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Onze referentie 

BS2019021590 

Afschrift aan 

de Voorzitter van de Eerste  

Kamer der Staten-Generaal 

Binnenhof 22 

2513 AA Den Haag 

 

 

Bij beantwoording datum, 

onze referentie en betreft 

vermelden. 

 

 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Karabulut (SP) aan de 

minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken over een passage 

uit het boek Missie F-16 over mogelijke burgerslachtoffers in Irak (ingezonden 21 

november 2019 met kenmerk 2019Z22865). 

 
Ik verwijs uw Kamer graag naar mijn brief van 25 november 2019 (referentie 

BS2019021209) waarin ik uitvoeriger inga op de vragen gesteld in het debat van 

5 november jl. over een aantal onderwerpen waarover uw Kamer meer 

duidelijkheid wenste. 

 

 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

 

 

 

Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
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Antwoorden op de vragen van het lid Karabulut (SP) aan de ministers 

van Defensie en van Buitenlandse Zaken over een passage uit het boek 

Missie F-16 over mogelijke burgerslachtoffers in Irak 

 

1 

Bent u bekend met de inhoud van het boek Missie F-16, in het bijzonder 

met de passage op bladzijde 234 waarin een F-16-vlieger vertelt over 

een vijfde casus met mogelijke burgerdoden door Nederlands optreden in 

Irak?1 

 

Ja. 

 

2 

Kunt u bevestigen dat met Kerst 2014 een Nederlandse F-16 een aanval 

uitvoerde op een voertuig toen opeens twee brommers van de andere 

kant passeerden? Zo nee, wat zijn dan de feiten? 

 

3 

Klopt het, zoals de F-16-vlieger meldt, dat de brommers, die niet het 

doelwit van de aanval waren, werden besproeid met kogels? Zo nee, wat 

zijn dan de feiten? 

 

4 

Betreft dit de aanval waar monitororganisatie Airwars eerder over heeft 

gepubliceerd?2 

 

5 

Klopt het dat deze casus nooit aan de Kamer is gemeld? Zo ja, waarom is 

dat het geval?  

 

6 

Wat is er allemaal gedaan om te onderzoeken, door Nederland of door de 

coalitie, of bij deze aanval (mogelijk) burgerslachtoffers zijn gevallen? 

 

7 

Bent u bereid onderzoeken naar dit incident, van Nederland of de coalitie, 

met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet? 

 

Dit gaat over een wapeninzet in de eerste inzetperiode tussen 2014 en 2016. 

Daarbij rees kort na de aanval twijfel of er mogelijk sprake was van 

burgerslachtoffers. Dit werd gemeld door de analisten die vanuit het 

coalitiehoofdkwartier in Qatar met de operatie hadden kunnen meekijken. Deze 

melding is opgenomen in het After Action Report. Er kon echter vrijwel direct 

worden vastgesteld dat van burgerslachtoffers geen sprake was. Het ministerie 

van Defensie zag daarom geen aanleiding om een onderzoek in te stellen naar dit 

geval. Naar aanleiding van de initiële melding uit het coalitiehoofdkwartier heeft 

CENTCOM, conform de eigen voorschriften, de wapeninzet onderzocht. De 

conclusie was eveneens dat er geen sprake was van burgerslachtoffers. 

 

Overigens concludeert ook Airwars in de door uw Kamer aangehaalde bron dat er 

bij de beschreven wapeninzet geen sprake was van burgerslachtoffers (“Airwars 

grading: discounted”). 
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8 

Zijn er andere aanvallen, die niet aan de Kamer zijn gemeld, waarvoor 

Nederland verantwoordelijk is en waarover Airwars heeft bericht, omdat 

er (mogelijk) burgerslachtoffers bij zijn gevallen? Zo nee, hoe is dit 

uitgesloten? Zo ja, kunt u hier een overzicht van geven? 

 

Binnen de anti-ISIS coalitie is afgesproken dat meldingen van derden over 

mogelijke nevenschade of burgerslachtoffers in behandeling worden genomen 

door CENTCOM. CENTCOM beschikt immers over de informatie over welk land op 

een bepaalde datum, tijd en locatie een luchtaanval heeft uitgevoerd en heeft 

bovendien meer expertise, capaciteit en inlichtingenproducten om onderzoek te 

kunnen doen naar de betrouwbaarheid van meldingen. CENTCOM neemt dus 

kennis van alle meldingen van mogelijke burgerslachtoffers die aan het adres van 

de coalitie worden gemaakt, bijvoorbeeld door Airwars. Maandelijks publiceert 

CENTCOM namens de coalitie een openbaar overzicht dat in gaat op meldingen 

van mogelijke burgerslachtoffers als gevolg van coalitieoptreden. 

Uw Kamer is geïnformeerd over de vier gevallen die door Defensie en/of het OM 

zijn onderzocht waarbij mogelijk sprake is van burgerslachtoffers als gevolg van 

Nederlandse wapeninzet. Op dit moment lopen er, voor zover bekend, geen 

onderzoeken meer. 

 

9 

Bent u bereid deze vragen spoedig te beantwoorden, nog voor het debat 

over burgerslachtoffers dat waarschijnlijk volgende week plaatsvindt?   

 

Ja.  

 

 

                                                
1 Missie F-16, https://www.nieuwamsterdam.nl/boek/Missie-F-16-T37.html, november 2019 
& ‘Nog een vijde incident met F-16’, https://www.telegraaf.nl/nieuws/1067697099/nog-
een-vijfde-incident-met-f-16, 7 november 2019. 
2 Airwars assessment, https://airwars.org/civilian-
casualties/?belligerent=coalition&country=iraq,libya&search=CI024, 2015. 


