reference to "incalculable  ”  civilian losses in this recent wave o f  Mosul a ir strikes.

It w ill not bring our relatives back, but I  want their deaths to be counted andfor them to be 
recognized fo r  who they were: Muslim civilians, not Islamic State militants.

I  visited their elegant homes, disastrously mistaken fo r  a weapons depot. My Iraqi relatives' lives 
were fu ll o f  love, laughter, books, delicious smells offood, gleaming marble floors, white 
curtains floating in the breeze, and children running up and down the stairs. Now relatives send 
me pictures o f unrecognizable rubble.

2. (U) Additional open source reports, including CENTCOM press releases, acknowledge 
airslrikes in the Mosul area over the night in question. Multiple open source reports indicate 
that the family in the allegation was killed, but they all reference tfi&New York Times article 
as the source. The online search criteria used to identify these.open source reports are listed 
below. Also, the author of the article was contacted via ofïiejal AFCENT channels and she 
provided the post-strike pictures referenced in the New York Times article.

a. (U) Search criteria: "
i. Mosul, Iraq

ii. Civilian casualties
iii. Bomb(ing)
iv. Airstrike f  '
v. The Woods

vi. Mohannad Rezzo
vii. Sana Rezzo

viii. Najeeb Rezzo
b. (U) Sources searched:..

i. Reuters
ii.

iii.
iv.
v.

vi.

Iraq bqdyj0ount.org website 
New York Times 
Twitter ''
Faccbook
YouTube

3. (U) Coalition Strike Activity 
a.

(b)(1)1.4a. (b)[l)1.4b. (b}f1)1 4c. (b)(1)1.4d. (b)(5), (b)(6)

-sH:e u rrt7/Htviv t^ -v .- f v f  v -
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Pages 3 through ] 3 redacted for the following reasons;

(bXI)1.4a,(bK1)I.4b,(bK))).4c,(b)a>I-4d.(bX5) 
fbXOl 4a, (b xm  4b, (bXt)l,4c. (b)(1)! 4d, (h)(5). (b)(6)



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

|^§ ^ ||||||||@ m in d e f.n !
donderdag 17 maart 2016 9:52

(AP Oost-Nederland)
Feitenonderzoek geweldsaanwending

Hoe hebben jullie het gehad in Mali? Meteen weer druk met de zaak van gisteren? Ik kan me zo voorstellen dat 
H m ! druk is de komende dagen of is zij niet verbonden met het onderzoek?

We hebben inmiddels de eerste stappen gezet in ons feitenonderzoek naar de geweldsaanwending van NL F16's in 
Irak. Heb je al meer informatie over het tweede incident?

Met vriendelijke groet,

K o n in k lijk e  M arechaussee 
B rig ad e  R echerche
Fort de Bilt | Biltsestraatweg 225 j Utrecht 
Postadres:
Postbus 90615 1 2509 LP | Den Haag ] MPC 54F

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, (ndien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het berichtte 
verwijderen, De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verhouden aan het electronisch. verzenden van berichten.

This message may contain information that is nol intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

i



[AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederiand) 
maandag 21 maart 2016 15:55

RE: Feitenonderzoek geweldsaanwending

Goedemiddag

Het werkbezoek irt Mail was erg geslaagd, veel gezien, veel mensen gesproken en veel indrukken opgedaan. Gij 
terugkomst inderdaad weer verder mei de orde van de clng.|f|p lp l enflUU l zijn vooral erg druk met de casus waar jij 
op doelt

Voor wat betreft het tweede incident waar wij dom defensie over geïnformeerd zijn gaat het kort gezegd om het 
volgende. Het betreft een||| inzet waarbij een VBICl) faciliteit word aangegrepen, er was echter sptake-van forse 
secundaire explosies waarvan nu uit nader onderzoek van de U$ blijkt dat hierdoor flinke CD is ontstaan. De 
rapportage waar deze inzet op ziet. is in bps ter ug te vindon onder

Voor nadere info. moeten we maar even contact hebben.

Met V! iendolijke groot.

Arrondissementsparket Oost-Oederlancf 
Sectie militaire zaken

i-s
F’O.Siiün, W)'i
sSCUM’ Arnhem

f us!:Ciusl)t'«)i;t>*’n.jf.-i ?.? 
tj.SVi tiX Ar̂ ‘!i»:M'

Van:
Verzonden: donderdag 17 
Aari:ilg|gi^ÉI£ilÉIÉÉfill (AP Oost-Nederiand) 
Onderwerp: Feitenonderzoek geweldsaanwending

•:..nj w ÊÊÊÊÊÊÊÊ
maart 2016 9:52

Hoehebben jullie het gehad in Mali? Meteen weer druk met de zaak van gisteren? Ik kan me zo voorstellen dat 
m H I druk is de komende dagen of is zij niet verbonden met het onderzoek?

We hebben inmiddels de eerste stappen gezet in ons feitenonderzoek naar de geweldsaanwending van NL F16's in 
Irak. Heb je al meer informatie over het tweede incident?

l

Met vriendelijke groet,



K oninklijke M arechaussee  
Brigade Recherche
Fort de Bilt | B iitsestraatweg 225 | Utrecht 
Postadres:
Postbus 90615 I 2509 LP | Den Haag | MPC 54F

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor ti is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent o f  dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het electronïsch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to in form  the sender and delete the message. The 
State accepts no liab ility  for damage o f  any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

2



(AP Oost-Nederland)

Van:
V erzo n d en :
Aan:
O n d erw e rp :

(AP Oost-Nederiand) 
woensdag 11 januari 2017 13:09

(AP Oost-Nederland)
FW: Stavaza feitenonderzoeken n.a.v. geweldsaanwendingen

Van: (AP Oost-Nederland)
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 10:16 
AantëüiÉÉÉ^ (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: FW; Stavaza feitenonderzoeken n.a.v. geweldsaanwendingen

Va n: BMBaB^gPffBmindef. nj  |
VerzondemdinsdagS augustus 2016 15:54 
Aan: (AP Oost-Nederland)
CC: l^ ^ ^ ^ i@ m !n d ef.nl
Onderwerp: RE: Stavaza feitenonderzoeken n.a.v. geweldsaanwendingen

H o i ü

Het "dossier" van het eerste incident is bijna gereed. We zijn begonnen met het tweede incident en de 
getuigenverhoren staan gepland in september. Het hele dossier is zoals eerder besproken gerubriceerd als SECRET.

Van:____________
Verzonden: dinsdac 
Aan:

(AP Oost'Neder!and)| 
9 augustus 2016 15:24

(AP Oost-Nederland); (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: Stavaza feitenonderzoeken n.a.v. geweldsaanwendingen

Goedemiddag

Graag informeer ik naar de stand van zaken van d.« twee teivcnonderzoek naar de incidenten m b.r. de truer 
van F-16's in Irak die door defensie aan ons zijn gemeld.

Destijds gaf je aan dat jullie je eerst zouden focussen op het eerst gemelde incident (n.a.v, een artikel uit de 
NY-Timtis) en jullie vervolgens met het tweede: incident aan de slag zouden gaan.

Zijn jullie inmiddels ook al aan hut tweede incident begonnen?

Ik hoor graag van ju.

1

(Vlot vriendelijke groot:,



Arrondissementsparket Oost-Nederfand 
Sectie militaire zaken

Postod t̂ s: 
Postbus‘ HttZ 
böödl-ii* Amhftut

fsczrwkfidrcs 
f  usd>'n isbinnensinuel P.8 
b ï i l t  bX Ai nhem

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f  dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden cn bet bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended fo r you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform  the sender and delete the message. The 
Stale accepts no liab ility  for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-NedeHand)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

_______ J@mi.ndef.nl
maandag 6 februari 2017 11:08

j (AP Oost-Nederland) 
|@mindef.nl 

Dossier AAR 2 juni 2015

Goedemorgen

Het dossier van het 2dc AAR, 2 juni 2015, is klaar.
Deze zouden w jj, | | j| |  en ik, graag as donderdag, 9 februari 2017, omstreeks 10:00 uur of 13:30 uur, bij jou op 
het OM wijlen inleveren.

Hopelijk kan het as donderdag anders is de volgende mogelijkheid, wegens diverse omstandigheden, pas over 4 
weken.

Graag hoor ik of dit kan en welk tijdstip jou voorkeur heeft. 

Met vriéndelijke groet.

Senior rechercheur.

K on ink lijke  Marechaussee

DLSE, Brigade Recherche.| | | | | | | j

Bezoekadres : Biltsestraatweg 225 j 3534 BE | Utrecht 
Postadres ; Postbus 90.615 | 2509 LP j Oen Haag j MPC54F

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f  d it 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, von are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liab ility  for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

i
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(AP Post-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

fÊËOiÊÊM (AP Oost-Nederland) 
dinsdag 11 april 2017 16:53

(AP Oost-Nederland)
Eerste opzet IM feitenonderzoek
20170411 Intern Memo feitenonderzoek AAR 02 06 2015 Al Hawaiyjah (secondary 
blast).doc

Bijgevoegd een eerste opzet voor jouw  input.

Het document is opgeslagen onder EMSOM /  TIC /  feitenonderzoeken.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland) 
woensdag 12 april 2017 15:33 
^ P B P l (AP Oost-Nederland)
FW: Feitenonderzoek geweldsaanwending 
RE: Feitenonderzoek geweldsaanwending

dit is de o-r

E.e.a. was volger

nai (correspondentie die ik hierovt 

is  m ij eerder ai telefonisch aanyt

‘r me!' W Ê Ê B B Ê K K Ê  hel

konduifj.

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

Wt

gehad.



(AP Oost-Nederiand)

Van:
V erzo n d en :
Aan:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 
maandag 21 maart 2016 15:55

RE: Feitenonderzoek geweldsaanwending

Goedemiddag

Hot werkbezoek in Mali was erg geslaafd, veel gezien, veel mensen gesproken en veel indrukken opgedaan. Bij 
terugkomst inderdaad weer verder met de orde van de dag. j§ jK || e n ® | | |  zijn vooral erg druk met de casus waar jij 
op doelt.

Voor wat betreft het tweede incident waar wij door defensie over geïnformeerd zijn gaat het kort gezegd om het 
volgende. Het betreft: een Al ïnzot waarbij een VBIEI.) faciliteit werd aangegrepen, er was echter sprake van forse 
secundaire explosies waarvan nu uit nader onderzoek van de IJS blijkt: dat hierdoor flinke CD is ontstaan. De 
rapportage waar deze inzet op ziet is in bps terug te vinden onderl

Voor nadere info moeten wc maar even contact.hebben.

Met vriendelijke groet,

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie militaire zaken

Postatlw.
Postbus <1032 
(iKÜO L P Arnhem

Itewekuttrca 
I:utipbkij»i>ir»u:nxjnj*el ?S\ 
681I HK Arohom

Van 
Verzonden  
Aan: 
Onderwerp

@mioddLni| 
donderdag 17 maart 2016 9:52 

_ (AP Oost-Nederland) 
Feitenonderzoek geweldsaanwending

Hoe hebben jullie het gehad in Mali? Meteen weer druk met de zaak van gisteren? Ik kan me zo voorstellen dat 
f|§ |!| druk is de komende dagen of is zij niet verbonden met het onderzoek?

We hebben inmiddels de eerste stappen gezet in ons feitenonderzoek naarde geweldsaanwending van NL F16's in 
Irak. Héb je ai meer informatie over het tweede incident?

Met vriendelijke groet,



K oninklijks M arechaussee  
Brigade Recherche
Fort de Bilt | Biltsestraatweg 225 j  Utrecht 
Postadres:
Postbus 90615 1 2509 LP | Den Haag | MPC 54F

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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mmemfAP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland)
donderdag 6 juli 2017 11:34

(AP Oost-Nederland)
20170705 IM feitenonderzoek AAR 02 06 2015 Ai Hawaiyjah (secondary blast).doc 
20170705IM feitenonderzoek AAR 02 06 2015 Al Hawaiyjah (secondary blastj.doc



(AP Oost-Nederfand)laBJEBm'aOTwVifflBlraSBgjgUŵ

(AP Oost-Neder!ahd) 
vrijdag 7 juli 2017 10:18

(AP Oost-Nederiand)
RE: 20170705IM feitenonderzoek AAR 02 06 2015 A! Hawaiyjah (secondary 
blast).doc

H e e f t d e s t i j d s  op 1 maart. 2016 toen hel: OM werd geïnformeerd over hel: feit dat er bij de 
’secondary blast' aanval meer nevenschade was ontstaan, ook documentatie overhandigd? Zo ja, 
welke? Kri heeft hij ook verwezen naar het CAOC onderzoek?

Gr'l
Van: (AP Oost-Nedérland)
Verzondemdonderdag 6 ju li 2017 11:34 
A a n : |^ ^ § |§  (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: 20170705 IM feitenonderzoek AAR 02 06 2015 Al Hawaiyjah (secondary blast).doe

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

1



(AP Oost-Neder(and)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

§§H H §| (AP Oost-N.ederland) 
dinsdag 11 juli 2017 11:17 
1 1 M » «  (AP Oost-Nederland)
20170711IM feitenonderzoek AAR 02 06 2015 Al Hawaiyjah (secondary blast).doc 
20170711 IM feitenonderzoek AAR 02 06 2015 Al Hawaiyjah (secondary biastj.doc

Definitieve versie?

i





(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

l@mindef.nl

(AP Oost-Nederland) 
RE: Inleveren PV bevindingen B H I

Goed middag

11 o pel ijk. nil«. ernstigs.

Morgen hebben wij teambuilding.
Zullen we dan donderdagochtend om ,10 uur af spreken?

Met vriéndelijke groet,

Senior rechercheur.

Koninklijke Marechaussee

•Dl.BK, Brigade Recherche,

Bezoekadres : Bilt rest raat weg ?JS> j 3SH4 Bi: | Utrecht 
Postadres : Postbus PO.ti'JS j 2509 U' | Don Haag, | MPC 54!'

Van 
Verzonden 
Aan 
CC: 
Onderwerp

(AP Oost-Nederland)
RE: Inleveren PV bevindingen!

Goedemorgen

In verband met omstandigheden thuis ben ik afgelopen week niet op he t parket; aanwezig geweest.

Met: uitzondering van woensdag ben ik de rest: van deze week wei weer beschikbaar.

Laat: maar even weten wanneer het jou  gelegen komt om het pv in t:e leveren.

Met vriendelijke groet.

i

mailto:l@mindef.nl


Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland

Gof.ir.te rn iiJd a g^ j^

Het pv van bevindingen is klaar. 
Onderstaande mail wisseling- is er In verwerkt..

Ais hst uit komt zou ik die morgenvroeg graag bij je willen konten inieveren. 

M e t vriéndelijke groet.

Koninklijke Marechaussee 

DiSt-, Brigade Recherche,l l f l l l l l

bezoekadres • SHtsosiraaiweg it25 j .158/} BE i u irochr 
Postadres : Postbus.90.615 j 2509 Lp j Den Haag j iVIPC. 94 F

Van: %Brigade Recherche| 
Verzonden: I 
Aan:
Onderwerp: FW: Opvragen J

Goede m iddag

N.a.v. van dit antwoord zal ik een PV bev opmaken en deze t.z.t. bij je inleveren.

M e t vriéndelijke groot,

2

5gnior -recht?rcheur.



Kortii I kl ij l<e M ïi red i a us see 

1)1.Bli, Brigade Reehorch«,|

Bezoekadres : Bilfsostrnatweg 225 j 3584 til: | Utrecht 
Postadres : Postbus 90.015 j 2509 l.P f Den Haag | MPC 54 P

Van:_____
Verzonden 
Aan
Onderwerp: RE: Opvragen

Sony dat het even duurde maar ik ben net terug van vakantie.

De missie waarover wij hebben gespróken 
vermeid in het After Action Report. 
Navraag nogmaals bij CAOC heeft

is inder daad een6 ! geweest. Dit is ook zó

M et v r ié n d e lijk e  g ro e t,

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 | 2511 CU J Den Haag | Kamer B 302  

Postbus 20701 [ 2500 ES ] Den Haag | MPC 58 B

D it bericht kan inform atie bevatten die niet voor u is bestem d. Indïen u n ie t d e  geadresseerde b e iit  o f d it bericht abusievelijk aan u is



toegezonden, w ordt u verzocht dat aan de afzender te  melden en het berich t te verw ijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt m et risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain in form ation th a t is not intended for you. I f  you are not the addressee or if  th is  message was sent to you by 
m istake, you are requested to inform  the sender and delete the message. The State accepts no liab ility  fo r damage o f any kind resulting 
from  the risks inherent in the electronic transm ission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Opvragen 
Urgentie: Hoog

Goedemorgen

Inmiddels heb ik eert reactie ontvangen van het OM, zió ondèrstaande mail.
Daarbij was er nog 1 ding onduidelijk voor ze._________
In uw antwoord sprak u
In het rapport welke door de dienstdoende Hovj ter plekke is opga maakt en door de CDT ATF wordt er gesproken 
o v e r -fr* j~'7 ^ ' ■ ■ 'rfT-

Graag willen wij enige vorm van misverstanden, twijfels dan wel onduidelijkheden voorkomen.
Daarom zouden wij graag gecontroleerd en bevestigd-willen hebben of we het over een en dezelfde missie hebben 
én niet dat er ergens toch in de lijn een vergissing is gemaakt en naar een verkeerde missie is gekeken.
Het betreft de inzet welke is uitgevoerd op Het betrof een|

Graag nogmaals controleren

Alvast: bedankt voor de moeite.

Met vriéndelijke groet.

Senior i lercheur.

i . f o  > ;

Koninklijke Marechaussee

ÖI.8E, Brigade Recherche,

Bezoekadres : BiltSestraatwèg 225 i 3584 8C i Utrecht 
Postadres: Postbus 90.615 l 2509 l.P | Den .Haag I MPC S4f

Van:
Verzonden: 
Aan: %Brigade

4



CC: [ M É I .  (AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: RE: Opvragen §P||

Hoi

Bedankt voor jouw bericht. Het: enige dat m ij bevreemd is dat M S spreekt over een

Het betreft: in dit: geval toch een H f  
hoofd/in terp re teer ik iets verkeerd?

f Of zie ik iets over het

Met vriendeüjke groet,

(AP Oost-Nederland)
FW: Opvragen

Van: Mggdë^gfite'Kbë. 
Verzonden
Aan: 
Onderwerp:

Go ode m o rg o n WÊÊ

Inmiddels heb ik ook den reactie v . ontvangen.

Zoals te lezen is in q riders taande mail
Van deze mail zal ik een PV van bevindingen Opmaken en deze zal z.s.rn. je kant: opkomen.

Mochten ér nog vragen zijn dan hooi- ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Senior rechercheur.

Koninklijke Marechaussee 

Dl.Bk, Brigade itecharche^^JJ^

Bezoekadres : Biltscstraatweg 'DM ) Ü58'! Bk | Utrecht 
Postadres: Postbus 90.015 ) 2509 LP | Den Haag j MPC W



Van 
Verzonden 
Aan 
Onderwerp: Opvragen

ik heb navraag gedaan omtrent de M ‘s s ic n B | van

1, in ons systeem hebben

2. Navraag gedaan bij CENTCQM (Tampa) en CAOC (Qatar).

3. Ook de CENTCOM lijst met moge lijke CIVCAS incidenten die onderzocht .rijn of nog moeten onderzocht 
worden i i a ge kek e n j^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ | | ^ ^ ^ 2 ^ ^ 2 ^  -

Hoop uw vraag voldoende te hebben beantwoordt. Mocht u nog vragers hebben dan hoor ik dat graag. Ik ben zelf 
niet aanwezig vana llfS ^lllffiBS M liB

Mét vriendelijke groet,

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag 1 Kamer B 302  

Postbus 20701 1 2500 ES | Den Haag | MPC 58 B

Dit.bericht kan informatie bevatten die niet voor o is bestemd. Indien.u niet de geadresseerde bent of d it bericht abusievelijk aan u is 
toege2 onden, wordt u verzocht dat aan de afzender të meiden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for y o u I f  you are not the addressee., or if this message was .sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van 
Verzonden 
Aan
Onderwerp

Goedemiddag
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Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken overj

Het gaat om de inzet met missie nummer j^ g || j welke heeft plaatsgevonden op| 

Alvast bedankt voor de moeite 

Met vriendelijke groet,

Senior rechercheur.

Koninklijke Marechaussee

DLBE, Brigade Recherche,f|||§|||

Bezoekadres : Biltsestraatweg 225 | 3584 BE | Utrecht 
Postadres : Postbus 90.615 | 2509 LP | Oen Haag | MPC 54F

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor tt is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt ti verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent 10 you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toege2onden, wordt u verzocht dat aan dè afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sch3de, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt ti verzocht dat aan de afzender te melden en hel bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This m essage may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent, in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van wélke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

s



Onderwerp: Vragen n.a.v. inzet
Bijlagen: handelwijze geweldsaanwencling militaire.pdf

Goéde middag m m

Bedankt voor jouw rapportage, deze hebben wij ingoede orde ontvangen (overigens wel alsnog via e-mail}.

Zoals we al aan de telefoon hebben besproken zal gelet op het vermoeden van burgerslachtoffer in ieder geval een 
feitenonderzoek opgestart moeten worden en dienen alle bevindingen in proces-verbaal vorm te worden 
vastgelegd. Pit feitenonderzoek omvat in ieder geval het horen van alle betrokken personen als getuige, in dit geval 
zijn Uiteraard dienen de getuigen conform de Aanwijzing
melding geweldsaanwending militairen (bijgevoegd) mede gedeeld te worden dat zij geen antwoord hoeven te 
geven op vragen indien zij daarmee zichzelf aan het gevaar van een mogelijke vervolging blootstellen. Let wel, het is 
een getuigenverhoor, leg de betrokkenen dit ook goed uit (en het nut en belang van dit onderzoek) en probeer te 
voorkomen dat het verhoor als een verdachte verhoor wordt ervaren. Uiteraard mogen er wel kritische vragen 
worden gesteld en dient het verhoor te worden afgebroken indien tijdens het verhoor blijkt dat er mogelijk wel 
sprake is van een verdenking van een strafbaar feit. Vooralsnog is er echter geen enkele reden om te twijfelen aan 
de rechtmatigheid van de aanval.

Vragen die in deze getuigenverhoren wat ons betreft aan bod zouden moeten komen zijn:

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Volgende week ben ik zelf 
niet op bet parket aanwezig maarj j j j i f l  is volledig op de hoogte van de casus en hij kan hiervoor benaderd worden.

Succes!

Met vriendelijke groet.

l



Arrondissementsparket OostNederland 
Sectie 'm ilita ire  zaken

P o s t a d r e s :

Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

B ezoekadres  
Eusebiusblnnensingef 23 
6811 öX Arnhem



JU

O M - b e l e i c l s r e g e l

.H rie fil.d. 20 november 2006 van het 
College ran p ra a t rei ir.s-gen er aa l 
gericht aan de hanjdoj'Jicier van jus titie  
te Arnhem, inhmulenelc de Handelwijze 
b i j  geweldsaanwending m ilita iren

Eind augustus j.l. presenteerde de 
commissie Evaluatie toepassing mili- 
lair strafprocesrecht bij uitzendingen 
(Commissie Borghouts) zijn rapport 
waarin conclusies en aanbevelingen 
werden gedaan omtrent de structuur, 
de werkwijze en de procedures die bij 
vervolging van uitgezonden militairen 
tuin de órde zijn.1 Met deze aan o 
gerichte brief, die een aanwijzing 
bevat met betrekking tot tic handel
wijze bij gewcklsaanwending door 
militairen, heeft liet College zoveel als 
mogclijk aansluiting gezocht bij dc 
geest van de conclusies en aanbevelin
gen van dc Commissie Borghouts.

Militairen die in verband met m ilitai
re operaties naar een operatiegebied 
worden gezonden, vervullen complexe 
laken onder moeilijke omstandighe
den. Met karakter van dc militaire 
operatics waar Nederlandse militairen 
aan deelnemen lijkt dc laatste jaren 
verschoven van vredesbcwarende ope
raties naar vredesa[dwingende opera
ties.
Hij vredeshewarende operatics ligt de 
nadruk veelal op hel herstellen en 
handhaven van dc lokale openbare 
orde cn rechtsorde en hulp bij sociale, 
economische cu infrastructurele 
wederopbouw. Bij vredesafdwingende 
operaties o f gewapende conflicten 
kan dc nadruk liggen op de toepas
sing van militair geweld, hetzij ter 
zelfverdediging, hetzij ter handhaving 
van dc internationale rechtsorde. De 
ontwikkeling is derhalve dat 
Nederlandse militairen in toenemende 
mate deel zullen nemen aan interna
tionale militaire operaties hoger in 
heL geweldsspectrum.-

In liet kader van dc uitoefening van 
door dc overheid opgedragen taken, 
kunnen militairen tijdens internatio
nale militaire operatics over bevoegd
heden beschikken om zelfs tie zwaar
ste vormen van geweld te hanteren.

Dal brengt enerzijds met zich thee dal 
militairen die geweldsmiddelen aan
wenden zich daarvoor in beginsel die
nen te verantwoorden. Anderzijds 
schept liet feit.dal .de militaire organi
satie de zwaardmacht van dc 
Nederlandse staal is. dc zwaarwegen
de verplichting militairen die functio
neel geweld uitoefenen een zo groot 
mogelijke rechtszekerheid te bieden. 
Dc m ilitair moet er op kunnen ver
trouwen dat wanneer hij ziel) houdt 
aan dc dienstvoorschriften, dienstbe
velen en gcwcldsinstructies hij in 
beginsel niet sl ra l'rech lelijk. zal wor
den vervolgd, dan wel bij stral'rcehte- 
lijkc vervolging een beroep kan doen 
op oen strafuitsluitingsgrond.

Militaire zaken in eerste aanleg -  dc 
toepassing van hol m ilita ir strafrecht 
op militairen -  worden uitstuit'cnd 
door het arrondissementsparket 
Arnhem behandeld. Daarom kan het 
College volstaan mei deze aan u 
gerichte brief, bevattende aanwijzin
gen met betrekking tol dc handelwijze 
bij gcwcldsaanwcnding door militai
ren. Deze aanwijzing beval regels 
omtrent de positie van tic m ilita ir die 
geweld heeft aangewend en daarnaast 
een beschrijving van de tc volgen pro
cedure. Hierbij is reeds zoveel mogc
lijk rekening gehouden met de con
clusies cn aanbevelingen uit dc 
Evaluatie toepassing m ilita ir strafpro
cesrecht bij uitzendingen (liet rapport 
van de Commissie Borghouts)-.

Uit gangs punt positie militair 
Bij een onderzoek naar een geweld
sincident wordt dc m ilita ir die in de 
uitoefening van zijn taken geweld 
heelt loegepusl in principe niet direct 
aangemerkt als verdachte, maar als 
getuige. Dit geldt niet indien aan
stonds duidelijk is dat cr gerede tw ij
fel bestaat over de vraag o f conform 
dc gcwcldsinstruelic / hel dienstvoor
schrift is gehandeld dan wel o f cr 
twijfel bestaat dat mei succes een 
beroep gedaan kan worden op een 
strafuitsluitingsgrond. In die gevallen 
wordt de militair wel direct als ver
dachte aa n gemerkt.

Procedure

1. Als bijlage is hierbij gevoegd een 
procedure die dient tc worden 
gevolgd in alle gevallen waarin onder
zoek plaatsvindt tiaar gewcldsaan- 
wendiugen gepleegd door militairen
in uitzendgebieden. Uitgangspunt 
daarbij is dat stiel cn met zo min 
mogclijk verstoring van dc militaire 
operatic cen deugdelijk oordeel kan 
worden gevormd over dc betreffende 
gcwcldsaanwcnding.
2. Als, al dan niet naar aanleiding 
van een gcwcldsinclding. besloten 
wordt tot het instellen van een onder
zoek. wordt eerst onderzocht o f over
eenkomstig dc gcweldsins'truelie of 
ander toepasselijk dienst voorschrift is 
gehandeld, cn o f cr sprake is van cen 
(andere) strafuitsluitingsgrond. Dc 
betrokken m ilitair wordt zo spoedig 
mogclijk als getuige gehoord. Hij 
wordt erop gewezen, dat hij geen vra
gen behoeft tc beantwoorden, indien 
hij door beantwoording daarvan zich
zelf aan hel gevaar van cen vcm ib 
ging kan blootstellen;
.1. Indian daarentegen aanstonds dui
delijk is dat cr gerede twijfel bestaat 
over de vraag o f conform dc gewckls- 
insiructic o f ander toepasselijk dienst
voorschrift is gehandeld en o f mei 
succes een beroep gedaan kan worden 
op.ccn strafuitsluitingsgrond, dan 
wordt dc betrokken militair als ver
dachte gehoord.
4. Zodra cr tijdens het onderzoek 
gerede twijfels rijzen over dc vraag of 
de m ilitair die hel geweld heelt toege- 
past overeenkomstig dc gcwcklsin- 
struelic/hct dienst voorschrift heeft 
gehandeld, dan wel een beroep kan 
doen op cen (andere) strafuitsluitings
grond, wordt hij alsnog als verdachte 
nangcmcrkl.
J_ Dc commandant van de betrokken 
m ilitair wordt in het -opsporingson
derzoek als getuige gehoord itulicn, 
gedurende een militaire operatic, een 
militair van zijn eenheid tijdens dc 
uitvoering van militaire laken hande
lingen heeft verricht die cen vermoe
den van cen strafbaar feit oplc veren, 
ft. Wanneer u hel voornemen heeft dc 
betrokken m ilitair vanuit het uitzend
gebied naar Nederland over tc laten
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brengen wordt door de behandelend 
olïicicr voorafgaand tuin dal beslui) 
mel de commandant van de betrok
ken militair overleg gevoerd- Indicn 
de officier van justitie hel noodzakc- 
lijk vindt dal een verdachte militair in 
liet belang van hel opsporingsonder
zoek cn/oi'dc uitvoering van de 
(vöorluezcuc) vrijheidsbeneming naar 
Nederland tcrugkeert en de comman
dant van de militair met bereid is 
daaraan mee te werken, treedt de o ffi
cier van justitie in overleg mei u. 
Vervolgens treedt u iii overleg met de 
directeur Operaties bij de comman
dant der Strijdkrachten. Indien hel 
ministerie van Defensie ook daarna 
niet bereid is aan de lerugkeer mee te 
werken, legt u uw beslissing ter toet
sing voor aan hel College van procti- 
rcurs-generaal.

De in deze brief opgenomen aanwij
zingen, alhoewel hiermee geen veran
dering van het thans geldende beleid 
wordt beoogd: treden onmiddctlijk in 
werking en komen in de plaats van de 
aanwijzingen zoals vermeld in de brief 
van hel College nr. PaG/BJZ/7612. 
d:d. 28 oktober 2004.

' Commissie livuEu.iiic si»op.issing
cCMCvlii bir ihi;iilcm  !>1 iiuv.udU'»
20liiï.
• Zie- bijvoorbeeld ify bud' vai; efe imiiisier van 
r)t‘si;î ic en tic siavti.s^rclum vim Delen sic van 2

2U0fi n j»  de x o pïz iiw  v;sn tk  Tweede K» titer 
Ol1? ül.ilcn»<}ti!ieiLi;d m cr tk  aeUniUi'Ci-ihg yau  de 
punsi^tl.iiibriêl! TK. ?.03lJI)X. w. iu ”.
P.*.

Bijlage bij de aanwijzing handelwijze 
bij gowetdsaanwending militair

Deze bijlage beschrijft de procedure 
zoals deze dient te worden toegepasi 
in aflc gevallen Waarin onderzoek 
wordt gedaan naar gcweldsaanwen
ding door een militair in een uitzend
gebied. Door uw parket wordt in 
overleg met de betrokkenen per missie 
een afzonderlijk toetsingskader ont
wikkeld. gebaseerd op de gcwcldsin- 
structics die voor die missie geldig 
zijn.

De procedure is weergegeven in bij- 
gevoogd stroomschema. Het viool van 
vleze procedure is een heldere en een
duidige afwikkeling van de meldingen 
met betrekking lol geweldsaanwcn- 
dïng. Hierbij is het vlo bedoeling dal -  
met inachtneming van do nodige zorg
vuldigheid — het militaire operationele 
proces zo min mogelijk wordt ver* 
stoord-

Deze procedure van de Melding

Gcwcïdsaanwcndmg richt ziclr vip de 
rapportage door tic Koninklijke 
Marechaussee (KMar) aan het open
baar ministerie te Arnhem (OM) naar 
aanleiding van gcwcldsaanwcndingen 
door Nederlandse troepen. Hr wordt 
vanuit gegaan dal vlo rttjsporterende 
commandant verantwoordelijk is voor 
een juist en volledig sdiril'lclijk feiten- 
rapporl dal. naar aanleiding van de 
gcweldsaan wending, aan de KM ar ter 
beschikking wordt gesteld.

In die gevallen waarin a-priori, tl oor 
de Commandant KMardctachcmenf 
(C-KMardet) tie gewelJsaanwcnding

rechtmatig wordt geacht, kan snel een 
terugkoppeling over de gewddsaan- 
wending aan de rapporterende com
mandant worden gegeven.

Het OM te Arnhem controleert tie 
beslissing van de KMar achteraf en 
behoudt het eindoordeel.

Naast deze schrtflclijkc inlbrmalic- 
uilwisseling wordt er van uitgegaan 
dat de rapporterende commandant 
alle incidenten die. vooruitlopend op 
een sehriftelijke melding, aan hem 
worden gemeld zo spoedig mogclijk 
doormcldt aan de KMar, De KMar 
meldt deze vervolgens aan liet OM.

Instructie Melding Geweldsaanwending

Toelichting op het hijgt’voegde stroomschema Melding Geweldsaanwending:

1. Met de rapporterende commandant wordt bedoeld: de Commandanten the 
door de. Commandant tier Strijdkrachten zijn aangewezen om de geweidsaan- 
wendingen aan het OM ie rapportéren. Deze commandant stelt het.schriftcltjk 
feiten ra ppori met zijn beoordeling ter beschikking van de commandant 
KManiet.
2. Commandant KMardel vormt op basis van alle beschikbare informatie een 
eerste juridisch oordeel.
1. Dit wordt met name vaslgesicld aan de hand van de van toepassing zijnde 
gcweldsinstructies.
4. Binnen 24 uur dient de beslissing met onderliggend feitcnnipporl in BPS te
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zijn gemuteerd cu ter inzage van het 
OM Arnhem te zijn.
5. In geval er twijfel bestaat met 
betrekking tot de rechtmatigheid van 
het optreden, danwei dal aanstonds 
vast slaat dat onrechtmatig gehandeld 
is, maakt de KM ar rapport op.
6. Rapport KM ar (inclusief rapport 
en beoordeling commandant) wordt 
ter beschikking gesteld van het OM 
Arnhem.
7. Indien naar het oordeel van het 
OM er sprake is geweest van recht
matig optreden zal het dossier op het

parket worden opgelegd. Deze beslis
sing zal via de commandant ICMardel 
aan de betrokken commandant wor
den medegedeeld,
8. Indien naar het oordeel van hel 
OM sprake is van onrechtmatig han
delen. ol' bij twijfel daaromtrent, 
dient nader onderzoek plaats te vin
den.
9: Mei (nadere) onderzoek is een 
slralVeehtclijk onderzoek en dient 
ertoe hel OM in de gelegenheid te 
Stellen een definitieve beslissing te 
kunnen nemen.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland) 
FW: vanüit het missiegebied 
Rapport.PDF

Bijgevoegd het rapport van de inzet waar ik je over informeerde.
tk heb je zojuist ai CC een email gestuurd waarin ik hel art. 4 KMar-det nadere instructies geef voor het 
feitenonderzoek dat moet worden opgesiart.

Groeten,

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie militaire taken

ƒ': t : 1‘ t z / y .

rs?üO rp Arnhem

Ofitoekvilrvl 
tnseulu&hinfieiisinggf Z.!ï 
(ü!i! I»  Arnhem

Van |g |§ ||g @rnindef.nl 
Verzonden: donderdac 
Aan:j

3 maart 2016 14:52 
(AP Oost-Nederland)

Onderwerp: vanuit het missiegebied

Beste heeri l i i l 8 j
Zojuist het verzoek gekregen van 
ingescande formulieren.

om dit vanuit het bps te printen en u toe te sturen. Bij deze de

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

M et v r ie n d e lijk e  g roe t.

M PZ/brigade Veluwe 
Koninklijke Marechaussee 
Ministerie van Defensie
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Brigade Veluwe | Loseweg 140 | 7315 HA | Apeldoorn | MPC 39a

wu>w. mareclmgs:vi;iil

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ti niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Stale accepts no liability for damage o f any kind resulting from tbe risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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KMar B r i g a d e B u ^ e n l ^ n c ^ M i g s i e s  DLBE/J0RD1
M utatienr:

R A P P O R T
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Mutatienr: alii
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

{AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland)
FW: Vragen n.a.v. inzet
handelwijze geweldsaanwending militaire.pdf; Rapport.pdf

Hoi

Ik had jou niet CC meegenomen in mijn berichten, nu alsnog.

Vandaag ben ik door de detachementsommandant van de KM ar irs het Midden-Oostfin geïnformeerd over een inzat 
waarbij mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen (zie bijgevoegd rapport).

In overleg m ets 
KMar gestuurd.

eni heb ik vervolgens onderstaand bericht aan de cletachementscomrnandant van de

Tot morgen! 

Groeten,

Arro n diss e me n ts p arke t O os t-Ned e rta nd 
Sectie militaire zaken

Postad-'m:
l'osthus 9032 
6800 EP Arnhem

D e tM ltm la s

ti; isebin sbinnavrtniidt ZfS
SSI.i êX Arnhem

(AP Oost-Nederland)
Verzonden:

__ ___________
CC: Óost-TTederland);
Onderwerp: Vragen n.a.v. inzet

(AP Oost-Nederland)

Goedemiddag

Bedankt voor jouw rapportage, deze hebben wij in goede orde ontvangen (overigens wei alsnog via e-mail).

Zoals we al aan de telefoon hebben besproken zal gelet op het vermoeden van burgerslachtoffer in Ieder geval een 
feitenonderzoek opgestart moeten worden en dienen alle bevindingen in proces-verbaal vorm te worden

van alle betrokken personen als getuige, in dit geval
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melding geweldsaanwending militairen (bijgevoegd) mede gedeeld te worden dat zij geen antwoord hoeven te 
geven op vragen indien zij daarmee zichzelf aan het gevaar van een mogelijke vervolging blootstellen. Let wel, het is 
een getuigenverhoor, leg de betrokkenen dit ook goed uit (en het nut en belang van d it onderzoek) en probeer te 
voorkomen dat het verhoor ais een verdachte verhoor wordt ervaren. Uiteraard mogen er wel kritische vragen 
worden gesteld en dient het verhoor te worden afgebroken indien tijdens het verhoor b lijkt dat er mogeiijk wel 
sprake is van een verdenking van een strafbaar feit. Vooralsnog is er echter geen enkele reden om te twijfelen aan 
de rechtmatigheid van de aanval.

Vragen die in deze getuigenverhoren wat ons betreft aan bod zouden moeten komen zijn:

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Volgende week ben ik zelf 
niet op het parket aanwezig m a a r lM i  is volledig op de hoogte van de casus en hij kan hiervoor benaderd worden.

Succes!

Met vriéndelijke groet.

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie militaire taken

Postadres: 
Postbus 9032 
6S00 SP Arnhem

B ezoekadres  
Cusebiusbinnensingel 28 
68118X Arnhem



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
O n d erw e rp :
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland);
(PaG Den Haag)
(AP Oost-Nederland);

Mogelijke burgerslachtoffers bij inzet in Midden-Oosten 
RapportPDF

(AP Oost-Nederland);

(AP Oost-Nederland)

Urgentie: Hoog

G o e d e m o r g e n f ^ ^ ^ ^ ^ ^

Bijgevoegd een proces-verbaal van de KMar naar aanleiding van een inzet in het Midden-Oosten , waarbij mogefijke 
burgerslachtoffers zijn gevallen.

Er is door ons een feitenonderzoek gestart en onderstaande instructie

"Zoals we al aan de telefoon hebben besproken zal gelet op het vermoeden van burgerslachtoffer in ieder geval een 
feitenonderzoek opgestart moeten worden en dienen alle bevindingen in proces-verbaal vorm te worden 
vastgelegd. Dit feitenonderzoek omvat in ieder geval het horen van alle betrokken personen als getuige, in dit geval 
zijn d i t U i t e r a a r d  dienen de getuigen conform de Aanwijzing 
melding geweidsaanwending militairen (bijgevoegd) mede gedeeld te worden dat zij geen antwoord hoeven te 
geven op vragen indien zij daarmee zichzelf aan het gevaar van een mogelijke vervolging blootstellen. Let wel, het is 
een getuigenverhoor, leg de betrokkenen dit ook goed uit (en het nut en belang van dit onderzoek) en probeer te 
voorkomen dat het verhoor als een verdachte verhoor wordt ervaren. Uiteraard mogen er wel kritische vragen 
worden gesteld en dient het verhoor te worden afgebroken indien tijdens het verhoor blijkt dat er mogelijk wel 
sprake is van een verdenking van een strafbaar feit. Vooralsnog is er echter geen enkele reden om te twijfelen aan 
de rechtmatigheid van de aanval.

Vragen die in deze getuigenverhoren wat ons betreft aan bod zouden moeten komen zijn:

Met vriendelijke groet.



2



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Oost-Nederland)

Oost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland); 

RE: Vragen n.a.v. inzet
(AP Oost-Nederland)

Met vriéndelijke groet,

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie m ilitaire zaken

P& stodrgs-.

I-'O'itrinS Wi2 
SSOÖ f:P Ar/t|>es?

ftejoakattf** 
i 7:6

\ oX Arnhem

V a n :L  __
Verzonden: 
Aan:|
CC: 
O nderwerp:

(AP Oost-Nedërland); 
Vragen n.a.v, inzet

(AP Oost-Nederland)

Goedemiddag

Bedankt voor jouw rapportage, deze hebben wij in goéde orde ontvangen (overigens wel alsnog via e-mail).

Zoals we al aan de telefoon hebben besproken zal gelet op het vermoeden van burgerslachtoffer in ieder geval een 
feitenonderzoek opgestart moeten worden en dienen alle bevindingen in proces-verbaal vorm te worden 
vastgeiegd. Dit feitenonderzoek omvat in ieder geval het horen van alle betrokken personen als getuige, in dit geval 
zijn d i t U i t e r a a r d  dienen de getuigen conform de Aanwijzing 
melding geweldsaanwending militairen (bijgevoegd) mede gedeeld te worden dat zij geen antwoord hoeven te 
geven op vragen indien zij daarmee zichzelf aan het gevaar van een mogelijke vervolging blootstellen. Let wel, het is 
een getuigenverhoor, leg de betrokkenen dit ook goed uit (en het nut en belang van dit onderzoek) en probeer te 
voorkomen dat het verhoor als een verdachte verhoor wordt ervaren. Uiteraard mogen er wel kritische vragen 
worden gesteld en dient het verhoor te worden afgebroken indien tijdens het verhoor blijkt dat er mogelijk wel
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sprake is van een verdenking van een strafbaar feit. Vooralsnog is er echter geen enkele reden om te twijfelen aan 
de rechtmatigheid van de aanval.

Vragen die in deze getuigenverhoren wat ons betreft aan bod zouden moeten komen zijn:

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan hoor ik het graag; Volgende week ben ik zelf 
niet op het parket aanwezig m a a r{^ ^ ^  is volledig op de hoogte van de casus en hij kan hiervoor benaderd worden.

Succes!

Met vriendelijke groet.

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie militaire zaken

Postadres:
Postbus 9032 
6800 EP. Arnhem

bezoekadres  

Eusebiusbinnensingel 28 
6811 BX Arnhem
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: contactgegevens

Onderstaand de tekst dieBSSSB aan jou gestuurd heeft op 
Verder naar onderen staat de aanvullende vraag die aan gesteld zou moeten worden.

Goedemiddag!

Bedankt voor jouw rapportage, deze hebben wij in goede orde ontvangen (overigens wel alsnog via e-mail).

Zoals we al aan de telefoon hebben besproken zal gelet op het vermoeden van burgerslachtoffer in ieder geval een 
feitenonderzoek opgestart moeten worden en dienen alle bevindingen in proces-verbaal vorm te worden 
vastgelegd. Dit feitenonderzoek omvat in ieder geval het horen van alle betrokken personen als getuige, in dit geval 
zijn d i t U i t e r a a r d  dienen de getuigen conform de Aanwijzing 
melding gewefdsaanwending militairen (bijgevoegd) mede gedeeld te worden dat zij geen antwoord hoeven te 
geven op vragen indien zij daarmee zichzelf aan het gevaar van een mogelijke vervolging blootstellen. Let wel, het is 
éen getuigenverhoor, legde betrokkenen dit ook goed uit (en het nut en belang van dit onderzoek) en probeer te 
voorkomen dat het verhoor ais een verdachte verhoor wordt ervaren. Uiteraard mogen er wel kritische vragen 
worden gesteld en dient het verhoor te worden afgebroken indien tijdens het verhoor blijkt dat er mogelijk wel 
sprake is van een verdenking van een strafbaar feit. Vooralsnog is er echter geen enkele reden om te twijfelen aan 
de rechtmatigheid van de aanval.

Vragen die in deze getuigenverhoren wat ons betreft aan bod zouden moeten komen zijn:

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Volgende week ben ik zelf 
niet op het parket aanwezig m a a r^^ jS  is volledig op de hoogte van de casus en hij kan hiervoor benaderd worden.

l



De aanvullende vraag n ; u j ^ ^ | | | | | ^ | | | | | | | |  kan als volgt worden geformuleerd:

M e V -vri endel ij kt: groei

Onderwerp: contactgegevens

Hier moet de mail naar toe. 

Met vriéndelijke groet,

Detachementscommandant KMar A TFME |§j

1{NLD)ATFMFSj Detachement artikel 4 PW 
District LandoTipte en Buiteniandse Eenheden 
Koninklijke Marechaussee

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

2



met risico's verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Stale accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
V erzo n d en :
Aan:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland) 

(AP Oost-Nederland)
Feitenonderzoek

Zoals zojuist besproken, het feitenonderzoek dat door de KMar wordt uitgevoerd ziet op de inzet van
oml uur (z), welke plaatsvond inl

Groeten,

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie militaire raken

P o s t a d r e s :

Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

Bezoekadres  

Eusebiusbinnensingel 28 
6811SX Arnhem
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in samenspraak m e t | |^  en mij is samengestfild.
M.l, moeten de onderstaande vragen in ieder geval aan de orde -moeten komen, wat dus betekent dat we het ook 
aan het gezond verstand van de verhoorders over laten om in te schatten wat van belang is, en het verhoor zich niet 
beperkt tot deze vragen.

Zou je zo goed willen zijn mij in de andere casus 
l l H l B  even te bellen?

dank

Met vriéndelijke groet

Zie onderstaandé mail die door

Uiteraard dienen de getuigen conform dé Aanwijzing melding geweidsaanwending-militairen mede gedeeld te 
worden dat zij geen antwoord hoeven te geven op vragen indion zij daarmee zichzelf aan het gevaar van een 
mogelijke vervolging blootstellen. Lei; wei, het is een getuigenverhoor, leg de betrokkenen dit ook.goed uit (en het 
nut en belang van dit onderzoek) en probeer te voorkomen dat het verhoor als een verdachte verhoor wordt 
ervaren. Uiteraard mogen er wel kritische vragen worden gesteld en dient hot verhoor te worden, afgebroken indien 
tijdens het verhoor blijkt dat er mogelijk wei sprake is van een verdenking van oen strafbaar feit.

Vragen die in deze getuigenverhoren wat ons betreft aan bnd zouden moeten komen zijn:
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Met vriendelijke groet,

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie militaire 2 aken

P o s t i i d i v t :

Postbus *)032 
GitOfl C!> ArnlitMri

l i d é t o u k a r l r e f  

EuscbiusbiititensinHCl 28 
fiS U U tt Antitem

'AP Oost-Nederland)Van 
Verzonden 
Aan
CC ______
Onderwerp

(AP Oost-Nederland); |___
(AP Oost-Nederland) 

RE: AAR met mutatienr.

AP Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland)

Wat mij betreft zóu ook nog de vragen gesteld kunnen/moeten worden:

2

Groeten,



Arrondissementsparket Oost-Nederiand 
Sectie militaire taken

Ftatwlw 
Postbus S03'
6800 t l ’ Arnhem

fitvot'ktirfres 
Cusebiosbinnensingti! 28 
ÊSU'fiX .Arnhem

Van
Verzonden 
Aan 
CC:
Nederland)
Onderwerp: FW: AAR met mutatienr,

(AP Oost-Nederiand) 
(AP Oost-Nederiand); | (AP Oost-Nederiand); (AP Oost-

Naar aanleiding van hét rapport heb ik samen metjg^gg dé ondersta-ande vragenlijst opgesteld, zal hier 
vanmiddag zijn. reactie op geven. Deze vragenlijst is nog niet aan de Kmar doorgezet.

Met vriendeiijke groet,

.Postnskpv.

63CK? f  P Arnhem*

WftïööSflfifrPS
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6 « U  UX Amhcm

Van 
V erzonden  
Aan 
O n de rw e rp

(AP Oost-Nederland)

(AP Qost-Nederland) 
AAR met mutatienr,

(AP Oost-Nederiand)

Naar aanleiding van AAR met m u ta t ie n r . | | | | | | | |g | |  zijn tijdens een eerste brainstormronde m e t | | | j ^ j  de volgende 
lijst met vragen naar voren gekomen:

Met vriéndelijke groet.

Arrondissementsparket Oost-Nederlatui 
Sectie militaire taken

Postadres: 
Postbus 9032 
6800 £P Arnhem

Bezoekadres  

Ensebiusbinnensingel 28 
.6811 8X Arnhem

4
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: Fwd: AAR

(AP Oost-Nederland)

Ti

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Onderwerp: Antw.:® AAR®

_____ | we hebben de beschikbare data van deze inzet bekeken: alk: gebruikelijke
data/info is bewaard, waarondei] 
is geen 'aanvullende info i.r.t

Gr

Fr

S u b je c t: AAR

Nav ons gesprek: 
Betreft AARÈ

Mvg.

Bureau Verbindingsofficier Krijgsmacht 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Ministerie van Defensie/Openbaar Ministerie

1



Eusebiusbinnensingel 28 j Arnhem | Kamernumrner 2.37 
Postbus 9032 | 6800 EP 1 Arnhem | MPC 43 M

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is loegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het berichtte 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liab ility  for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

@mincfef.nl

I (AP Oost-Nederland)
RE: Verzoek kleine aanvulling twee feitenonderzoeken

Van:
Verzonden: |
Aan:
CC:________________________
Onderwerp: Verzoek kleine aanvulling twee feitenonderzoeken 

Goedemiddag]

M.b.t. een tweetal feitenonderzoeken hebben wij een kleine opmerking/behoefte aan een aanvulling.

1) Het eerste feitenonderzoek betreft het onderzoek m.b.t. het AAR Al Hawaiyjah (2 juni 2015).

In het algemeen relaas wordt op pagina 2 onder het kopje 'onderzoeksbeperkingen' het volgende 
opgemerkt ten aanzien van het doel van het onderzoek:

Wat ons betreft is het onderzoeksdoel aldus te strikt geformuleerd, aangezien het onderzoek zich met name 
richt op de vraagj

Overigens is de samenvatting van het onderzoek, zoals opgenomen op p. 21 
van het dossier, uitgebreider en wordt daarin WEL ingegaan

Het verzoek is om de tekst onder het kopje 'onderzoeksbeperkingen' op d it punt aan te vullen.

2) Het tweede feitenonderzoek heeft betrekking op een incident dat destijds door de
detachementscommandant in BPS is weggeschreven onder! (inzet op

In dit fe itenonderzoek is onder meer! 
verklaartM ^SM I dat er nog geen formele!

[ als getuige gehoord, in zijn verklaring d.d.
uitgevoerd door het CAOC beschikbaar

is. Dat mocht e rin  de komende dagen meer informatie beschikbaar komen over!
hij hierover geïnformeerd wordt.

Graag zouden wij willen nagaan ö f er uiteindelijk een formele 
beschikbaar is gesteld en o f deze wellicht (meer) antwoord geeft op de vraag

van het CAOC

Uit informatie van de verbindingsofficier begrijp ik dat deze informatie danwe! op de vliegbasis in 
Leeuwarden beschikbaar zou moeten zijn, danwe! bij US CENTCOM, Mocht de informatie niet in 
Leeuwarden beschikbaar zijn dan stel ik voor dat ju llie  contact met ons opnemen zodat we samen met de 
verbindingsofficier kunnen bezien hóe een dergelijk informatieverzoek kan worden ingeschoten bij US 
CENTCOM.

Alvast bedankt en to t morgen!



Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie Militaire Zaken 
Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX Arnhem 
Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

www.otn.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen. 
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. Van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van. berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no lia b ility  for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.

2

http://www.otn.nl


wat
(AP Oost-Nederiand)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

@mindef.nl 

Oost-Nederland)

Goedemorgen

Inmiddels heb ik ook een roadie van

Zoals te lezen is in onderstaande maill

ontvangen.

Van deze mail zal ik een PV van bevindingen opmaken en deze zal z.s.rn. je kant opkomen. 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik die graag.

M e t vriendelijke groet.

Senior rechercheur.

Koninklijke Marechaussee

D 1.13 IE, Brigade Recherche,

Bezoekadres : Uil tsest raat weg 225 | 358d EU- | Utrecht 
Postadres : Postbus 90.6J.fi | 2309 LP i Den Haag j MPC MP

Ik heb navraag gedaan omtrent de M issm pBH vanl

1. In ons systeem.hebbenliS8jgai

2. Navraag gedaan bij GENICOM (Tampa) en CAOC (Qatar)

3. Ook de GENICOM lijst met mogelijke CIVCAS incidenten die onderzocht zijn of nog moeten onderzocht 
worden riagekeken.
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I loop uw vraag voldoende te hébben beantwoordt, Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. Jk ben zelf 
niet aanwezig vanafS9RHp!p^i|l&@

Met vriendelijke groet.

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag | Kamer B 302  

Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag | MPC 5S B

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Goedemiddag

Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken over

Het gaat om de inzet met missienummer welke heeft plaatsgevonden op

Alvast bedankt voor de moeite

Met vriendelijke groet,

Senior rechercheur.

Koninklijke Marechaussee



DLBE, Brigade Recherche,

Bezoekadres; Biltsestraatweg 225 | 3584 B E  | Utrecht 
Postadres : Postbus 90.61S j 2509 LP j Den Haag | MPCS4F

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended lor you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederiand)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland)
FW; Antw: RTL Nieuws: vragen over voortgang twee militaire strafzaken 
Feitenonderzoeken

stelde voor op-om hei: ovvp 'rubricering' re bespreken zodra we de memo's af hadden.

Zullen we de m emo's La.v. de drie feitenonderzoeken die inmiddels zijn afgerond tege lijkertijd  aan 
doorsturen, o f zullen we ze eerst m etEBfflH  doorspreken?

Mvg,

Van: WMÊiM (AP Oost-Nederland) Namens Persvoorlichting OM Oost-Nederland 
Verzonden?]
Aan:]__
Nederland) ______
CC (APQost-Nederland): p jjjjg g ji (AP Oost-Nederland)
Onderwerp: RE; Antw: W ÊÊÊÊÊk'■ vragen over voortgang twee militaire strafzaken

AP Oost-Nederland); |
(AP Oost-Nederland)

(AP Oost-

Goedem orgen,

Voor w a t b e tre ft de  fe itenonderzoeken  kun non w e ko rt zijn; d ie lopen nog (volgens m ij) en daar doen we geen 
m e d ede iingen ove r.

Groot

Van:
Verzonden:
Aan: Persvoorlichting OM Oost-Nederland;
N e d e r la n d ^ ^ ^
CC:taaB8lfflÉB8il| (A^DostH^derland)^ Persvoorlichting OM Oost-Nederland 
Onderwerp: Antw: : vragen over voortgang twee. militaire strafzaken

(AP Oost-Nederland); (AP Oost-

1

Hallo allen.



Ik heb het opgepakt en ga nu eerst even wat informatie ophalen bij de ovj's van MiZa. Ik zal hier maandag 
even op terugkomen b i j | ü | | | | |

Groeten,

Van: Persvoorlichting OM Oost-Nederland <pucsyuüi1ïch i;ïiu;.oonihj,Pih,hi> 
Datum:
Aan:^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j^ F o ^ s t -N e d e r la n d ) |
N e d e r la n d T ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ j  |^ ^ ^ ^ ^ g |||||| (AP Oost-Nederland) [ 
CC: Persvoorlichting OM Oost-Nederland <persvpor Ijc'nlii i g.o p s t @ d j  
N e d e r la n d ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^
O n d e rw e ro T n A c M iS M ^ ^ : vragen over voortgang tw ee m ilita ire strafzaken

Dag (als vervangers van]

(AP Oost- 

(AP Oost-

"  heeft vragen over m ilitaire-zaken.
yvillëiTjïïnie aan Persvoorlichting laten weten wat we zouden kunnen antwoorden? Ik  zit niet zo fn deze 
materie, wel en die is maandag terug van vakantie. Ik  heb de journalist ai laten weten dat hij
erop rnoetreKoneii dal: tiet wat langer kan duren in de vakantieperiode voordat h ij antwoord heeft.

Morgen ben ik vrij en bezel ^ ^ j||||||§ ||||||||| hier persvoorlichting, m aar ze weet dat de 
beantwoording to t volgende week kan wachten.

Met vriéndelijke groet,

Van
Verzonden:
Aan: Persvoc.______
Onderwerp vragen over voortgang twee militaire strafzaken

Beste m i H

Zoals telefonisch al besproken heb in twee vragen over de voortgang van:

1. ) Het onderzoek naar het mortierongeva! Mali van 6-7-2016 in Mali waarbij twee militairen zijn omgekomen. Ik
heb begrepen dat de KMAR in januari haar onderzoek al heeft afgerond en heeft overgedragen aan het OM.

2. ) De feitenonderzoeken naar de vier bombardementen van NL’se F-16’s die in Irak en/of Syrië mogelijk
burgerdoelen hebben geraakt.

Ad 1. - Hoe staat het met het onderzoek en zijn er strafbare aanwijzingen uit het onderzoek naar voren gekomen?
- Zo ja, gaat het OM over tot strafvervolging en zo ja wie wordt er dan vervolgd en wat wordt de 

verdachte(n) ten laste gelegd?
- De O W  en het ministerie van defensie doen ook onderzoek naar het incident. In hoeverre betrekt het OM 

dë informatie uit die twee onderzoeken bij haar eigen onderzoek en afwegingen?

3.) Ad 2. - Hoe staat het met de vier onderzoeken en zijn er strafbare aanwijzingen uit de onderzoeken naar
voren gekomen?

2



- Zo ja, gaat het OM over tot strafvervolging en zo ja wie wordt er dan vervolgd en wat wordt de 
verdachte(n) ten laste gelegd?

- Twee van de vier incidenten zijn al lange tijd in onderzoek, ik kan me voorstellen dat het lastig is vast te 
stellen wat er om de grond In Irak is aangericht, maar is er al informatie en conclusies uit het onderzoek 
gedeeld met CENTOOM, zo ja wat is er dan gedeeld?

Ik hoop morgen anders in de loop van volgende week antwoorden te ontvangen.

Dank!

Met vriendelijke groet,

Deze e-mail en ïnhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien ti niet de 
geadresseerde bent van deze e-mail verzoeken w ij u dit direct door te geven aan de verzender door middel 
van een reply e-mail en de ontvangen e-mail uit uw systemen te verwijderen. A ls u geen geadresseerde bent, 
is het niet toegestaan om kennis te nemen van de inhoud. deze te kopiëren, te verspreiden, bekend te maken 
aan derden noch anderszins te gebruiken.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely 
for the addressee. I f  you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action 
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please notify us 
immediately i f  you have received it in error by reply e-mail and then delete this message from your system.
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Deze valt mee, slechts één vraag.



Goede middagf|§ff|

Met pv van bevindingen is klaar.
Ü n de r$ taande? mail wisseling is er in verwerkt.

Als het uilkomt zou ik-die morgenvroeg graag bij je willen komen inleveren. 

Mei vriéndelijke groet.

Senior rechercheur.

Koninklijke Marechaussee

Di.Bi:, Brigade Recherche.l

Bezoekadres : Biltséstraatweg ,22a \ 3 $8--! Uk I Utrecht 
Postadres : Postbus 30.615 I 2 5 0 y i.P j Dan Haag ! MPt' S:'h-

Van: %Brigade Recherche! 
Verzonden: |
Aan:j___________
O nderw erp: FW:

Goeden

Vorige week bah ik eert antwoord ontvangen) 
Zoals in onderstaande mal! te lezen!

N.a.v, van dit antwoord zal ik eert PV bev op ma ken'en deze t.z.t, bij je inleveren.

Met vriéndelijke groet.

Senior rochet r.hour.

1



Koninklijke Marechaussee

DBr i g a de ;  ïled ifiiche ,^^^^

Bezoekadres : Biltsestraatwog 225 | 3584 BI' j Utrecht 
Postadres : Postbus 90.615 | 2509 l.P | Oen'Haag | MPCVIF

Van 
Verzonden 
Aan 
Onderwerp

Sony dat het oven duurde maar ik ben net terug van vakantie

De missie waarover wij hebben gesproker 
vernield in het After Action Report. 
Navraag nogmaals hij CAOC heef

is' inderdaad eenl geweest. Dit is ook zo

Met v rié n d e lijke  groet.

Plein K a lve rm ark t Com plex | K a lve rm ark t 32  | 2511 CB | Den Haag j K am er B 302 

Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag 1 MPC 58 B

D it bericht kan inform atie bevatten die niet voor u is bestem d. Indien u niet de geadresseerde b e n t of d it bericht abusievelijk aan u is



toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain Information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van
Verzonden:
Aan
Onderwerp: FW 
Urgentie: Hoog

Goede rii orf jen

Inmiddels heb ik oen reactie ontvangen van het OM, m  onderstarmde mail.
Daarbij was er nog J ding onduidelijk voor ge._________
tn uw antwoord sprak u
in het rapport welke door de dienstdoende HovJ ter plekke is opgemaakt  en door de CDT ATf wordt er gesproken 
over

Graag willen wij enige vorm van misverstanden, twijfels dan we! onduidelijkheden voorkomen.
Daarom zouden wij graag gecontroleerd en-bevestigd widen hebben of we het overeen en dezelfde missie hebben 
en niet dat er ergens toch in de lijn een vergissing is gemaakt en naar een verkeerde missie is gekeken.

Alvast bedankt voor de moeite.

fvlat vriéndelijke groet.

Senior j there! ieur.

•: i-ejiiA .

Kon in!; lijke Mar echo ussee 

ÜLBE, Brigade Recherche,

Bezoekadres : Bi lts est ra at weg 22h j 35IM BE j Utrecht 
Postadres : Postbus 90.fi IS j 2509 IP j Den Haag i MPC 54!

Van:
Verzonden:]
Aan: %Brigadë RechercheI
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CC: (AP Oost-Nederland)
Onderwerp:

lot

Bedankt voor jouw b e rich t Het enige dal: m ij bevreemd is dat spreekt over een

Met betreft: in d it geval toch een 
hoofd/in terpreteer ik iets verkeerd?

Met vriéndelijke groet,

Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Oost-Nederland

? Of zie il< iets over het

Van: Bilgade,Reclierdu;
Verzonden
Aan: j W ÊÈÊËÈm È Ê È Ê T(AP Oost-Nederland) 
Onderwerp: FW:

ontvangen.

Goedemorgen

Inmiddels heb ik ook een reactie van

Zoals te lezen is in onderstannde mail 
Van deze mail zal ik een PV van bevindingen opmaken en deze zal z.s.irt. je kant opkomen.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik die graag.

M et vriéndelijke groet.

Senior'rechercheur.

;V?

v&.d. &  ■'/V

Koninklijke Marechaussee 

DI.BË, Brigade Red sereh

Bezoekadres: BiltsestiaatwegZ.ZS j 3581 Bil j Utrecht 
Postadres : Postbus 00.6:15 j 2509 I.P | Den Haag | MPC 54F



Van: 
Verzonden  
Aan 
Onderwerp

l!< heb navraag gedaan omtrent de Missfeg||§|| var 

.1. In ons systeem hebben wij 

1. Navraag gedaan bij GEN I COM (Tampa) en CAOC (Qatar).

3. Ook de CENTCOM lijst met mogdijke-CiVCAS Incidenten die ondc-u zocht zijn of nog moeten onderzocht 
worden nagekeken.

Hoop uw vraag voldoende te hebben beantwoordt. Mocht u nog-vragen hebben dan hoor ik dat graag. Ik ben zelf 
niet aanwezig vanafl

Met vriendelijke groet,

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 j 2511 CB | Den Haag | Kamer B 302  

Postbus 20701 I 2500 ES | Den Haag | MPC 58 B

Dit bericht kan Informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden yan berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent In the electronic transmission of messages.

Van: 
Verzonden  
Aan: 
Onderwerp

Goedemiddag

S



Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken

Het gaat om de inzet met m issienummer^^^§ welke heeft plaatsgevonden op j 

Alvast bedankt voor de moeite 

Met vriéndelijke groet,

Senior rechercheur.

fVS? .! v : ï  \ :.

<*»**>**

Koninklijke Marechaussee

DLBE, Brigade Recherche,|^§1|||

Bezoekadres: Biltsestraatweg 225 | 3584 8£ j Utrecht 
Postadres : Postbus 90,615 | 2509 LP | Den Haag | MPC,54F

D il bericht kan informatie bevatten die niet voor n is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is loegezönden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
Stale accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public 
Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liab ility  for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

(AP Oost-Nederland)

Oost-Nederland);
(AP Oost-Nederland); 

RE: AAR met mutatienr.

{AP Oost-Nederland)
{AP Oost-Nederland)

Wat: mij betreft zou ook nog de vragen gesteld kunnen/móet en worden:

!

I
Groeten,

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie m ilitaire taken

l'm todres:
Postbus 91)32 
6800 EP Arnhem

tieiaekadn  rS 
l uselrtiisbinnensingel Z8 
0811 ItX Arnhem

Van:
Verzonden:
Aan:
CC: _
Nederland)
Onderwerp: FW: AAR met mutatienr.

(AP Oost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland); I (AP Oost-Nederland); I (AP Oost-

1



Naar aanleiding van het rapport heb ik samen met|jpffig de onderstaande vragenlijst, opgesteld, |||§ j zal hier 
vanmiddag zijn reactie op geven. Deze vragenlijst is nog niet aan de Kmar doorgezet.

Met vriendelijke groet,

f-tys lifers'.
P psT b us Sü3Z  
(ISO0 EP Arnhfc'jri

Üü/aGknrffes 
F 'fiS O b iiïS S Jïrtm H tS ÏM gS i* 2 % 

üfj'! i. ÜX Ar?i?u:rii

Van:l l l l l i ^ .  (AP Oost-Nederland)
V e rzo en
Aanrl j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j CAPOosTNed^lar^); 
Onderwerp: AAR met mutatienr.

(AP Oost-Nederland)

Naar aanleiding van AAR met m u t a t ie n r . | | j j ^ ^  zijn tijdens een eerste brainstormronde metB i  de volgende 
lijst met vragen naar voren gekomen:



Met vriéndelijke groet.

Arrondissementsparket Oost-Nederiand 
Sectie militaire taken

P o s t a d r e s :

Postbus 9032 
6S00 6P Arnhem

B ezoekadres  

Eusebiusbinnensïngel 28 
6811 8.X Arnhem

3



Via het bureau verbindingsofficier willen we de status van beide vliegers te weten komen.

.Met vriéndelijke- groei

i



Dank,

We gaan ai vast aan tie slag mot doze info.

Met vriéndelijke groet

Voor wat betreft de 2 lopende feiten onderzoeken is de stand van zaken dat een aantal getuigen door mij zijn 
gehoord. In beide onderzoeken is het zo dat een van de betrokken vliegers reeds uitgeroteerd is .. Beidé 
vliegers hebben aansluitend aan hun periode hier verlof gehad. Ik ben nu bezig om ze van hieruit telefonisch in 
Nederland te horen. Dit loopt

Met vriéndelijke groet.

Detachementscommandant KM ar ATFMEi

1(NLD)ATFlVtE||| Detachement artikel 4 PW 
District Landelijke en Buitenlandse Eenheden 
Koninklijke Marechaussee

1



Van: 
Verzonden:

CC:

We hebben de casus van

!s het voor jou mogelijk om aan de gegevens te komen van beide vliegers?

Via het bureau verbindingsofficier willen we de status van beide vliegers te weten komen.

M e t v ri endelijke, g ro e t

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet dè geadresseerde bent öf dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor ü is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message, was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The

2



Slate accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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Met vriendelijke groet.

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie m ilitaire taken

.Postadres’.
Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

Bezoekadres 
Eusebiusbinnensingei 28 
6811 BX Arnhem

1



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

{AP Oost-Nederlancl)

DaeHgg

ik pak dU: op on heb jo vraag inmiddels uitgezet.

Van _____
Verzonden 
Aan 
CC
Onderwerp

AP Oost-Nederland)

Met vriéndelijke groet,

Arrondissementsparket Oost-Nederiand 
Sectie militaire zaken



Postadres•
Postbus 9032 
6800 £P Arnhem

Betaekadres 
Eusebiusbinnensingel 28 
6811BX Arnhem



O nderwerp: Feitenonderzoeken ATFME

Heleen,.

De benodigde verklaringen in de 2 feiten onderzoeken die nog lopen in ATFME, zijn door m ij 
opgenomen e n in B P S g e z e t ^ ^ ^ ^  _ _ _ _
Betreft BPS én ||||g |||® ] .  Zou je  deze voor willen leggen b i j B | j  o f ÊËÈÈÈÈl Ik  z it nu op
Cyprus en kom vanaaag a a rM n N tT lïï heb beide onderzoeken niet overgeïïragen aan m ijn opvolger 
m aar zelf meegenomen naar NL. Ik  heb verlo f tot | ^ | | | | | | | | | |  mochten zaken nog niet compleet 
zijn o f moeten worden aangepast dan hoor ik d it g r a a g e n p a K i k  d it op na d e | |g j.

Gr

Verstuurd vanaf m ijn iPhone

Dit bericht kan inform atie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
d it bericht abusievelijk aan u is toegezonden, w ordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt m et risico's verbonden aan het e lektronisch verzenden van berichten.

This message rnay contain information tha t is not intended for you. I f  you are not the addressee or if 
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform  the sender and delete the 
message. The State accepts no liab ility for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission o f messages.

l



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Groetend,

Bureau Verbindingsofficier Krijgsm acht 
A rrondissem entsparket O ost-Nederiand  
M inisterie van D efen s ie /O p en b aar M inisterie
Eusebiusbinnensinge! 28| Arnhem | Kamernummer 2,37 
Postbus 9032 | 6800 EP j Arnhem | MPC 43 M

Dit bel icht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

ï



This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and deiete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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Hallo

Bedankt voor deze documenten b o t r a t ! e n d e llilB sS a t ' bdyb vv^. '•.. ' . - t  & ad 5 \

Na het doorlezen van deze documenten merk ik het volgende op:



Aangezien de onderhavige zaak een aantal juridische vraagstukken opwerpt, lijkt het mij wenselijk dat Defensie, en 
het OM binnenkort een keer om de tafel gaan zitten om dit to bespreken, ook met het oog op toekomstige 
operationele inzetten.

Met vriendelijke groet.

Arrondissementsparket Oost-Nederlan.d 
Sectie militaire zaken

Postadres:
Pretbu i 903Z 
fiSÏKifP A rntirm

tUtsebjusbinnensinge! Z-S 
Sis 1.1 liX Arnhem

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:



Groetend,

Bureau Verbindingsofficier Krijgsm acht 
A rrondissem entsparket O ost-Nederland  
M inisterie van D efen s ie /O p en b aar M inisterie
Eusebiusbinnensingel 28| Arnhem | Kamernummer 2,37 
Postbus 9032 1 6800 EP | Arnhem | MPC 43 M

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezondeh. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
O nderw erp:

(AP Oost-Nederiand)

(AP Oost-Nederiand) 
FW: AAR met mutatienr. BSSSSSS

fiven bespreken, a.u.b.

Van:
V erzo n d
A a n :ta 8 H É I  (AP OosONe^rland) 
Onderwerp: Fwd: AAR met mutatienr.

n a |

Kun je mij berichten? 

Met danken g; | | | | |

Van:
Dat u

Oost-Nederiand)] 
Onderwerp: RE: AAR met mutatienr.

Beste

Is hier inmiddels al meer over bekend?

Met vriendelijke groet,

rsesuui:lijks: es: Juridisch • i t ;  P a Tini' Prin.; Claus iaa» ió s Po.stbi. ;H Oen Haas'

i



.£Ê9!*.iJi! livvvjv.oni.nl

Van:

Aan:

Onderwerp: FW;

Oost-Nederland)

Oost-Nederland);]
(PaG Den Haag) 

met mutatienr.

(AP Oost-Nederland); (AP

Gucdem i< ftlag hcren.

Bijgaand meid ik onderstaandc geweldsaanwending, waarbij een verkeerd doe! is aangevallen. 

Br is aanvullende informatie gevraagd : de daarbij gestelde vragen staan hieronder vermeld.

Ik houd ju llie  op de hoogte van het verdere verloop.

Met vriéndelijke groet.

Parket Oost-Nederland

Dit e-mai-lbericlit is verzonden vanaf een e-mai ladies dal alléén bestemd is voor rechtstreekse communicatie 
met. geadresseerde!u). 1 let is niet toegestaan om dit. e-mitiladrcs op Welke wij/.e dan ook direct o f indirect ter 
beschikking te stellen aan tierden (waaronder cliënten van advocaten). Ik verzoek u daarop te letten bij het 
afdrukken, kopiëren en doorsturen van dit bericht en de daarmee verband houdende correspondentie.en/of 
bestanden
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Van:Basl Sffil ÂP Oost-Nederiand) 
Verzonden:
Aan:
CC:_____
Nederland)
Onderwerp: FW: AAR met mutatienr,

(AP Oost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland); | (AP Oost-Nederland); I (AP Oost-

Naar aanleiding van he I rapport heb ik samen o ml erstaa tide vragenlijst opgesidd. | | | |  /a!
hier vanmiddag zijn reactie op geven. Deze vragenlijst is nog niet aan de Dinar doorgezet.

M et vriéndelijke groet.

Arrondissementsparket Oost-Ncderlami

Seetie militaire zaken

3



f'osfrïiin'x

W M  H!> Arnhem

lh‘:;'Ockitdrïx

I :i w;lmusbmru'n*mgcl 28

Wil i HX Atnhiïiu

Van: (AP Qost-Nederiand)
Verzonden :
Aan: (AP Oo^-Nederlai^
Onderwerp: AAR met mutatienr.

(AP Oost-Nederland)

Naar aanleiding van AAR met m u ta tie n r.|||||||||||^  zijn tijdens een eerste brainstormronde de
volgende lijst met vragen naar voren gekomen:

4



Met vriendelijke groet.

Arrondissementsparket Oosi-Ncdwiaiuf 

Scene m ilitaire zaken

Postadres:

Postbus <»32 

6800 Hl’ Arnhem

Bezoekadres 

Euscbmsbmnciisinccl 28

68ff 13X Arnhem



In het licht van de EVRM uitspraak in de zaak Jaloud hebben wij de Km ar verzocht om te onderzoeken in hoeverre er 
in het onderhavige geval mogelijk sprake is geweest van burgerslachtoffers. Indien het incident tot 
burgerslachtoffers zou hebben geleid, brengt dit namelijk mogelijk extra (opspörings)verpiichtingct) voor Nederland 
met zich mee,
H ill Mocht uit dit aanvullende feitenonderzoek blijken dat er geen sprake is van burgerslachtoffers, dan heeft 
Nederland daarmee in principe aan haar verplichtingen voldaan.

Wij hebben vorige week de g e tu ig e n v e rk la r in g e n --v a n H |f| | | |^ ^ ||^ m ||[  door
tussenkomst van de KMar detco ontvangen. Op grond van deze getuigenverklaringen is het vooralsnog aannemelijk 
dat er bij de aanval GEEN burgerslachtoffers zijn gevallen.

Met verdient dus aanbeveling om in het verzoek specifiek aan te geven dal: het getuigenverhoor zich nadrukkelijk 
NIET richt op enig mogelijk verwijtbaar handelen door de betrokken militair met het oog op strafvervolging.

Als je wilt kunnen we deze casus morgen wel even in detail doorspreken.

Met vriéndelijke groet,

Arrondissementsparket OosMMetierlami 
Sectie militaire taken

P o s U itlr rs : 
Postbus 9032 
fiSOOt.P Arnhem

1



es
tuse tw j& inn * nsmge! .211 
C *m  I3X Arnhem

Van 
Verzonden: 
Aan 
Onderwerp:

^ (AP Oost-Nederland) 
Fwd: AAR met mutatienr.

Kun je mij berichten?

M et dank en

(PaG Den Haag)Van 
Datu 
Aan 
Onderwerp: RE:

Oost-Nederland} 
met mutatienr.

Beste

is hier inmiddels al meer over bekend?

Met vriendelijke groet.



Van: (AP Oost-Nederland^
Verzonden:
Aan: ^ ^ ^ ^ ^ M lAPOost^Nederland); M  
Oost-Nedeiïand' : W ÊM ÊÊÊÊM  (PaG DerUlaac 
O n d e r w e rp :  FW: AAR met mutatienr. I

(AP Oost-Nederland); (AP

Goedemiddag horen.

Bijgaand meld ik onderstaande gewe 1 dsaa n wetiding. waarbij een verkeerd doel is aangevallen. 

Er is aanvullende informatie gevraagd : tie daarbij gestelde vragen staan hieronder vermeld.

ik houd jullie op de hoogte van hel verdere verloop.

Met vriendelijke groet.

Parket Oosl-Nederland

Dit e-mailbericht is verzonden vanaf eert e'-mailadres da! alléén bestemd is voor rechtstreekse communicatie 
met geadresseerde!!!). I lel is niet loegestaan orn dit e-mailadres op welke wijze dan ook direct of indirect ter 
beschikking ic stellen aan derden (waaronder cliënten van advocaten). Ik verzoek u daarop ie letten bij het 
afdrukken, kopiëren en doorsturen van dit bericht en de daarmee verband houdende correspond en tic en/of 
bes! a tulen

(AP Oost-Nederland)

(AP Oost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland);] (AP Oost-Nederland); | (AP Oost-
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Nederland)
Onderwerp: FW: M R  met mutatienr.

Naar aanleiding \an he! rapporl bob ik samen mei M È sm  dé understaande \ raitenlijst opuesUdd. M S  '/.a!it  Fffijffifirera. t ■ ■ Wfflm
hier vanmiddag zijn reactie tip geven. Deze vragenlijst Is nog mol start de kn iar dooree/cl,

Met vriéndelijke groet.

Ai r on (J issement sparkc I Oosl-N cd e rJ a ft d

Scclic militaire zaken
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f'ïsOO ! ï '  Ainlwm

Hc.oskthh’vs

! -vl 5SL‘ [\ I KI jih I  El 11L’ n SI 1 «2 d  2 S

£8] l liX ' Arnhem

Van 
Verzonden 
Aan 
Onderwerp

(AP Qost-Nederland); 
AAR met mutatienr.

(AP Oost-Nederland)

Naar aanleiding van A A R  met m u ta tie n r.|||g || 
volgende lijst met vragen naar voren gekomen:

z ijn  tijdens een eerste brainstormronde met



Met vriéndel ijke groet.

Arrondissementsparket Oosl-Ncderland

Sectie militaire taken

Postadres:

Postbus 9032

6S00 EP Arnhem

Bezoekadres

Eascb ui 5b in tien singe! 2S

6811 BX Arnhem



(AP Oost-Nederiand)

Van;
Verzonderi:
Aan;
Onderwerp:
Bijlagen:

Oost-Medërland}

Verzoek
Verzoek



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederland)

.Oost-Nederland)
(AP Oost-Nederland) 

Vertaling brief naar het Engels 
25052016 Verzoek getuigenverhoor

Goedemorgen [

Bijgevoegd de brief zoals besproken. 

Aangezien
kan worden vertaald.

Bedankt voor de assistentie!

Met vriendelijke groet,

zou ik willen verzoeken of de brief met gerede spoed

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie militaire zaken

Postadres:
Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

Setoekadres 
Eusebiusbinnensinge! 28 
6811 BX Arnhem

1



Openbaar Ministerie

A rro n d iss e m e n tsp a rk e t O o s t-N e d e r la n d

Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

D.t.v. de Verbindingsofficier Krijgsmacht

Eusebiusbinnensinge! 28 
S311 BX Arnhem 
Telefoon £026) 888 4000 
Fax 026 883 4590

Onderdooi 
Contactpersoon 

Doofkiesnummcrfs} 
E-mail 
Datum 

Ons kenmerk

l)w kenmerk 
BijlagcCn) 

Onderwerp Verzoek om gemigenverhoui^ M —

Bij beantwoording tie 
datum en ons kenmerk 
vermelden.. Wilt u slechts 
één zaak in uw brief 
behandelon.

Geaclile lie er/mevrouw,



Al>O .\'V2016/

Ik waardeer uw medewerking ten zeerste. 

Met de meeste hoogachting en respect,

2 /2



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

Maar aanleiding van een ge we lel saa n we n cl i ng op waarbij door een piloot van een Nederlandse
abusievelijk een foutief doel is uitgenomen, heeft de officier van justitie een feitenonderzoek opgestart.

lie wil je hierbij verzoeken om het bijgevoegde verzoek van de officier van justitie om 
getuige te horen door te geleiden naar de fens ie attaché.

als

Met vriéndelijke groet.

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie militaire.zaken

P o s t a d r e s :  

Postbus 9032 
68Q0 €P Arnhem

Bezoekadres 
€u5ebiusbinnensingel 28 
6811 ÖX Arnhem



(AP Oost-Nederland)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

(AP Oost-Nederiand)

(AP Oost-Nederland) 
(AP Oost-Nederland) 

FW: Verzoek getuigenverhoor 
26052016 Brief verzoek verhoor

Urgentie: Hoog

Het origineel ligt in jouw postvak 

J

Van=p ^ M  fAP Oost-Nederland)
Verzonden: ______________
Aan: (AP Oost-Nederland)
CC: (AP Oost-Nederland
Onderwerp: Verzoek getuigenverhoor 
Urgentie: Hoog

AP Oost-Nederland)

Naar aanleiding van een geweldsaanwending op! waarbij door een piloot van een Nederlandse F-16
abusievelijk een foutief doel is uitgenomen, heeft de officier van justitie een feitenonderzoek opgestart.

Ik w il je hierbij verzoeken om het bijgevoegde verzoek van de officier van justitie ornj 
getuige te horen door te. geleiden naar deS & B BB | defensiealtaché.

ais

Met vriendelijke groet,

Arrondissementsparket Oost-Nederiand 
Sectie militaire raken



Postadres:
Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

Bezoekadres 
Eusebiusbinnensinge! .28 
6811 8X Arnhem
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öp grond hiervan denk ik ook' dat het wenselijk-is dat we op korte term ijn  met PJZom de tafel gaan. zitten om deze 
situatie, ook met het oog op de toekomst, te bespreken.

Nogmaals, laten we dit morgen bespreken.

Mvg,

l



Van: 
Verzonden  
Aan: 
O nderw erp

AP Qost-Nederiand)

QagpfüH

Gevoegd de mail van G SK oo het door ons toegezonden commentaar. Zijn conclusie is in
ieder geval dat indien een meer besluitvormende bijeenkomst dient plaats te vinden zal MinDef DJZ daartoe als 
gesprekspartner moeten worden uitgenodigd.

Groetend,

Begin doorgestuurd bericht:

Inderdaad hadden we je de verkeerde IVIOU gestuurd- nog even spitten naar de juiste voor 
jachtvliogers. Excuses daarvoor. Vofgt zsm, hoewel daar vermoedelijk weinig relevants in zal staan.

2



Maar goed, bovenstaande alinea is mijn mening en ik ga daar niet over- vrees dat je bij DJZ moet 
zijn.

Met vriendelijke groet.
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Groetend,

Bureau Verb indingsoffic ier K rijgsm acht 
A rrondissem entsparket O ost-N ederland  
M inisterie vari D éfen s ie /O p en b aar M inisterie
Eüsebiusbinnensingei 281 Arnhem | Kamernummer 2.37 
Postbus 9032 ] 6800 EP [ Arnhem 1 MPC 43 M



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet.de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt ti verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. I f  you are not the addressee or i f  this, 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission o f messages.
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Dank voor je  mail,, interessante casus!

Ik  zie veel haken en ogen om in doze casus nu ai oen formeel rechtshulpverzoek r ic h t in g H M Q  te 
sturen.
Wanneer we een formeel rechtshulpverzoek in dienen, pretenderen we dat de volgende kwesties al 
helemaal uitgekristallisOerd z ijn :

Ik  neem aan dat de MOU's t u s s e n e n  Nederland gebaseerd zijn op het Navo -status verdrag en 
het lig t dan ook m .i, in lijn  der verwacnhng om die weg eerst volledig te verkennen, op basis van 
Navo-status kan veel vo rm vrije r en meer low key geopereerd worden toch? ïs nu ai duidelijk dat er via 
die weg niets mogelijk is?

Is het andei 
bespreken?

een idee.dat we samen met defensie om tafel gaan hier in Den Haag om de zaak te

Groet,

Met vriendelijke rjroet, | W th kind regards,

jurtotsc/t oemuKmoueiverknr 1 legal policy officer

M in is te rie  van V e ilighe id  en J u s tit ie  J M in is try  o f S ecurity  and Justice
D ïrectpraot-G eneran l R echtsp leg ing en R echtshandhaving | D irec to ra te  G enera l fo r  the  A d m in is tra tio n  o f Jus tice  and Law Enforcem ent 
A fde ling  In te rn a tio n a le  A angelegenheden en R echtshu lp  in  S trafzaken | D e p a rtm e n t o f In te rn a tio n a l A ffa irs  and Legal Assistance in C rim inal 
M atters
Turfmarkt 147 ) 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Oen Haag | The Netherlands

V oo r een ve ilige  en rech tvaa rd ige  sam enlev ing

i



Van:
Verzonden:

____________
CC: TAP Oost-Nederlandf:
Onderwerp: FW: Verzoek getuigenverhoor
Urgentie: Hoog

Goedemiddag

Wij hebben onlangs d.t.v. de verbindingsofficier Krijgsmacht een verzoek ingeschoten-om
kader van .een feitenonderzoek als getuige te h o re r_______

Ma overleg met Mindef DJ2 
is de verbindingsofficier van mening dat het verzoek echter ais (formeel} rechtshulpverzoek aan del 
autoriteiten moet worden ingeschoten.

Aangezien er in casti formeel geen sprake is van een opsporingsonderzoek, vraag ik mij af in hoeverre dit specifieke
verzoek ondér het kan worden
ingeschoten. Gezien de tijd die inmiddels is verstreken zit er wel enige tijdsdruk achter dit verzoek, ik zou deze 
casus daarom graag op zo kort mogelijke termijn met jullie bespreken om te bezien hoe we effectief uitvoering 
kunnen geven aan dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

Arrondissementsparket Oost-Nederland 
Sectie militaire zaken

f'oxwtire'i:
Hostbur. < J G T /.

6800 F.P Arnhem

f'usebi ’.isbirim-rü;r.fm* 
6ÉI1HX Ai-nbem

Van:i i i i i ^ _ ( A P  Oost-Nederiand)
V e r z o n d e m ^ ^ ^ ^ _____________

(AP Oost-Nederiand) 
CC: (AP Oost-Nederiand
Onderwerp: Verzoek getuigenverhoor 
Urgentie: Hoog

AP Oost-Nederiand)

Naar aanleiding van oen geweid sa a n we nd i n o waarbij door een piloot van een Nederlandse I--1.6
abusievelijk een foutief doel is uitgenomen, heeft de officier van justitie een feitenonderzoek opgestart.
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Ik wil je hierbij verzoeken om het bijgevoegde verzoek van de officier van justitie orn 
getuige te horen door te geleiden naar d e |g |||!|f3  defensies ttaché.

als

Met vriéndelijke groet.

Arrondissementspa rket Qo$t~Nederland 
Sectio militaire zaken

■ ■

P o s t a d r e s :

Postbus 9032 
6800 EP Arnhem

Bezoekadres  

Eusebiusbinnehsinge! 28 
6811 BX Arnhem

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hef bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

D it bericht kan informatie bevatten die niet voor ti is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent o f dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

This message may contain information that is not intended for you. i f  you are not the addressee or i f  this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
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State accepts no liability i'p i' damage o f any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission o f  messages.

Ministry o f Security and Justice
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