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Onderwerp aanbieden rapporten inzake onderzoeken naar de gebeurtenissen

in juni 2007 in de Chora vallei

Edelachtbare heet,

In vervolg op mijn brief aan de verbindingsofticier krijgsmacht van 8 augustus j.l. waarbij het After
Action Report over de gebeurtenissen bij Chora van 15 tot 20 juni 2007 ter doorgeleiding aan u werd
aangeboden, zend ik u hierbij naar aanleiding van deze gebeurtenissen:

- Het rapport “UNAMNAIHRC joint investigation into the civilian deaths caused by the ISAF
operation in response to a Taliban attack in Chora district, Uruzgan on 16th June 2007”,

- Het rapport “COMISAF investigation and supplementary investigation into reports of civilian
casualties in Gereskh and Chora DC”;

- Een exemplaar van het stuk “Advance Copy of SecGens letter to the NAC and executive
summary’s of reports on the incidents at Chora and Gereskh”;

- Een exemplar van het stuk “NATO legal advisor’s assesment on civilian casualties during the
troops in contact incident, North of Gereskh on 22th June 2007, and during the prolonged
engagement at Chora on 1 6-20 June 2007”.

In verband met de classificatie van deze documenten wijs ik u, net als destijds bij onze gesprekken
over het aanleveren van ROE, op de bepalingen van het VIR-Bl en op het NAVO document
CMf2002)49 (voorheen CM(55)15 Final) aangaande de geheimhouding van NAVO documenten. Ik
verzoek u dan ook dringend om ook bij een eventuele vervolging de bescherming van deze
geclassificeerde documenten in acht te nemen en te waarborgen. Tot slot verzoek ik u deze
documenten aan mij retour te zenden zodra u deze niet meer voor uw werkzaamheden nodig hebt.

Hoogachtend,

nbeek

Bij bean(wcord,ny datum, ons kenmerk en onderwerp vermeldûn.
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