
2022D02516 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de brief van 
9 december 2021 inzake de Invulling toezegging over openbaar 
beschikbaar stellen gespreksverslagen van gevangenenmonitoring door 
Nederland tijdens de ISAF-missie in Uruzgan (Kamerstuk 27 925, nr. 874). 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Wilders 

De griffier van de commissie,
Westerhoff 
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Nr Vraag 

1 Klopt het dat in een aantal gespreksverslagen gevangenen melding 
maken van slechte behandeling? Om hoeveel gevallen gaat het? 

2 Kunt u een overzicht geven van de klachten die zijn ontvangen bij 
bezoeken aan gevangenissen? Hoe ernstig waren deze? 

3 Zijn een of meerdere klachten van door Nederland overgedragen 
gevangenen te omschrijven als onmenselijke behandeling of 
eventueel zelfs marteling? Zo nee, waarom niet? 

4 Is door internationale organisaties Nederland er ooit op gewezen 
dat overgedragen gevangenen (mogelijk) onmenselijk behandeld 
of gemarteld worden? Zo ja, wat is hierover gecommuniceerd? 

5 Welk beeld heeft u van de omvang van onmenselijke behandeling 
en marteling van door Nederland overgedragen gevangenen? 

6 Waarom is de Kamer in de eindevaluatie over de militaire operatie 
in Uruzgan geïnformeerd dat de door Nederland overgedragen 
gevangenen niet gemarteld of onmenselijk behandeld zijn? 
Waarop werd deze conclusie toentertijd gebaseerd? 

7 Vindt u, achteraf, dat bij deze conclusie te zwaar is geleund op het 
oordeel van de Afghaanse autoriteiten? 

8 Bent u door de Australische autoriteiten inmiddels nader geïnfor-
meerd over het onderzoek dat zij hebben aangekondigd in te 
stellen naar de klacht in verband met bezoekverslag 69746? Zo ja, 
wat waren de uitkomsten van dit onderzoek? Kunt u dit delen met 
de Kamer? Zo nee, gaat u dit navragen bij de Australische 
autoriteiten? 

9 Hoe is in algemene zin opvolging gegeven aan de klachten, indien 
het een klacht jegens Nederlanders betrof? 

10 Daar waar in enkele klachten wordt gesproken over elektrische 
schokken, wie hebben deze toegediend en hoe is opvolging 
gegeven aan deze specifieke klachten?
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