1(NLD/AUS) HQ TFU
FINANCE BRANCH
‘Schadeherstel Chora’.

1.

Algemeen
a. Van 15 tot 19 juni vonden in Chora (Uruzgan) zware gevechtshandelingen plaats. De Taliban
(ca. 200 man) hadden enkele checkpoints veroverd op de Afghaanse politie. De Task Force
Uruzgan, ANA, ANP evenals lokale milities hebben de Taliban na zware gevechten
grotendeels uit Chora verdreven.
b. Op dit moment voert Task Force Uruzgan een ‘after battle assessment’ uit in Chora.
c. Een reactie vanuit Nederland was gewenst. Zowel gezien vanuit onze internationaalrechtelijke verplichtingen als vanuit de (politieke) wens om de bevolking van Chora aan ons te
binden, nadat de Taliban is verdreven.

2.

Beslissing door bestuursstaf
a. Bij uitzondering wordt de ontstane bijkomende (collateral) schade betaald uit de structurele
voorziening ‘uitvoeren crisisbeheersingsoperaties’. Dit vanwege het feit dat noch bij Defensie,
noch bij Buitenlandse Zaken een begrotingspost was, om deze uitgaven te financieren.
b. In eerste instantie is maximaal € 250.000 ter beschikking gesteld.

3.

Richtlijnen
Voor elke compensatie geldt het volgende:
a. Er mogen géén beloften worden gemaakt.
b. De compensatie is een eenmalige handreiking.
c. Over de hoogte van de compensatie kan niet worden onderhandeld.
d. Een uitgekeerde compensatie sluit in beginsel een vervolgcompensatie uit.
e. Er geldt geen aankoop- of reparatieverplichting voor de begunstigde.
f. C-TFU stelt de hoogte van de compensatie vast a.d.h.v. stafadvies o.b.v. de motivering /
feitelijke omschrijving door het missieteam.
g. De daadwerkelijk uitgekeerde compensatie mag niet afwijken van de door C-TFU toegekende
compensatie.

4.

Werkwijze
Tot nu toe zijn er 27 voorstellen tot het doen van schadeherstel en handreiking in behandeling
genomen door Task Force Uruzgan. Een aantal van deze voorstellen is reeds afgehandeld en
uitbetaald, een aantal wordt momenteel behandeld en een aantal wordt in kaart gebracht door het
Provincial Reconstruction Team van Task Force Urzugan.
Ieder voorstel is voorzien van:
• Volgnummer;
• Plaats, datum en tijdstip opname schade;
• Plaats, datum en tijdstip ontstane schade;
• Vorm van compensatie
o Herstel schade infrastructuur;
o Verlies veestapel, beschadiging landbouw;
o Herstart i.v.m. inkomstenderving;
• Motivering/feitelijke omschrijving voorval;
• Opmerkingen en advies van:
o Commandant Provincial Reconstruction Team
o G8, Hoofd Financieel Economische Zaken
o Legal Advisor
o Commandant Task Force Uruzgan
Het vaststellen van het bedrag van schadeherstel is afhankelijk van de motivering en feitelijke
omschrijving van het voorval, gekoppeld aan de vorm van compensatie. Wanneer het voorstel
uiteindelijk is goedgekeurd, wordt een voorschot uitgeschreven aan één van de missieteams van
het Provincial Reconstruction Team om het schadeherstel uit te keren. Van ieder schadeherstel
wordt het voorstel, het voorschotbewijs en het uiteindelijke betalingsbewijs (Payment Receipt)
opgeslagen i.h.k.v. dossiervorming.
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5.

Uitvoering
a. Afgehandelde voorstellen:
(1) $ 700,- schade is als volgt:
Tijdens de gevechten om Chora kreeg Dhr R een GBU (vliegtuigbom)in zijn tuin. De GBU
was een blindganger. De bom is gevonden en vernietigd door de EOD.
(2) $ 2.200,- schade is als volgt:
Een GBU, die in een nabijgelegen tuin werd gevonden moest uit oogpunt van veiligheid
worden geruimd. Bij de detonatie is er schade ontstaan aan de quala van Dhr A.
(3) $ 10.000,- schade is als volgt:
Als gevolg van meerdere vliegtuigbommen is een complete qualagroep verwoest. Men
rapporteert in totaal 18 doden, waarvan er nog 5 onder het puin liggen op het moment
van opnemen van de schade. Tevens lagen er nog twee kadavers en zijn er 30 dieren
omgekomen. De bij de qualagroep behorende moskee is ook vernietigd.
(4) $ 1.200,- schade is als volgt:
Het woongedeelte van de quala van Dhr S. is volledig verwoest. Hij heeft tevens zijn
vrouw en zoon verloren en een andere zoon is gewond en lag toentertijd in TK Hospitaal.
(5) $ 2.900,- schade is als volgt:
De Quala van Dhr K. is geheel verwoest. Er zijn geen doden gerapporteerd.
(6) $ 1.200,- schade is als volgt:
Een aanleunende quala aan de hoofdquala is geheel verwoest. Er zijn twee vrouwen bij
gedood.
(7) $ 4.900,- schade is als volgt:
Quala is geheel verwoest. Er zijn zes man overleden waarvan er vijf met grond waren
afgedekt in de achtertuin. Tevens is er dood vee aangetroffen in de quala.
(8) $ 3.200,- schade is als volgt:
Schade betreft een huisje waar een waterstroompje onderdoor loopt. Dit stroompje werd
gebruikt om middels een molensteen graan te vermalen. Het huisje is door een bom, die
op een naastgelegen quala is gegooid, onstabiel geworden. Ook de maalinstallatie is
verwoest en het stroompje lag vol puin.
(9) $ 4.700,Op een quala is een grote bom terecht gekomen, getuige de enorme krater op de plek
waar voorheen de quala stond. Ook het schuurtje is volledig verwoest.
b.

Voorstellen in behandeling
(10) $ 1.000,- schade is als volgt:
Door een bombardement van ISAF is Dhr M. een deel van zijn quala kwijtgeraakt.
Tevens is zijn vader daarbij om het leven gekomen. Zijn vader was kostwinner.
(11) $ 200,- schade is als volgt:
Door een bombardement van ISAF is Dhr H. zijn quala kwijtgeraakt. De bom viel midden
op zijn quala.
(12) $ 3.500,- schade is als volgt:
Door een bombardement van ISAF is Dhr M. zijn quala kwijtgeraakt. De bom viel midden
op zijn quala en is volledig verwoest. Tevens is hierdoor een deel van zijn veestapel
doodgegaan.
(13) $ 3.000,- schade is als volgt:
Door een bombardement ISAF is Dhr A. zijn quala kwijtgeraakt. De bom viel midden op
zijn quala en is compleet verwoest. Tevens is een deel van zijn veestapel doodgegaan.
(14) $ 3.100,- schade is als volgt:
Door een bombardement ISAF is Dhr I. zijn quala kwijtgeraakt. De bom viel midden op
zijn quala en is compleet verwoest. Tevens is een deel van zijn veestapel doodgegaan.
(15) $ 800,- schade is als volgt:
Door een bombardement ISAF is Dhr B. een deel van zijn quala kwijtgeraakt. De bom
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viel midden op zijn quala en is compleet verwoest. Tevens is een deel van zijn veestapel
doodgegaan.
(16) $ 1.200,- schade is als volgt:
Door een bombardement ISAF is Dhr A. een deel van zijn quala kwijtgeraakt. De bom
viel midden op zijn quala en is compleet verwoest. Tevens is een deel van zijn veestapel
doodgegaan.
(17) $ 400,- schade is als volgt:
Door een bombardement ISAF is Dhr S. een deel van zijn quala kwijtgeraakt. De bom
viel midden op zijn quala en is compleet verwoest. Tevens is een deel van zijn veestapel
doodgegaan.
(18) $ 300,- schade is als volgt:
Door een bombardement ISAF is Dhr A. een deel van zijn quala kwijtgeraakt. Veel
materiele schade.
(19) $ 2.000,- schade is als volgt:
Door een bombardement ISAF is Dhr S zijn quala compleet kwijtgeraakt.
c.

6.

Acht voorstellen tot schadeherstel en handreiking Chora worden momenteel beoordeeld door
het Provincial Reconstruction Team. Over deze voorstellen moet nog nadere informatie
verzameld worden, zoals de precieze schade onderbouwd met eventuele bewijslast, zoals
fotomateriaal.

Afsluiting
In totaal is er sprake van 27 voorstellen tot het doen van schadeherstel. Hiervan zijn er 9
afgehandeld voor een bedrag van $ 31.000,-. Momenteel zijn er een aantal voorstellen in
behandeling, welke door het Provincial Reconstruction Team kunnen worden uitbetaald. Het totaal
van deze voorstellen bedraagt $ 15.500,-. Van de voorstellen die op dit moment worden
beoordeeld, is nog geen bedrag vastgesteld.
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