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Geachte ,

0p 21juni 2022 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 4.1 eerste 8ij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerplid, van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoek vraagt u naar informatie over vermelden.

de Nederlandse bijdrage aan de oorlog tegen de Islamitische Staat. Bij de
ontvangstbevestiging van uw verzoek heeft de Woo-coördinator u diverse
documenten en eerdere Wob-besluiten toegestuurd over dit onderwerp om tot
nadere precisering te komen. Op 23 augustus 2022 heeft u op het ministerie een
overleg gehad met de Woo-coördinator en in dat overleg is afgesproken dat uw
interesse in eerste instantie uitgaat naar informatie over de totstandkoming van
een Nederlandse bijdrage aan Operation Inherent Resolve in september! oktober
2014. Specifiek gaat uw interesse uit naar voorbereidingen van overleggen
rondom de NAVO-top in Wales en de voorbereiding van de artikel 100 brief van 24
september 2014, inclusief het juridische en militaire advies.

Inventarisatie documenten
De informatie van de voorbereidingen van overleggen rondom de NAVO-top en de
artikel 100 brief worden samengesteld in zogeheten bundels. In die bundels zitten
geannoteerde agenda’s, achtergrondfiches, Q&A’s, spreekpunten en andere
ondersteunende documenten over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen
ISIS met de politieke, militaire en juridische context. Daarnaast maakt een nota
over het Volkenrechtelijk mandaat en het Militair Advies Nederlandse bijdrage aan
internationale strijd tegen ISIS onderdeel uit van deze informatie. Hieronder staat
een opsomming van deze documenten.

1. Uit de bundel algemeen overleg NAVO-top 4 en 5 september 2014 in
Newport, Wales van 29 augustus 2014; de geannoteerde agenda, de
inhoudsopgave en het fiche Irak;

2. Bundel plenair debat Irak en IS(IS) van 10 september 2014;
3. Nota Volkenrechtelijk mandaat van 10 september 2014;
4. Militair Advies Nederlandse bijdrage aan internationale strijd tegen ISIS

van 24 september 2014;
5. Bundel AO artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd

tegen 1515 van 1 oktober 2014.
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Bestuursstaf
Directie CommunicatieBesluit

Ik besluit de documenten grotendeels openbaar te maken. Ik licht mijn besluit Datumhierna toe. 02 DEC. 2022
Overwegingen Onze tefetentie

Iedereen heeft op grond van artikel 1.1 van de Woo het recht om BS2022028330

overheidsinformatie op te vragen zonder daarbij een reden te hoeven noemen.
Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit kan anders zijn als er
uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Deze uitzonderingsgronden staan in
hoofdstuk 5 van de Woo. Bij de beoordeling moet ik in beginsel het algemeen
belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden
beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan
u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op
informatie die al openbaar is.

Veiligheid van de Staat (artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo)
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo maak ik geen
informatie openbaar die de veiligheid van de Staat kan schaden. Het gaat daarbij
om de bescherming van de democratische rechtsorde van zowel de instituties als
de betrokken personen en goederen. In het bijzonder betreft het informatie
waarvan de geheimhouding van vitaal belang is voor de instandhouding en het
ononderbroken functioneren van de Staat. In het Militaire Advies voor de
Nederlandse bijdrage aan internationale strijd tegen ISIS van 24 september 2014
(pagina 1, 12 en 17) en in de bundel AO artikel 100 brief over deelneming aan
internationale strijd tegen ISIS van 1 oktober 2014 (pagina 38) staat informatie
die inzicht kan geven in de inlichtingenpositie van Nederland in de regio. Deze
informatie kan, ook met inachtneming van artikel 5.3 van de Woo (informatie
ouder dan 5 jaar), niet openbaar worden gemaakt, omdat het potentiele
tegenstanders verregaand inzicht verschaft in de informatiepositie van Nederland.
Dit kan een ernstig gevaar opleveren voor de veiligheid van de Staat.

Betrekkingen met andere Staten (artikel 5.2, tweede lid, aanhef en onder a, van
de Woo)
In de bundel plenair debat Irak en IS(IS) van 10 september 2014 (pagina 39), het
Militaire Advies voor de Nederlandse bijdrage aan internationale strijd tegen ISIS
van 24 september 2014 (pagina 8, 9, 11, 13, 14, 15 en 16) en de bundel AO
artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS van 1
oktober 2014 (pagina 14, 15, 18-22, 28, 29, 37, 38, 40, 41, 61 en 62) staat
informatie die niet openbaar gemaakt kan worden vanwege het belang van de
betrekkingen van Nederland met andere staten. Informatie over de inzet en
betrokkenheid van andere landen en coalitiepartners wordt niet openbaar
gemaakt, omdat deze informatie is verkregen in de vertrouwelijkheid van het
(militaire) diplomatieke verkeer. Deze landen hebben in het vertrouwelijke
diplomatieke verkeer hun eerste initiële bevindingen en een inschatting van een
eventuele bijdrage aan deelname in de strijd tegen ISIS geuit. Ook wordt er geen
informatie openbaar gemaakt waarbij een inschatting wordt gemaakt over de
positie van bepaalde landen. Daarnaast wordt informatie niet openbaar gemaakt
over de specifieke militaire ondersteuning in transportcapaciteit aan een ander
land. Ook is informatie onleesbaar gemaakt die inzicht kan geven in de
capaciteiten van een ander land in het kader van een noodsituatie waarbij een
vlieger zijn vliegtuig zou moeten verlaten.

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo maak ik deze
informatie verkregen via het (militaire) diplomatieke verkeer niet openbaar, omdat
het de betrekking tussen Nederland en andere Staten schaadt en het voorzienbaar
is dat openbaarmaking hiervan het internationale contact en samenwerking van
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huidige en toekomstige missies stroever zal doen lopen. Ik ben dan ook van
mening dat, ook na de in artikel 5.3 van de Woo genoemde termijn van 5 jaar, het
belang van de bescherming van de betrekkingen met andere Staten zwaarder
weegt dan het belang van openbaarheid.

Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e,
van de Woo)
In de documenten staan persoonsgegevens van medewerkers en derden. Dit
betreft gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals namen, functienamen,
adressen, e-mailadressen en telefoonnummers.

Deze gegevens maak ik op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e,
van de Woo niet openbaar. Zo gaat het om persoonsgegevens van medewerkers
die doorgaans niet wegens hun functie in de openbaarheid treden. Daarnaast
vormt openbaarmaking van deze persoonsgegevens een inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer van de medewerkers en die van derden. Het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen weegt daarom
zwaarder dan het belang van openbaarheid.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie
voor deze
De Secret is-

mr. G. A. van

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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nota Bundel algemeen overleg Navo-top 4 en 5 september
2014 in Newport, Wales

Datum
29 augustus 2014

Onze reterenUeHierbij ontvangt u de bundel voor het algemeen overleg over de Navo-top op 8S20;4026o89
woensdag 3 september a.s. van 09.30 tot 11.30 uur.

Door tussenkomst
SGIn deze bundel treft u aan: een geannoteerde agenda, achtergrondfiches, Q&A’s,

alsmede de uitnodigingsbrief van de Secretaris-generaal. In de dagen Afschrift aan
voorafgaande aan de Navo-top ontvangt u nog aanvullende informatie, omdat de
onderhandelingen over de belangrijkste openbare stukken nog lopen. De

Bij beantwoording dotumagendabrief wordt heden, na bespreking in de ministerraad, verstuurd aan de onze referentie en onderwerpKamer. vermelden

De Top zal vooral in het teken staan van de uitdagingen en dreigingen voor het
bondgenootschap, niet alleen aan de oostgrens, maar ook in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten. Op de Top spreken de regeringsleiders over het Readiness Action
Plan, dat dient ter verbetering van de readiness en responsiveness van het
bondgenootschap, onder andere door het instellen van een Very High Readiness
Joint Task Force (VJTF) binnen de NATO Response Forces (NRF). De Defensiestaf
beziet momenteel de mogelijkheden om met een deel van de in 2015 aan de NRF
beschikbaar gestelde eenheden ook een bijdrage te leveren aan de V]TF.

Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het herbevestigen van de 2%-norm in de
vorm van een Defence Spending Pledge, waarmee vooral de Europese Navo-
landen de trendbreuk willen markeren met jaren van forse bezuinigingen op hun
defensie-inspanningen. De Pledge zal overigens het karakter krijgen van een
inspanningsverplichting. De voortgang met het ontwikkelen van capaciteiten
(output), onder andere door Smart Defence-projecten en in het kader van het
Framework Nabon Concept, is door alle aandacht voor de input wat naar de
achtergrond geraakt.

Het commtiniqué besteedt veel aandacht aan de verslechtering van de
verhoudingen met Rusland en de voorwaarden voor het hervatten van de
praktische samenwerking die is opgeschort. In het communiqué is ook een aparte
passage opgenomen over het neerhalen van Malaysian Airlines vlucht MH17. De
Navu-Oekraine Commissie komt tijdens de Top ‘loot het eerst op het niveau van
staatshoofden en regeringsleiders bijeen

Op de Top wordt verder het aanstaande einde van de ISAF-missie gemarkeerd,
maar de overgang naar de nieuwe Navo-missie, Resolute Support, kan naar het
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zich nu laat aanzien nog niet worden aangekondigd. Nadat op 24 juni ji. een
kennisgevingsbrief is verstuurd, zal naar verwachting op 1 september, kort voor
het AO,’de artikel 100-brief aan de Kamer worden gezonden Dit om onder meet
de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen en op de Navo-top
duidelijkheid te kunnen verschaffen over de Nederlandse positie.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan een gezamenlijke verklaring van de
ministers van Defensie van Duitsland en Nederland over het verder verdiepen van
de bilaterale samenwerking.

DE HOOFDDTEUR BELEID /
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Geannoteerde agenda Navo-top: stand van zaken 28 augustus 2014

Context

De Navo-top in Newport, Wales komt op een belangrijk moment in de
geschiedenis van het Noord-Atlantische bondgenootschap. De aandacht voor de
veiligheidssituatie in en rond Europa is, mede als gevolg van de Oekraiens
Russische crisis en de situatie in het Midden-Oosten, is groter dan ten tijde van
Chicago. Er wordt naarstig gezocht naar een antwoord op de nieuwe
veiligheidsvraagstukken. De Navo-top zal tenminste een aanzet tot dat antwoord
moeten formuleren.

De volgende thema’s staan in Newport centraal.

o De gewiizigde veiligheidsomgeving als gevolg van het Russische optreden
tegen Oekraine en de situatie in het Midden-Oosten (Syrie en Irak) en de
reactie van de Navo daarop. President Obama zal vrijwel zeker het
onderwerp Irak opbrengen tijdens het werkdiner. Het is nog onduidelijk of
de Verenigde Staten ook een rol voor de Navo in de strijd tegen IS zien
weggelegd en of concrete voorstellen op tafel zullen worden gelegd.

o Future NATO, oftewel de vraag hoe de Navo zich moet inrichten om een
toereikend antwoord te kunnen geven op toekomstige uitdagingen en
dreigingen.

o Verhoging van de gereedheid en het verkorten van de reactietijd van de
NRF door het aannemen van een Readiness Action Plan, dat voorziet in
het oprichten van een Very High Read,ness Joint Task Force (V]TF).

o De Transatlantische band en burdensharing, meest concreet ingevuld door
de Wales Summit Pledge on Defence Investment.

o Caraciteitsversterking, ook door meer internationale samenwerking en
meer in het bijzonder door het Framework Nation Concept.

o Het markeren van het einde van de ISAF-missie en de mogelijke lancering
van de vervolgmissie Resolute Support.

Nededandse inzet

De drie kerntaken, het behoud van deployability en flexib,l,ty en meer
internationale samenwerking

Naast alle extra aandacht voor de collectieve verdedigingstaak, blijven ook de
andere twee kerntaken van de Navo, crisisbeheersing en cooperatieve veiligheid,
relevant. Een zekere rebalancing richting collectieve defensie is nodig, maar
voorkomen moet worden dat de blik vrijwel uitsluitend op de collectieve
verdedigingstaak wordt gericht, zoals met name de oostelijke bondgenoten
voorstaan. Geen terugkeer naar de min of meet statische defensie uit de Koude
Oorlog. De over de jaren verworven flexibility en deployability evenals de in
operaties zoals ISAF opgebouwde interoperabiliteit moeten behouden blijven en
dienen ook de collectieve defensie. De HDB werkt met de Duitse collegae in
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Berlijn aan een persverklaring op ministerieel niveau over het zetten van bold
new steps op het pad van de bilaterale samenwerking.

Antwoord oi nieuwe dreigingen niet alleen uit het oosten

Ook nieuwe dreigingen zoals cyber, proliferatie van massavernietigingswapens en
de dreiging van ballistische raketten en piraterij behoeven de aandacht van de
Navo. Mede om deze redenen dienen de adaptatiemaatregelen in het Readiness
Action Plan een breder doel en moeten deze niet alleen zijn gericht op het
Russische optreden. Ook de ontwikkelingen in het Midden-Oosten (opkomst
radicale islam, vluchtelingenstromen, terugkerende jihadisten) zijn belangrijk
voor de veiligheid in en van Europa. Nederland hecht aan de totstandkoming van
een verklaring waarin het belang van een sterke Transatlantische band wordt
benadrukt ter waarborging van vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld.

MH17

In het communiqué dient een duidelijke verwijzing naar de ramp met de MH17 te
worden opgenomen waarbij de eerder in EU-verband aangenomen tekst als
uitgangspunt dient.

Defensie-uitgaven

De tijd van bezuinigingen op defensie is voorbij. Op de Top kan een realistische
afspraak worden gemaakt met betrekking tot het herbevestigen van de 2
procent-norm met inbegrip van de inspanningsverplichting bij een groeiende
economie meer aan defensie uit te geven zonder daarbij een rigide tijdspad uit te
zetten.

Readiness en Resi,onsiveness

De afgelopen maanden heeft Rusland verrast met zijn capaciteit om in korte tijd
grote aantallen troepen samen te trekken en te verplaatsen tijdens zogenoemde
snap exercises die officieel dienen om de “gereedheid” van de troepen te testen
Dit leidde tot onrust onder met name de oostelijke bondgenoten. Het is belangrijk
dat zij worden gerustgesteld en vertrouwen hebben dat de solidariteit van de
overige bondgenoten ook in daden kan worden omgezet.

In Wales zal worden gesproken over het Readiness Action Plan (RAP). Het RAP
vult de eerder getroffen geruststellingsmaatregelen aan In het licht van de
recente ontwikkelingen is gekeken naar de mogelijkheden de rol van de NATO
Response Force (NRF) op het vlak van re-assurance en deterrence te vergroten.
Hiertoe zijn de gereedheid (readiness), de reactietijd (responsiveness) en het
voorzettingsvermogen van de Navo-strijdkrachten, in het bijzonder de NRF, tegen
het licht gehouden. De NRF werd tot op heden vooral gezien als een instrument
om snel expeditionair buiten het Navo-verdragsgebied een
crisisbeheersingsoperatie uit te voeren. Het RAP voorziet onder meer in de
oprichting van een Very High Readiness Joint Task Force in de NRF, waarvan een
voorhoede-element binnen enkele dagen inzetbaar moet zijn.
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Nederland steunt de in het RAP voorgestelde adaptatiemaatregelen, maar wel
met een aantal randvoorwaarden waarvoor aandacht dient te zijn:

o Het RAP moet meer zijn dan alleen een antwoord op het Russische
optreden en de voorgestelde maatregelen moeten ook effectief zijn tegen
andere dreigingen over het gehele Navo-gebied;

o Nederland is geen voorstander van overdracht van besluitvorming tot
werkelijke inzet aan SACEUR, waarbij de Navo-Raad zou worden
gepasseerd; ook de nationale besluitvormingsprocedures dienen te
worden gerespecteerd;

o Zoveel mogelijk landen moeten — om beurten — bijdragen aan het RAP;
o De kosten voortvloeiende uit de hogere paraatheid en snellere

inzetvereisten moeten worden gespreid over de bondgenoten door deze,
al dan niet gedeeltelijk, in aanmerking te brengen voor common funding;

o De ontvangende landen zullen moeten zorgen voor een goede
opvangcapaciteit (host nation support).

Achtergrond

Algemeen

Het Russische optreden in Oekraine is in strijd met de principes van niet-
inmenging en territoriale integriteit. De oostelijke bondgenoten (zeker in landen
met aanzienlijke Russische of Russischtalige minderheden) zijn bang dat zij een
volgend doelwit kunnen vormen. In Zuidoost-Furopa, maar ook elders, wordt met
grote zorg gekeken naar de ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-
Oosten. Landen als Syrie en Irak desintegreren in hoog tempo, met alle mogelijke
negatieve effecten voor de veiligheid van de in de nabijheid gelegen bondgenoten
als Turkije. Terugkerende Jihad-strijders vormen een gevaar voor alle Navo-
landen.

De Top markeert ook het einde van de ISAF-missie in Afghanistan, een land dat
ook de komende jaren nadrukkelijke ondersteuning van de internationale
gemeenschap behoeft.

De focus van Navo was de afgelopen maanden sterk gericht op de implementatie
van de door SACEUR voorgestelde onmiddellijke geruststellingsmaatregelen Ook
Nederland leverde en levert daaraan nog steeds een bijdrage, onder andere met
vier F-16’s die vanaf het moment van de Top — 4 september as. — tot eind 2014
medeverantwoordelijk zijn voor het bewaken van het Baltische luchtruim en zijn
gestationeerd in Malbork (Polen). Over de vraag wat de consequenties op de
(middel)!ange termijn voor Navo zijn, verschillen de meningen in Navo. Een
duidelijke tweedeling onder bondgenoten is zichtbaar Een groep van landen
onder leiding van Polen en Estland bepleit een harde lijn tegen Rusland en
zichtbare, permanente stationering van substantiele aantallen Navo-
strijdkrachten op het grondgebied van de oostelijke bondgenoten. Andere landen,
waaronder Duitsland, Frankrijk en Nederland, pleiten voor een zekere
terughoLidendheid.

De solidariteit van de bondgenoten met de Polen en Balten zou ook vorm kunnen
worden gegeven door een beperkte aanwezigheid op rotatiebasis Dit heeft ook
geleid tot een discussie over cle vraag of de Navo zich al dan niet bepaalde
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beperkingen moet laten opleggen door de Navo-Rusland Oprichtingsakte uit
1997. Bij de onderhandelingen over het communiqué is de Nederlandse inzet om
de verwijzing naar de Akte niet te koppelen aan het RAP, maar aan de relatie met
Rusland in het algemeen

Te verwachten resultaten

Een Transatlantische verklaring met daarin opgenomen de Defence Spending
Pledge

Op het moment van het schrijven van deze nota (28 augustus 2014), lijkt een
voor alle landen — vooralsnog met uitzondering van Canada — aanvaardbaar
compromis over de hoogte van de defensie-uitgaven in de maak. De voorliggende
afspraken hebben het karakter van een inspanningsverbintenis, maar wel
aangegaan op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders.

Er is ook nog geen overeenstemming wat zal worden gedaan met het document
waarin de Pledge is uitgewerkt. Mogelijk zullen delen van de tekst een plaats
krijgen in de Transatlantische verklaring en het communiqué. Voor de
Transatlantische verklaring ligt nu de volgende tekst voor:

We recognise that these steps [=meer readiness, respons! veness etc.] require the
necessary effort and funding. In light of this, we agree to reverse the trend of
declining defence budgets and aim to raise them in real terms as GDP grows. We
will direct our defence budgets as efficiently and effectively as possible and aim to
move towards the existing NATO guideline of spending 2 % of GDP on defence
within a decade, and with a view to meeting NATO capability priorities and to
deploy forces where needed.’

In deze ontwerptekst is vooral de natie van belang dat er sprake is van een
trendbreuk waarin een einde komt aan (nieuwe) bezuinigingen en er is slechts
sprake van een streven (a’m to raise) naar een reele verhoging.

Verhoging van de gereedstelling en inzetbaarheid van de NRF door het formeren
van een VJTF

De Navo-top zal een besluit nemen over het Readiness Action Plan (RAP). Het
RAP bundelt de maatregelen die noodzakelijk zijn in reactie op de veranderende
veiligheidsomgeving. Belangrijk element van het RAP is de oprichting van een
snelle reactiemacht, de bovengenoemde Very High Readiness Joint Task Farce
(V]TF). De VJTE wordt opgezet als onderdeel van de bestaande NATO Response
Farce (NRF). Nederland zal in 2015 een forse bijdrage leveren aan de NRF en het
ligt dan ook voor de hand dat ons land ook capaciteiten beschikbaar stelt voor de
V]TF.

In de agendabrief aan de Kamer is aangegeven dat Defensie onderzoekt in
hoeverre een deel van de aan de NRF toegewezen eenheden sneller inzetbaar
kunnen worden gemaakt. Momenteel onderzoekt de DAOG de mogelijkheden, de
gevolgen voor de inzetbaarheid van andere eenheden en de kosten van een
eventuele Nederlandse bndrage aan de VJTF. Zowel de Internabona!e Staf van de
Navo als het Verenigd l<oninkrijk hebben overigens Nederland al benaderd om
aan de VJTF bi] te dragen. Een gezamenlijk aanbod met één of meerdere andere
landen die in 2015 aan de NRF bijdragen, heeft zeker voordelen. Duitsland lijkt
nog niet in staat zich al voor de Top uit te spreken over een mogelijke bijdrage.
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Het RAP richt zich in eerste instantie op de dreiging in Oost-Europa maar zal op
termijn ook de zuidflank kunnen bestrijken. Er zal geen sprake zijn van het
permanent stationeren van substantiele aantallen gevechtstroepen in de
oostelijke Navo-landen. Wel zal de gereedheid en de uitzendbaarheid van de V]TF
regelmatig worden getest door het voor korte tijd daarheen verplaatsen van
relatief kleine eenheden om aldaar gezamenlijk met de troepen van de oostelijke
Navo-landen te oefenen. Om dit mogelijk te maken zullen ter plekke bepaalde
voorzieningen op het vlak van Command and Control en de logistieke
ondersteuning moeten worden getroffen voor de ontvangst van de V]TF
eenheden. Nederland is geen voorstander van (ingrijpende) wijzigingen in de
Navo-commandostructuur.

Steun voor defensiehervormingen in Oekraine

Tijdens de bijeenkomst van de Navo-Oekraine Commissie kunnen bondgenoten
concrete steun toezeggen aan het Navo-pakket van steunmaatregelen voor
Oekraine. Er worden vier trust funds opgericht, bedoeld om de
defensiehervormingen in Oekraine een duw in de rug te geven. Nederland zal
bekendmaken de komende twee jaar in totaal C 400.000 beschikbaar te stellen
voor het trust fund voor logistics and standardisation. Ook zal ons land de rol van
lead nation binnen dit trust fund voor zijn rekening nemen.

Lancering van het Interojerabiliteitsrjlatform en het Enhanced Opnortun,t,es
Programme

Tijdens de Top onderstrepen de ministers van Defensie het belang van de
samenwerking met partners door het in het leven roepen van het
Interoperabiliteitsplatform. Dit geschiedt in een gezamenlijke bijeenkomst met de
24 partnerlanden die op enigerlei wijze hebben aangetoond interoperabiliteit met
de Navo na te streven. Deelnemende partnerlanden krijgen extra ondersteuning
van het bondgenootschap op het gebied van interoperabiliteit. Daarnaast is er
een bijeenkomst van de Navo-ministers met de ministers van Defensie van
Australie, Finland, ]ordanie, Georgie en Zweden. Deze landen worden uitgenodigd
om, in aanvulling op het platform, ook deel te gaan nemen aan het Enhanced
Opportunities Prngramme (EOP). Het EOP is voorbehouden aan landen die zich
onderscheiden doordat ze een zeer belangrijke bijdrage leveren of recent hebben
geleverd aan NAVO-operaties en of bepaalde capaciteiten kunnen bijdragen. EOP
landen kunnen o.a. rekenen op gegarandeerde toegang tot Navo-oefeningen en
andere activiteiten gerelateerd aan interoperabiliteit. Daarnaast wordt met EOP
landen vaker politiek geconsulteerd.

Bevestiging van de financiele toezeggingen t.b.v. de Afghaanse
veiligheidsdiensten

Omdat een nieuwe Afghaanse president ten tijde van de Top waarschijnlijk nog
niet zal zijn geinaugtireerd, ontbreken de vereiste afspraken om in Newport een
besluit te nemen over de Reso/ute Support missie. Bondgenoten wordt in Ne’vport
nadrukkelijk verzocht hun tijdens de Navo-top in Chicago (mei 2012) gedane
toezegging voor de financiering van de Afghan National Sectiricy Forces (ANSF) Le
bevestigen. Nederland heeft in Chicago toegezegd in de petode van 20 [5 tot en
met 2017 jaarlijks C 30 miljoen bij te dragen, waarvan C 25 miljoen voor de
Afghaanse politie en € S miljoen voor het Afghaanse leger. De Nederlandse
bijdrage zal echter over meerdere jaren worden uitgesmeerd, omdat middelen uit
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het Stabiliteitsfonds moeten worden vri]gemaakt voor brandhaarden elders in de
wereld, Aangezien de artikel 100-brief waarschijnlijk vrijdag 29 augustus wordt
verzonden, kan Nederland zijn voornemens voor deelneming tijdens de Top
kenbaar maken.

Armed Forces Declaration by the NATO Heads of State and Government

Op initiatief van de Britse premier Cameron zal in Wales eer worden bewezen aan
de Navo-militairen en hun familieleden. Een Armed Forces Declaration by the
NATO Heads of State and Government zal respect en dankbaarheid tot
uitdrukking brengen jegens allen die sinds de oprichting van de Navo in 1949
klaar hebben gestaan voor het leveren van een bijdrage aan de collectieve
verdediging of zijn ingezet in missies en operaties.
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Agemeen OveHeg Navo-top Newport, 3 september 2014

1. Nota

2. Spreeklijn

3. Uitnodiging

4. Kamerbrief geannoteerde agenda

5. Fiches:
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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Ballistic Missite Defence
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Cyber
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Joint Expeditionary Force (]EF)

Maritime Security

MIVD veUigheidssituatie
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NATO Irnrnediace Assurance Measures

Ondersecining Irak
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m. Reform

6.Q&A’s

7. Achtergrond:

a. Wales Summit Declaration/ communiqué;

b. Declaration on Transatlantic Security/ Defence Pledge;

c. Declaratïon on Afghanistan;

d. North Atlantic Armed Forces Declaration;

e. NATO-Ukraine Joint Statement.
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1. Ondersteuning Irak



Ondersteuning Noord Irak 5. 1

Kern:

Levering van noodhulp en niet dodelijke militaire goederen aan
Noord Irak vanwege de verslechterde humanitaire situatie en
ondersteuning van de Koerden in hun strijd tegen de Islamitische
staat. (IS).

Achtergrond
o In eerste instantie was het de bedoeling om via voedseidroppings

boven het Sinjar gebergte de Yezidies te voorzien van voedsel, water
en dekens. Gedurende de voorbereiding van deze missie is de
noodzaak van de voedsel dropping komen te vervallen. Hierna is
besloten om een C-130 vliegtuig in te zetten en direct in Noord Irak te
laten landen op het vliegveld Erbil, en de goederen rechtstreeks af te
leveren aan United Nations Office for the Coordïnation of Humanitarian
Affaïrs (UN-OCHA). UN-OCHA zal voor verdere distributie onder de
hulpbehoevende ontheemden zorgdragen.

• Tijdens de buitengewone Raad Buitenlandse Zaken van 15 augustus
2014 werden door de EU ministers van BZ ernstige zorgen geuit over
de verslechterende veiligheïdssituatie in Irak. Verder stond de raad
positief tegenover de oproep van de Koerdische Regionale Autoriteiten
(KRA) om hen met spoed van militair materieel te voorzien. Dit besluit
biedt individuele lidstaten de ruimte om samen te werken met de
Peshmerga in hun strijd tegen IS.

Levering van Noodhulp (Voedsel) aan Noord- Irak
In Noord-Irak bevinden zich nog honderdduizenden ontheemden. Daarom
is op 18 en 19 aLigustus jI. een C-130 met Nederlandse hulpgoederen naar
de luchthaven van Erbil gevlogen. Daar heeft Nederland de goederen
overgedragen aan UN-OCHA. Er is in totaal 25 ton aan hulpgoederen
geleverd bestaande uit voedsel, dekens en Led lampen.

Leverng mNta-e oederer aan Koerdische RegionaFe twriteite,
Een gedetailleerde behoeftestelling van de KRA ‘Joor dodelijke en niet
dodelijke goederen is niet beschikbaar, maar op basis van contacten met
de KRA en westerse partners blijkt dat behoefte bestaat aan o.a.
kogeivrijevesten en helmen, verbindingsappaiatuur, militair vervoer,
tenten, mijndetectieapparatuLlr en munitie voor wapens van veelal
Russische makelij.

Op basis van deze behoefte en d beschikbaarheid van militaire goederen
cle direct inzehare voorraden van het Ministerie van Deensie, is



besloten om op korte termijn niet dodelijke militaire goederen, te weten
1000 gevechtshelmen en 1000 scherfwerende vesten met kogelwerende
platen, beschikbaar te stellen. Deze uitrustingen zullen door Defensie via
luchttransport worden vervoerd naar Erbil om daar aan de KRA te
overhandigen. Totale kosten worden geraamd op euro 1,1 mln, en komen
ten laste van de begroting van Bz. Uitvoering van de vluchten zal nader
worden bepaald vanwege de beschikbaarheid van vliegtuigen en de juiste
diplomatieke- en exportvergunningen.
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Ministerie van Defensie

De minister
Heotddlrecti. a.leId
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Plein 4
MPC 585
Postbus 20701
2500 LS Den Haag
www defensie al

nota Bundel plenair debat Irak en IS(IS)

Onze reterentia
BS20i427l4e

Door tumnkomat
DeSOHierbij bied ik u de bundel aan voor het plenair debat over de recente opmars van

1Sf IS) in Irak op 10 september 2014 van 19.00 tot 21.00 uur. In het debat voert Afechrlpt aan
u samen met de minister van Buitenlandse Zaken het woord.

De coalitiepartijen zijn voorstander van een Nederlandse bijdrage aan de
Amerikaanse coalition of the willing, gericht op de snelle bestrijding van IS(IS) en
de terugkeer van stabiliteit op de langere termijn. Het kabinet steunt het Initiatief
van de Verenigde Staten om een brede internationale coalitie tegen 1Sf IS) in het
leven te roepen en sluit zich bij deze coalitie aan.

Minister Timmermans schetst de contouren van de coalitie en de doelstellingen in
bredere zin. U geeft een korte schets van de huidige stand van zaken met
betrekking tot transporten en kunt aangeven dat Defensie, zodra de Amerikaanse
plannen bekend zijn gemaakt, betrokken wordt bij het planningsproces.

Gevoegd vindt ii de bundel met spreekteksten, Q&A’s, achtergrondfiches en
relevante Kamerstukken. Tevens is de spreeklijn van minister Timmermans
gevoegd.

DE HOOFDDIRECTEUR BELEID

L

Datum
10 september 2054
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Spreekpunten

Algemeen

Voorzitter,

Het kabinet heeft grote zorgen over de opmars van ISIS in

de regio. ISIS vormt niet alleen een fysieke bedreiging voor

Iraakse en Syrïsche burgers, maar ook voor onze veiligheid

en de universele waarden die we voorstaan.

• Voor Nederland zijn op de korte termijn leniging van de

humanitaire noden en bestrijding van 151$ de prioriteit. De

langetermijnagenda staat in het teken van stabilisatie van

de regio en het wegnemen van een voedingsbodem voor

IS’S.

• Nederland bekijkt samen met partners en bondgenoten waar

het een toegevoegde waarde heeft en bewandelt hierbij drie

sporen: een politiek spoor, een humanitair spoor en een

militair spoor.

• Mogelijkheden tot steunverlening op elk van deze sporen

worden in overleg met partners bezien. Hierbij wordt niets

op voorhand uitgesloten.

Wat doen we nu?

• Nederland heeft humanitaire goederen (voedsel, dekens en

lampen) aan ontheemden in Irak geleverd en de 1000
1



helmen en 1000 kogelwerende vesten voor de Koerdische

Regionale Autoriteiten zijn reeds in Erbil aangekomen.

• Om het meest acute gevaar tegen te gaan hebben

verschillende EU-lidstaten zich gecommitteerd om

Koerdische strijdkrachten van militair materiaal te voorzien.

De KRA heeft opgegeven aan welk materiaal de grootste

behoefte bestaat.

• Een aantal Europese landen heeft inmiddels wapens ter

beschikking gesteld, waaronder Duitsland voor ruim 70

miljoen euro.

• De wapens waar aan de peshmerga vooral behoefte heeft

(vooral wapens van Russische makelij), zijn niet in gebruik

in Nederland en ook de gevraagde munitie is slechts beperkt

beschikbaar.

• Op de korte termijn is dan ook geen levering van

Nederlandse wapens voorzien. Het kabinet sluit op dit

moment geen opties uit, dus ook niet een toekomstige

bijdrage met wapens. Deze bijdrage moet dan wel

aansluiten bij een behoefte.

• Er worden veel wapens geleverd aan de peshmerga. In

combinatie met de delicate veiligheids- en politieke situatie

in Irak, vraagt dit om een zorgvuldige coördinatie van alle

inspanningen. We moeten voorkomen dat wapens in
2



verkeerde handen vallen, voor andere doeleinden worden

gebruikt of ‘kwijtraken’. Het kabinet blijft hiervoor pleiten in

internationale contacten.

• NAVO zal bezien hoe het de levering van wapens en non

lethal materieel kan helpen coördineren en zal de

informatievoorziening door bondgenoten aan Iraakse

veilïgheidstroepen ondersteunen.

• Nederland verzorgt zoals u weet een deel van het transport

van wapens en munitie die inmiddels door verschillende

(Oost-)Europese landen aan de KRA ter beschikking zijn

gesteld.

• Hiervoor zijn C-17 vlieguren ter beschikking gesteld aan de

internationale luchtbrug richting Erbil die door de

Amerikanen wordt gecoördineerd.

• In aanvulling hierop zullen we ook Duitsland ondersteunen

bij het transport van de wapens die zij zullen leveren aan de

KRA.

• Duitsland is een transportplan aan het maken. De eerste

vluchten zijn nog niet gepland, maar zullen naar

verwachting eind september worden uitgevoerd. Ons

personeel kijkt samen met de Duitse collega’s naar de

mogelijkheden.
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Passief (Waarom duurt dit zo lang?): U moet zich voorstellen dat

een luchtbrug naar Irak in de praktijk erg ingewikkeld is. Dit heeft

te maken met diplomatieke klaringen, maar ook met het feit dat

alle transporten via Baghdad naar Ërbïl moeten, dit in verband

met de controles die de regering in Baghdad op de transporten

wil uitvoeren. Ook de veiligheid in het gebied speelt hierbij een

rol.

Wat gaan we doen?

Tijdens de NAVO-top in Wales kondigde President Obama

een internationale coalitie tegen ISIS aan. De doelstellingen

zijn nog niet in detail bekend, maar duidelijk is dat de

coalitie een brede strategie zal moeten uitwerken, gericht

op de snelle bestrijding van ISIS en stabiliteit op de langere

termijn.

• Coalitie zoals gepresenteerd en marge van de Wales summit

is in eerste instantie samengesteld uit partners dîe al veel

doen. Het uiteindelijke doel van de VS is een zo breed

mogelijke coalîtie.

• Tot vannacht (speech President Obama) is alles wat er over

een mogelijk plan wordt gezegd preliminary. De President
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zal straks een strategie presenteren en pas daarna zullen de

noodzakelijke executive orders kunnen worden getekend en

kan men echt aan de slag.

• VS ziet mogelijke bijdragen van landen varieren van

luchtaanvallen tot capaciteitsopbouw. Er zijn dus vele

verschïllende manieren waarop landen een bijdrage kunnen

leveren.

• Dit zijn allemaal zaken die de komende weken formeel door

de VS worden uitgewerkt. US Centra! Command (CENTCOM)

zal vanuit VS de militaire bijdragen aan de mîssie gaan

coördineren.

• Nederland is hierbij betrokken en ook hier sluiten we in dit

stadium niks uit.

• Op het moment dat er meer duidelijkheid bestaat over de

doelstellingen van de coalitie, de leden en het tijdschema,

komt het kabinet uiteraard bij u terug.
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Q: Wat doet de NAVO in Irak?

A:

In Wales hebben bondgenoten besloten om het NAVO-Irak

partnerschap op vraag gestuurde basis te intensiveren. Het

partnerschapsinstrumentarium geeft Irak toegang tot NAVO-

opleidingen en —activiteiten en kan een bijdrage bieden aan het

hervormen en moderniseren van de Iraakse defensiestructuren.

Daarnaast zal NAVO bezien hoe het de levering van wapens en

non-lethal materieel kan helpen coördineren en zal NAVO de

informatievoorziening door bondgenoten aan Iraakse

veiligheidstroepen ondersteunen. Ten slotte heeft NAVO

aangegeven bereid te zijn om een eventueel verzoek van Irak

voor een op maat gesneden defensie

capaciteitsopbouwprogramma in overweging te nemen.

Er zijn tijdens de Top geen concrete besluiten genomen over

betrokkenheid van de NAVO in Irak.
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Q: Wanneer weten we welke bijdrage Nederland gaat

leveren?

De strategie van de Verenigde Staten wordt de komende tijd

afgerond en voor de Algemene Vergadering van de VN

gepresenteerd. Vannacht geeft president Obama een speech en

hierna heeft US Central Command (CENTCOM) een aantal weken

de tijd om de plannen, samen met coalitiepartners, uit te werken.

Er worden hierbij drie sporen bewandeld: politiek, humanitair en

mii ita Ir.

Nederland kijkt naar al deze sporen en sluit in dit stadium niks

uit. Op korte termijn zijn er verschillende bijeenkomsten van de

coalitie gepland, onder andere en marge van de AVVN.



Q: Welke militaire bijdrage zou Nederland kunnen leveren?

A:

De Amerikaanse planvormïng moet richting geven aan de omvang
en structuur van de Internationale Coalitie. Hierin moeten ook

militaire doelstellingen en benodigde capaciteiten worden

vastgelegd. Als deze informatie beschikbaar is zal worden

bekeken of en hoe Nederland hieraan een bijdrage kan leveren.

Op voorhand worden geen opties uitgesloten.
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Q: Gaat Nederland bijdragen aan de planvorming?

A:

Indien de VS hierom vraagt, zal worden bezïen in welke vorm

Nederland hieraan kan bijdragen.
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Q: Heeft Nederland naast de al lopende verplichtingen

capacïteïten om aan de Internationale Coalïtïe bij te

dragen?

A:

De behoefte van de coalitie is hierin leidend. Bij de

haatbaarheidsafweging ten aanzien van een eventuele

Nederlandse bijdrage zullen altijd lopende verplichtingen worden

meegewogen en daarbij eventueel nieuwe prioriteitsafwegingen

worden gemaakt.
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Fiche t,a.v. eventu_cle NL rol in Coaition of the Wililna tegen ISflj

Tijdens de NAVO-top in Wales 04/09/2014 kondigde President Obama een internationale coalitie
(Coalition of the Willing — CotW) tegen IS(IS) aan Doelstellingen zijn nog niet in detail bekend, maar
de coalitie zal militaire, politieke en humanitaire handelingsopties nagaan Het zou vorm moeten
krijgen langs drie sporen 1) luchtbombardementen op IS(]S)-stellingen in Irak, 2) advies en
gewapende steun aan Iraakse leger en Koerdische peshrnerga, onder voorwaarde van voortgang op
terrein van inclusieve Iraakse regenngsvorming en 3) bestrijding 1Sf IS) in Syrie Grote vraag bij spoor
3 is dc rol van Assad Assad heeft aangegeven steun te willen verlenen aan een eventueel ingrijpen
tegen IS(IS), maar een ongecoordineerde actie als een ‘act of war’ te zullen beschouwen Vooralsnog
heeft de VS aangegeven niet met Assad te zullen samenwerken De modaliteiten van een actie in
Syrie zijn daarmee nog zeer onduidelijk Voor NL is Assad geen gesprekspartner NL is evenwel, net
als de VS, van mening dat [S(IS) niet alleen in Irak bestreden kan worden

Obama heeft “combat boots on the ground” uitgesloten Luchtbombardementen door een
internationale coalitie kunnen slechts dienen ter ondersteuning van grondtroepen die IS(IS)
bevechten Tot op heden is dit gebeurd door samenwerking tussen Koerdische peshmerga en het
Iraakse regeringsleger De vraag is of de Koerden bereid zullen zijn om deze rol te blijven vervullen,
waar het niet langer hun eigen gebied (of rechtstreekse belangen) aangaat Inschatting is dat Uit
mogelijk niet het geval zal zijn. De vraag is dan of het Iraakse leger voldoende gecommitteerd en
capabel is om deze rol te vervullen

Obama trok zelf de parallel met Libie, waarbij hij aangaf geen spijt te hebben van de interventie maat
wel van “not finishing the job”, doelend op langere-termijn steun aan processen van staatsopbouw
Hoewel er in het huidige geval geen sprake is van regime change zal ook daar lange-termijn succes
afhankelijk zijn van een lange-termijn investering door de internationale gemeenschap, inclusief de
regio De vraag is hoeveel landen in de coalitie, gezien hun eigen binnenlands-politieke dynamiek, een
dergelijke betrokkenheid kunnen garanderen

Ferste landen die zijn benaderd door de VS 51.2.a VS geeft
(bilateraal hoog-ambtelijk) aan dat dit de “core group” is, maar dat verbreding wenselijk is (m n. ook
in de regio zelf) en een rol van NL zou worden verwelkomd (een kinetische bijdrage is niet
noodzakelijk voor deelname aan de CotW) Deelname zou breed geinterpreteerd kunnen worden en
flexibel in de tijd zijn Hieronder staan argumenten en opties voor een NL positie preliminair
uitgewerkt VS strategie wordt komende periode afgerond en voor AVVN gepresenteerd (deze week
ook speech Obama voorzien) n marge van de AVVN komt opnieuw bijeenkomst van deze coalitie (al
dan niet uitgebreid)

Optie5:

1) NL geeft uitsluitend politieke steun aan de coalitie en blijft weg van materiele steun
2) NL civiele bijdrage: uitbouwen steun aan gematigde krachten Syrie; uitbouwen humanitaire en

wederopbouwsteun in Irak en verder uitbouwen bestaande economische betrekkingen niet Irak en
de Koerdistan Autonome Regio op niche terreinen (landbouw, water, energie, infra). Zichtbare
steun aan de Koerden (met gebruikmaking van bestaande goede relaties) kan een belangrijke
investering zijn voor de toekomst.

3) Nl faciliterende biidrage NL blijft vervoer verzorgen van militaire middelen van partners
4) NL militaire biidracie Hierbii kan gedacht worden aan de volgende opties’

o Offensieve/defensieve capaciteiten teneinde de regio te stabiliseren en spillover naar
NAVO-verdragsgebied te voorkomen Hierbij kan worden gedacht aan de inzet van
jachtvtiegtuigen in offensieve rollen, maar ook ISR (Intelligente, Surveillance &
Reconaissance)-opdrachten en aan ondersteuning door middel van staf- en
analysecapaciteit.

o Coordinatie/training/advisering Hierbij kan worden gedacht aan militaire trainingen in het
theater, maar ook opleidingen voor specialisten bi) Nederlandse militaire
opleidingsinstituten

o Verplichtingen i h k v NAVO-verdrag (artikel 4 en 5, o a NRF-eenheden)
o Inzet i.k.h.v backfifl (eventueel verplichtingen van meer actieve partners elders

overnemen)
o Inzet militaire capaciteiten i,h.k v humanitaire operaties



Fiche t.a.v. eventuele NL rol in Coplitian of the Wililno teaen ISS

Advies:

De komende dagen (woensdag worden plannen van Obama bekend gemaakt) zal meer duidelijk
worden over de CotW, tijdpad en doelstellingen De meeste (CotW) pattners hebben aangegeven deze
detaillering eerst af te willen wachten

Uitgaande van een duidelijk Dolitiek ambitieniveau kan NL een bijdrage aanbieden via de
geintegreerde benadering (combinatie van 1, 2, 4 en eventueel 3)

o Beperkte militaire itzet in combinatie met,
o langere-termijn steun aan gematigde krachten, bv in de vorm van wederopbouw,

ondersteuning politieke proces en accountability in zowel Syrie en Irak als de bredere regio,
inclusief zichtbare steun aan Koerden

o NL blijft daarbij op diplomatiek terrein actief inzetten op betrokkenheid van de regio, ook op
het vlak van terrorismebestrijding Om niet het verwijt te krijgen van een Westerse interventie
iS steun en actieve deelname door een aantal (soenni) Arabische landen noodzakelijk Gevaar
is anders dat die CotW wordt uitgelegd als een anti-Soenni coalitie

Een dergelijke inzet, gebaseerd op een lange-termijn visie en met gebruikmaking van een civiel en
militair instrumentarium past in de traditie van NL en maakt 0n5 waarschijnlijk tot een middelgrote
speler binnen de coalitie. Het vergt wel, ook voor de langere termijn, extra materiele en personele
inzet vanuit DEF en BZ

• Bij een lager ambitieniveau zou NL zich kunnen beperken tot een combinatie van opties 1, 2 en 3
Ook daarmee levert NL een bijdrage, maat de risico’s en investering is lager

Randvoorwaarden succes CotW/openstaande vragen:

• Volkenrechteliik mandaat in casu door uitnodiging/instemming Iraakse regering; in Syrie geen
uitnodiging Syrische regering -> geen (duidelijk) mandaat

• jgquate coordinatie zowel internationaal (EU/NAVO) als bilateraal met Iraakse en Koerdische
autoriteiten Posten in landen aangesloten bij CotW doen navraag over resp. inzet van die landen
en doelstellingen van CotW.

• Egtonale steun/eigenaarschap De League of Arab States kwam afgelopen weekend op
ministerieel niveau bijeen en nam een verklaring aan waarin de CotW niet expliciet werd
gesteund, maat waaruit wel degelijk Steun en aanbod van samenwerking door LAS-landen blijkt
De VAt, Koeweit en KSA hebben al steun betuigd aan het initiatief. SoS Kerry heeft reis naar regio
aangekondigd om steun te verwerven voor c:oalitie Geeft aan dat officiele samenwerking met Iran
niet voor de hand ligt, maar erkent gemeenschappelijke belangen

• Geloofwaardig proces van inclusieve coalittevormina in bagdad: IS(IS) geniet nog steeds veel
steun van soennitische stammen. Hen aan boord krijgen van de coalitie en los weken van 15(15)
(bijvoorbeeld door middel van een informatiecampagne) is essentieel voor het slagen ervan
belangrijkste factor hierbij is een geloofwaardig proces van inclusieve coalitievorming in Bagdad
Een proces van dialoog en informatievoorziening door de coalitie kan ook een belangrijke rol
spelen

• Overwegingen 5.1.2.a zij onderstreepten belang van het ‘delegitimeren’ van IS door middel
van een pro-actieve PR-campagne, het ontwikkelen van een narrative en strategische
communicatie De effort moet niet neergezet worden als een ‘3e Golfoorlog’, of ‘NAVO/VS VS 1515’,
maar als een zo gezamenlijk mogelijk optreden van de IG (in ondersteuning strijd Irak/Koerden)
tegen het ‘barbaarse’ 1515.

Huidige NL inzet in Irak/Syrie:

• Humanitair NL humanitaire hulp aan (Noord-)Irak per 1 september 2014 EUR 7,3 mln
o EUR 1,4 mln extra voor Internationale Federatie van het Rode Kruis via NRK voor

noodhulpactiviteiten in Noord-Irak,
o EUR 1,5 mln. voor ontmijnen (via Mines Action Group en Handicap International),

2



fihe t.a.v. eventuele NL rol in CoaJjtion of the Willing tegen 1Sf IS)

o EUR 4 mln, voor Internationaal Comité van het Rode Kruis,
o Hulpgoederen ingevlogen via Defensie-vliegtuig
o ]aarlijks care bijdragen voor humanitaire hulp aan het VN-noodhulpfonds, de grote VN

noodhulpotganisaties en het ICRC; in totaal EUR 152 mln in 2014.

Militair
o NL levert de Koerdische strijdkrachten 1000 helmen en 1000 kogelvrije vesten, om de

Koerden te helpen zich te verdedigen tegen het acute gevaar van IS(IS) (komen heden, 8/9
aan in Erbit)

o NL verzorgt transport van wapens en munitie (kleinkaliber wapens, rocket-propelled grenades
en mortieren), die door een aantal (oost-)Europese landen aan de Koerdische Regionale
Autoriteit ter beschikking worden gesteld (heeft nog niet plaatsgevonden)

o NL verzorgt vervoer voor door Duitsland ter beschikking gestelde wapens en munitie tw,v.
EUR 70 mln (kleinkaliber wapens, antitankwapens, raketwerpers, handgranaten,
transportvoertuigen) (heeft nog niet plaatsgevonden)

o NL heeft zelf geen wapens op voorraad die aan de behoefte van de KRA voldoen

Politiek
o NL onderhoudt (bilateraal en via de EU) diplomatieke betrekkingen met Irak om belang van

snel en inclusief proces van regeringsvorming te benadrukken
o NL onderhoudt (bilateraal en via EU) diplomatiek contact met landen in de regio om hen ertoe

te bewegen in hun discours en handelen sektarische spanningen te helpen verminderen en
bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financieringsstromen voor) terrorisme

o NL steunt gematigde krachten in Syrie (politiek, SOC, politie, justitie, maatschappelijk
middenveld) om invloed IS(IS) tegen te gaan

3



Stand van zaken transporten

Helmen en scherfvesten zijn op $ september in Erbil gearriveerd.
Het transport is op zondag 31 augustus vertrokken met een Deense C130
naar Cyprus, daar heeft de vracht tot 8 september gestaan vanwege Deense
problemen met diplomatieke klaringen. De vracht is op 8 september met een
Canadese C130 verplaatst via Bagdad naar Erbil.

• De 20 C17 uren worden ingepland, en worden in het grote luchtbrug
plan meegenomen. Het gebruik van deze uren wordt gecoordineerd vanuit
Hongarije. Het is niet bekend wanneer er voor het eerst gebruik wordt
gemaakt van deze uren.

• Duitsland is een transportplan aan het maken. Naar verwachting
vertrekt een eerste transport met materieel op 24 september richting Irak.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om dit transport door Nederland uit
te laten voeren.



Internationale coalitie — standpunten landen en lO’s

InitieIeqsprekspartners InternaUonaIeCoaItje
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Ongerubriceerd

• Algemeen
(0) De strijd in Syrie en Irak oefent een grote aantrekkingskracht uit op jihadistische netwerken,
waarvan de bekendste het al-Nusra Front en de Islamitische Staat (IS) zijn De in april 2013 ont
stane controverse tussen het al-Nusra Front en IS duurt voort De andere strijdgroepen in Syrie,
het Syrische regime, de Iraakse regering en de Koerden (zowel de Iraakse als de Syrische) vechten
tegen IS Dit doet ieder op zijn eigen wijze, maar er is sprake van coordinatie.

• IS: organisatie, capaciteiten en optreden
(0) IS is goed gestructureerd en mede daardoor in staat operaties uit te voeren in zowel Irak als in
Syrie Hoewel Abu Bakr al-Baghdadi de uitgesproken leider en zeifbenoemde kaliet van het recent
uitgeroepen kalifaat is, is IS waarschijnlijk niet afhankelijk van één enkele leider Het gebied onder
invloed van IS is opgedeeld in meerdere sectoren met over het algemeen ervaren, militaire leiders
Mocht al-Baghdadi sterven of gevangen worden genomen, zal de IS denkelijk in staat zijn om snel
een nieuwe leider aan te wijzen.

(0) IS hanteert desgewenst verschillende wijzen van oorlogvoer,ng in een quasi-regulier, hybride
concept dat zich het best laat omschrijven als het simultaan gebruik van irreguliere en meer tradi
tionele opvattingen over oorlogshandelingen, Hierdoor is IS in staat om ook een goed georgani
seerde en bewapende tegenstander (op de grond) uit te dagen en operationele tegenslagen te be
zorgen, ondanks dat de tegenstander in theorie (veel) sterker is

(0) De eenheden van IS hebben bij hun opmars in Noord-Irak materieel buitgemaakt van de daar
gestationeerde Iraakse leger- en politiedivisies, waaronder zwaardere middeLen van onder andere
Amerikaanse makelij Bevestigde gegevens over aantallen ontbreken, maar de vraag is of IS, door
het ontbreken van de juiste opleiding en een adequate logistieke keten, in staat zal zijn het zwaar
dere materieel op langere termijn operationeel inzetbaar te houden

(0) Het succes van IS heeft een sterke aantrekkingskracht, zowel op strijders uit het buitenland als
ook op strijders en groeperingen in Syrie en Irak zelf. In Noord-Irak hebben zich — naar schatting
enkele duizenden - lokale ftribale) strijders bij IS aangesloten, voortkomend uit hun afkeer ‘van de
regering in Bagdad. In hoeverre dit — gezien de uiteenlopende belangen en ideologie — ‘verstands
huwelijk’ zal voortduren, is vooralsnog onduidelijk Er waren recent enkele onbevestigde berichten
die erop duiden dat sommige tribale leiders hun loyaliteit zouden verleggen van IS naar de Iraakse
regering Misschien krijgt dit meer momentum bij een positief optreden van de nieuwe Iraakse re
gering

(0) In hoeverre IS in staat zal zijn het veroverde gebied op langere termijn te bestendigen, is op
dit moment nog niet duidelijk Tot dusver heeft de opmars van IS in Irak en Syrie vrijwel uitslui
tend plaatsgevonden in gebieden die worden gedomineerd door soennieten. De vraag is nu of a) IS
een breed draagvlak heeft of kan verkrijgen onder de bevolking, stammen en lokale organisaties,
of dat b) IS slechts tijdelijk heeft geprofiteerd van de heersende onvrede (in Irak) of verlammende
chaos (in Syrie)

Syrische striidkrachten
(0) Op dit moment richt IS zich in het (noord)oosten van Syrie voornamelijk op het consolideren
van het door haat bezette gebied en op terreinwinst ten noorden van Aleppo Dit houdt onder an
dere in dat via een agressieve campagne de nog aanwezige steunpunten van het Syrische bewind
in al•Raqqa zijn veroverd Met deze succesvolle campagne heeft IS zich bewegingsvrijheid gecre
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Ongerubriceerd

eerd, wetende dat het Syrische bewind primair is gefocust op het veilig stellen van ‘useful Syna”.
Binnen eigen gebied kan IS ongestoord trainen, recupereren en de bevolking naar haar hand zet
ten. In het noorden van de provincie Aleppo lijkt IS zich voornamelijk te richten op de grensover
gangen met Turkije door een offensief tegen de (deels) gematigde strijdgroepen ter plaatse De
dubbele druk op deze strL]dgroepen is hoog

Iraakse stri]dkrachten
(0) De opmars van de ]Ihadlstlsche groepering IS in Noord-Irak weerspiegelt niet alleen de kracht
van de strijdgroep (met name hoge motivatie en slim gebruik van propaganda), maar ook het on
verwacht zwakke optreden van de Iraakse strijdkrachten Een relatief kleine IS-strijdmacht slaagde
erin om voor dit offensief steun te verwerven van enkele nationalistische (ex-Baathpartij) en tribale
groeperingen die ooit direct na de westerse interventie in 2003 de kop opstaken en die ondanks
Amerikaanse inspanningen nimmer verdwenen Het lijkt erop dat het zwakke optreden van de nu
meriek en qua materieel superieure Iraakse veiligheidstroepen ter plaatse te wijten was aan een
combinatie van slecht moreel, sektarisme, gebrek aan goede inlichtingen en slechte bevelvoering
Inmiddels hebben de Iraakse strijdkrachten hun verdediging weten te organiseren en te verster
ken, mede door militaire steun vanuit de VS. Desondanks heeft IS op dit moment nog het initiatief
en blijft het denkbaar dat IS een aanval uitvoert op Bagdad, ofschoon een bezetting van deze door
sjiieten gedomineerde stad op dit moment een onhaalbare kaart lijkt voor IS Een mogelijk alterna
tief voor IS is het intensiveren van haar bommencampagne in Bagdad om chaos en onzekerheid te
creeren.

Koerdische striidkrachten
(0) Na de val van Mosul namen eenheden van de Koerdische deelstaat fKurdish Regional Govern
ment, KRG) - de zogeheten peshmerga’s - op meerdere locaties, waaronder Kirkuk, de posities van
weggetrokken Iraakse eenheden in. Bi] de daaropvolgende confrontaties met IS hebben ook de
peshmerga’s enig terrein moeten prijsgeven, maar dat betrof primair geisoleerd gebied buiten hun
deelstaat (zoals Sinjar en Tal Afar) of toch al omstreden gebied (zoals Huwaija en Jalula) met een
gemengde Arabisch-Koerdische bevolking. Inmiddels is weer terrein teruggewonnen De bewape
mng van de KRG-eenheden is deels verouderd en door onenigheid over de financiering met de
Iraakse centrale regering zijn er weinig zware wapens beschikbaar

Tot slot
(0) Het aantreden van de nieuwe Iraakse regering kan de sektarische spanningen in Irak vermin
deren, maar er rekening mee worden gehouden dat dit enige tijd kan duren Het is nu zaak dat de
centrale regering erin zal slagen soennitische leiders, vooral in de tribale gebieden, over te halen
zich aan de zijde van Bagdad te stellen en zich actief tegen IS te keren. Toch lijkt het onhaalbaar
voor Bagdad om op korte termijn het verloren terrein in Noord- en West-Irak volledig terug te her
overen, tenzij de Iraakse regering grof geweld zou gebruiken en daarmee de toch al gespannen
sektarische tegenstellingen verder zal laten oplopen

1 Dit gebied bestaat uit de as Damascus-Homs-kustgebted, de grote steden, zoals Hama en Aleppo
en de hier tussen liggende land lines of communication (LLOC).
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Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Directie Veilig heidsbeleid
Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezu’denhoutscweg 67

Binnenhof 4 2594 AC Den Haag
Postbus 20061Den Haag Nederland
www rijksoverheid ni

Onze Referentie
DvB/NW-372/14

Datum 21 augustus 2014
Betreft Levenng militaire goederen aan Koerdische Regionale Autoriteiten

Tijdens de Buitengewone Raad Buitenlandse Zaken van 15 augustus 2014 (ref
verslag d.d 15 augustus 2014 met kenmerk DIE-2014 1508) uitten de EU
ministers van Buitenlandse Zaken ernstige zorgen over de verslechterende
veiligheidssituatie in Irak Voorts verwelkomde de Raad het besluit van individuele
lidstaten om positief gehoor te geven aan de oproep van de Koerdische Regionale
Autoriteiten (KRA) om hen met spoed van militair materieel te voorzien Dit
besluit biedt individuele lidstaten de ruimte om samen te werken met de
Peshmerga in hun strijd tegen 15(15).

Nederland gaf tijdens deze Buitengewone Raad aan niet uit te sluiten ook op de
verzoeken van de KRA in te gaan. Met deze brtef wordt uw Kamer geinformeerd
over de wijze waarop het kabinet hieraan invulling wil geven

Het kabinet is voornemens tegemoet te komen aan het verzoek van de KRA om
militaire goederen te leveren, waarmee de Peshmerga, de strijdkrachten van de
KRA, in staat worden gesteld zich effectiever te verdedigen tegen de opmars van
IS(IS)

Een gedetailleerde behoeftestelling van de KRA is niet beschikbaar, maar op basis
van contacten met de KRA en westerse partners blijkt dat behoefte bestaat aan
o a kogelwerende vesten en helmen, verbindingsapparatuur, tenten,
mijndetectieapparatuur en munitie voor wapens van veelal Russische makelij.

Op basis van deze behoeftes en de beschikbaarheid van militaire goederen uit de
direct inzetbare voorraden van het min istene van Defensie, is besloten om op
korte termijn 1 000 gevechtshelmen en 1.000 kogelwerende vesten beschikbaar
te stellen aan de KRA

Deze uitrustingen zullen door het ministerie van Defensie via luchttransport naar
ErbU, Noord-Irak worden vervoerd en worden afgeleverd bij de KRA De totale
kosten voor de goederen en het vervoer worden geraamd op circa EUR 1,1 mln.
en komen ten laste van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken
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De levering van de helmen en kogelwerende vesten is afhankelijk van enkele Directie Velligheidsbeleld

randvoorwaarden en niet geheel zonder risico’s. Een belangrijke voorwaarde voor
de leverantie aan de strijdkrachten van de KRA is dat de centrale Iraakse Onze Referentie

autoriteiten in Bagdad hiermee instemmen. VNVR-Resolutie 1546 uit 2004 DVB/NW-372/14

voorziet immers alleen in een uitzondering op het nog altijd geldende
wapenembargo op Irak als de goederen in kwestie vereist zijn om het gezag en de
soevereiniteit van de regering veilig te stellen.

Het blijkt uit ervaring van andere westerse landen dat een dergelijke instemming
van de Iraakse autoriteiten kan worden verkregen. De Iraakse autoriteiten stellen
echter als voorwaarde dat militaire goederen via Bagdad naar Erbil worden
verscheept. Ongehinderde doorvoer van Bagdad naar Erbil is essentieel en dient
te worden gegarandeerd door de Iraakse autoriteiten voordat levering wordt
aangevat. Ervaringen van andere westerse partners zullen een belangrijke
indicator zijn voor deze Iraakse bereidheid.

Uiteraard zal het ministerie van Defensie ook de benodigde exportvergunning
aanvragen die met voorrang en spoed door het ministerie van Buitenlandse Zaken
zal worden afgehandeld.

Ten slotte kan de vraag worden gesteld of de Koerden te zijner tijd deze militaire
goederen gaan Inzetten voor andere doeleinden, zoals steun aan hun
bondgenoten in Turkije of tegen de Iraakse regering, Dit moet bezien worden in
het licht van de onafhankelijkheidsambities die de Koerden in Noord-Irak eerder
dit jaar geuit hebben en via een referendum plannen te formaliseren. Dit risico is
acceptabel gezien het acute en ernstiger geachte gevaar van IS(IS). Belangrijk is
dat via coördinatie van de leveranties door westerse landen wordt voorkomen dat
de Koerden voorraden opbouwen die later elders kunnen worden ingezet. Alle
betrokken westerse landen hechten aan deze coördinatie en nauw overleg is
gaande.

De Minister van Buitenlandse Zaken De Minister van Defensie

Frans Timmermans JA. Hennis-Plasschaert
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2. Redenccrlijn

Aandachtspunten:

• Voorafgaand aan debat hoorzitting IK met Koerdischc parlementariers

• Op 1 1/8 en op 20/8 vonden schrittelijke overleggen (Irak en Gymnich) plaats Gctclde

vragen en heantwootding in bezit atibtenaren

• Nationale aanpak / maatregelen radicalisering op 4/9 door V&J en SZW met dc Kamer

besproken. Stukken in bezit ambtenaren.

• Voorgaande weken veel aandacht van Kamer voor de thema’s:

o (Extta stetin voot) minderheden (w.o. opvang in NL)

o Vraagstuk omtrent genocide en daaruit voortvloeiende verplichtingen

o Wapenleveranties en addittonele steun aan Koerden / Noord-Irak

o Aanpak intcinationalc sponsors IS(IS)

o Internationaal tngttpcn, ook in Syrië

• internationaal speelt discussie rondom noodzaak rransnationale/integrale aanpak IS(IS) en

hoe daarbij om te gaan met Asad

• Eerste gedachtevorming ovct NL deelname Conittion of the Willmg ging u separaat toe

• NL (regionale) inzet concentreert zich op vier elementen.

o Harde aanpak IS(IS)

o Steun aan inciusiviteit en gematigde krachten regio

o Eigenaarschap (en dialoog met) tegionale spelers

o Humanitaire hulp aan slachtoffers van IS(IS)

• MinDcf aanwezig hij debat. Zal vragen v.w.h. wapentransportdn en (additionele) NL

militaire bijdragcfn) vooi tekening nemen. Stukken MinDef in bezit ambtenaren

• Bereiken: ruimte behouden voor constructieve dialoog met alle i-egtonale actorcn

• Vermijden: vooruitlopen op steun aan / modaliteiten van evt. militair optreden in Syric of

deelnemen aan militair optreden in hak

Context

• Conflicten in Irak en Syne aan nieuw en donker hoofdstuk begonnen.

• Sykes-Picot grenzen uit 1916 dreigen langs sektansche gienzen te worden hersLhreven

Meerdeie nu nog stabiele landen in de regio kunnen daarin mccgezogen worden

• Met snelle opmars IS(IS) in Irak uteuw dieptepunt bereikt

Page 1 ol 5



2. Redencerlijn

• 15(15) niet alleen fysieke dreiging buitengrenzen EU, maar ook wezenlijk gevaar voor

universele waarden internationale gemeenschap. Voelbaar Lot in de Haagse Schi Iderswijk.

• Dit wordt niet alleen in Westen. maar ook in regio zelt, en door overgrote dccl

mnoslimemeensehap zo ervaren.

• Afschuw optreden IStIS) dan ook gemeenschappelijk. Noodzaak om op te treden leent

zich niet voor verdeeldheid. iioop dat daar kansen liggen voor gezamenlijke agenda.

• Eerste stappen in dc richting van een internationale coalitie derhalve meet clan welkom.

Eenals aankondiging Arabische Liga zich aan te sluiten hij strijd tegen ISIS.

( ‘Oalitit)fl of the wifling

• Gesprekken over vormen an internationale coalitie ter bestrijding IS(IS) in volle gang.

• I)e VS wil een zo breed mogelijke coalitie wil vormen, inclusief internationale

organisaties, Ëuropese landen en landen in de regio (wordt dus geen NAVo exercitie).

• Ëerste landen die benaderd zijn door de VS. tijn: 512a

4
• Er is nadrukkelijk ruimte voor een NL ml. I)aaroer actief in gesprek met de VS en

andere partners.

• Brede strategie is nodig, gericht op bestrijden ISIS en stabiliteit op langere termijn. Voor

strijd tegen 1Sf IS) is geen quick tix, dit zal een proces van jaren zijn.

• Dat zal president Ohama vanavond eveneens heargumenteren. Dan zullen ook nadere

details over het plan bekend worden gemaakt

• Oser de uitwerking daarvan zal in dc komende dagen en teken verder ordcn gesproken.

En dan zal ook meer duidelijk worden over specifieke NLsc rol daarin.

• Op dit moment sluiten we geen enkele optie uit.

• 1 louden uw Kamer uiteraard op de hoogte.

harde aanpak IS(IS

Mtiic’rki;t naar Koertkn

• hebben te maken met ernstig geradicaliseerden die tot alles in staat zijn. Hun

gruweldaden kunnen slechts met hard optreden worden bestreden.

• Om meest acute get aar tegen te gaan heeft EL zich gecommitteerd Koeidische

strijdkrachten tati militair materiaal te toorzien.
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2. Redeneerlijn

• Bekend dat NL in beginsel geen voorstander is van wapenleveranties naar een toch al zo

instahiele en door wapens overspocide regio.

• Maar steun Koerden op dit moment beste kans om 1 S(IS) hult toe te roepen en verdere

gniwclijkhcden tegen te gaan.

Tcgc’it wwht bieden in Svric

• Eerder aangegeven dat hestiijding IStIS) beperken tot Irak weinig zin heeft.

• Organisatie zal ook in Syric (en hicdcre regio) moeten worden bestreden In eeistc

instantie door volledige steun aan gematigde krachten Moeten in staat gesteld worden

tegcnwichi te bieden aan IS(IS) nu ij van beide zi dcn worden aangevallen.

• Bijvoorbeeld mei nieuwe NL bijdrage van 6 mi1oen voor veiligheid en rule of law in

Sytie.

• Doel is versterken gematigde groepen, d.in.v. training van politie en justitie-otganen in

gebieden onder controle gematigde oppositie, i s rn 512a

• Voot NL is samenweiking met Assad in strijd Legen IS(tS) timeilijk voor te stellen. Assaci

draagt belangrijke verantwoordeLijkheid voor staat waarin de regio veikecri cii hccfl geen

moment laten zien naar een oplossing toe Le willen werken.

• Geen indicaties dat bondgenoten daar anders over denken

• [Pasiej1. Niet vooruitlopen op interventie of luchtaanvalleii in Syrië Is niet aan de orde

en NL heett geen verzoek daartoe ontvan%cn.

A(knijpc’u •t’nors/oortm.se au uinie

• Prohiematisch dat IS(IS) beschikking heeft over eigen inkomsten uit olie, plundering,

hankovervallen, cnz.

• Voor succesvolle bestrijding tS(IS) noodake1ijk dat organisatie afgesneden wordt van

belangrijkste inkomstcnhrontien.

• Voor alle VN-lid%taten verboden olie af te nemen en financiele en economische positie

ISUS) op andere manieren te Steunen (VNVR-rcs 2170).

• Geen indicaties dat 15(15) steun ontvangt van statehke partipcn, in de vorm van directe

financiering of door afname olie

• Private finaneict ing valt niet tiit te sluiten. NL ondeihoudt hilateraal en internationaal

contact over CT-gebicd (inclusief financicnng liietvan) mei o a de Goifstaten voor

additionele maatregelen (o.a. in EU en GCTF context )

Pdg. 3 c’t



2. Redeneerlijn

• Zaak van lange adem en investering in relaties In dal kader reizen NCTV en mijn eigen

medewerkers binnenkort naar KSA.

• Maatregelen tegen terrorismctinancicring wordcn daadwerkelijk genomen (hv. verbod 01)

Cundratsers in KSA, vcrooidcltng van tcnoiisten), cnaar ZOLI in sommige landen mcci en

beter kunnen.

• NL zal zich er hard vooi maken onderwerp hoog op internationale agenda te houden.

Steun aan inciusiviteit en gematigde krachten

• Elke discussie over hard optreden moet gepaard gaan met / afgewogen worden tegen

discussie over wegnemen voedingsbodem IS(IS) in Irak, Syric en brcdetc legio.

• IS(IS) dccl succes te danken aan gegeven dat gewone burgers zich gematginaliseerd en in

de steek gelaten voelen (uitsluitingspolitiek Maliki t o.v soennieten / uitblijven

mterventie in Syrie, ondanks inzet gifgas en vatenbommcn tegen hurgeis). Zij menen

onder dc omstandigheden geen beter alternatief te hebben

• Daarom zo belangrijk dat in Irak voortgang wordt gemaakt met inclusief politiek pioces,

onder leiding van Al-Ahadi, en dat internationale gemeenschap zich hici met het volle

gewicht achtci schaati.

• Positïef dat Al-Abadi steun geniet van belangrijkste (regionale) spelers Verwelkorn dat

deze week door Iraaks parlement een legering van sjiietcn, soennieten en Koerden is

bevestigd. Belangrijke stap en randvoorwaarde voor stabiliteit.

• Maar piobicem van inciusiviteit speelt niet alleen in Irak.

• Veel van pioblemen regio terug te herleiden naar gegeven dat bepaalde groepen

structureel uitgesloten worden van gel i pkwaardigc deelname aan maatschappelijk, sociaal.

poLitiek en economisch vctkeer

• Grote stiipd in Arabische wereld wordt mede gevoerd om identiteit van landen en

ideologische richting van de regio als geheel te bepalen

• Acceptatie van diversiteit is daarbip vooi velen geen geaccepteerd hcgiip

• Aan ons daarom dringende taak met volle overtuiging te investeren in inclusieve en

gematigde krachten regio, in plaats van autoritaire regi mes en reprcssievc maatregelen.

Eigenaarschap (en dialoog met) regio

• Belangrijk element weid nog niet benoemd t a.v. bestiijding IS(IS) en teiugkeer naar

stabiliteit regio in bredere in
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2. Redencerlijn

• Misvatting om te denken dat wij als NL, EU of Westcn het Midden-Oosten vrij naar ons

inzicht kunnen hervoi men. NLet fout maken slechts vanuit eigen perspectief te denken

• Kunnen niet zonder (erkenning van) leiderschap belangrijkste regionale spelers.

Uiteindelijk is hun eigenaarschap en handelen doorslaggevend

• Pleit dan ook voor bereidheid Westen om voortdurende dialoog met iegio aan te gaan en

aan te dringen op heirokkenheid en eigenaarschap. Onze heleidsinzet staat en valt daarbij

• Daaiom cruciaal dat internationale coalitie ook regionale machten zal vertegenwoordigen.

• Naast bestaande bilaterale en inultdatcrale contacten met spelers in de regio, zou een

con Ièrentie met betrokkenheid van deze landen, over de bredere problematiek in Syrie en

Irak. een positieve stap zijn NL zal initiatieven hiertoe ondeisteunen

Humanitaire hulp slachtoffers IS(IS)

• NL biedt hulp aan degenen die als gevolg van de opmars van 15(15) ontheemd zijn

geraukt Humanitaiie bijdrage tot nu toe 7,3 miljoen euro.

• O.a. aan het Rode Kiuis en dan ontmijningsactiviteiten in de op TS(IS) terugveioverde

gebieden, zodat ontheemden veilig kunnen terugkeren

• Nederland blijft de humanitaire situatie en de effectiviteit van hulpverlening in irak

nauwlettend volgen
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3.1 Juridischc grondslag voor optreden tegen IS(IS)

Toestemming staat

• Rechtsgrondslag voor geweldgebniik in een derde staat kan worden gevormd door dc

tOestemming van de betreHende staat om op grondgebied staat geweld aan te wenden

(1.0 m internationaal recht). Geweld dat in dit kader wordt aangewend valt daarom niet

onder gewetdvcibod zoals vastgelegd in art. 2 lid 4 Handvest

Geweldverbod

• 0p grond van geldend 1mei nationaal tccht is gebruik van geweld in internationale

hctickkingen niet toegestaan, tenzij uitzondering van toepassing is (art. 2, lid 4 Handvest)

Uitzonderingen

Twee uitzondciingen: (a) zelfverdediging en (h) VN VR-resolutie op grond van hoofdstuk

VII Handvest

• Hoewel politieke steunverlening van andere orde is dan deelname aan militaiic missie, is

het hetaan van een volkenrechtelijke rechtsgrondslag ook daarvoor vereiste (ref. Notitie

i-echtsgrondslag en mandaat, Kamerstuk 29521, nr 4 1).

Ze/fik’ tdediging

• In geval van gewapende aanval door andere staat heeft een staat recht zich met gewapend

geweld hiertegen te verzetten. Andere staten hebben recht deze aangevallen staat op diens

verzoek militair hij te staan.

• Dit recht vindt basis in internationaal gewoontcrecht en is vastgelegd in aitikel 51

Handvest Onder deze rechtsgrondslag valt ook militaire bijstand i h.k.v. Noord

Atlantisch Verdrag van 1949. Artikel 5 van dat verdrag verwijst expliciet naar artikel 51

Handvest en bevat collectieve bijstandsverphcht ing indien zich gewapende aanval

voordoet tegen één van dc andere NAVO-partneis.

• Ook kan recht op zelfveidcdiging worden uitgeoeFend tegen gewapende aanvalLen

afkomstig van gewapende groepen.

• Over reikwijdte van recht op zelfverdediging bestaai enige discussie 0 rn richt zich op

vraag in hoevctrc er ook recht op zelFverdediging bestaat voordat een gewapende aanval

heet t plaatsgevonden. Hiei over is in 2004 door de Adviesraad Internationale

Vraagstukken en Commissie van Advies inzake Vel kenrechtel ijke Vraagstukken een

gezamenlijk advies uitgebracht (Advies Preèmpticf optreden)
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3.1 Juridische grondslag voor optreden tegcn IS(IS)

• Kabinet deelt hocfdconclusie van advies en vindt ook dat een staat in het geval van een

onmiddellijke concreet drjgende aanval onder voorwaarden een beroep kan doen op
recht van zelfverdediging zoals vervat in artikel 51 Handvest. Van geen enkele staat kan

immers worden gevraagd of verwacht dat hij passief blijft als er duidelijke aanwijzingen

zipn dat een dergelijke aanval op zijn grondgebied of inwoners ophanden is.

• Als afgeleide van het recht op zeifveidediging geldt ook dat staten onder strikte

voorwaarden hun onderdanen mogen beschermen en, zonodig, door inzet van militaire

eenheden, mogen cvacueien vanuit een andei land

Resolutie VNVR

• Tweede algemeen aanvaarde rechtsgrondslag voor gebruik geweld is een VNVR-iesolutie

o g.v. hoofdstuk VII Handvcst. VNVR kan autonsatie geven voor gehrciik van geweld aan

missies van VN, staten ol regionale olgamsaties. Autorisaties voor gebruik van geweld

worden neergelegd in VNVR-resoluties waarin gebruik van alle noodzakeljike

maatregelen (“all necessary means” of “all necessary Ineasures”) wordt toegestaan

Alternatieve grondslagen?

• Verwijzing naar Kamerbrief sepl.cniber 2013 (Kamerstuk 32 623, nr. 110, 19 september

2013) van vorig jaar waarin deze uitvoerig worden behandeld Uitgeltcht:

• Rc’sponsihilttv (t) Proteci (R2P)

- in Kameibncl geconeludeeid dat dit geen alternatieve rechtsgrond vormt vooi het

gebiuik van geweld, resolutie van VNVR nodig

• 1-Jiunanituire interventie

- geen recgrondsla voor gebruik van geweld, maar bereidheid kabinet om i g.v.

humanitaire noodsituatie te overwegen of bijdrage kan woi-den geleverd aan lenigen

van humanitaire nood

- Regeerakkonrd: “tv loot een bijdrage aan internationale crtsisbehcersingsoperat ies is

een volkeniechtelijk mandaat vereist of dient sprake te ziin van een humanitaire

noodsituatie. Verzoeken daai toe worden overwogen in het perspectief van onze

internationale veraniwoordel ijkheid en nationale belangen”

- Bijdrage aan intei-nationale crisisbclieersingsoperatie kan uit vele vormen bestaan.

Indien verzoek om bijdrage het gebruik van geweld omvat, zal kabinet in ieder

afzonderlijk geval een pohueke bcoordehn nakcn of het gebruik daai van lenicm is
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3.1 Juridischc grondslag voor optreden tegen IS(IS)

o h v politieke of morele rechtvaaidiging daarvoor Met dc volgende aspecten dient

nadrukkelijk rekening ie worden gehouden:

o Situatie waarin VNVR niet in staat is gebleken haar primaite

veratitwoordelijkheid voor handhaving internationale vtcde en veiligheid uit te

oefenen als gevolg van ontbreken van unaninhiteit van permanente leden van

VNVR, kun overwogen worden om — als ultimum terneditim — op te treden o.b.v.

humanitaire inlervenhie. Kan alleen als sprake is van humanitaire noodsituatie.

o Bestaan en ernst van humanitaire noodsituatie moeten tijn aangetoond a.d h v

overtuigend en gcloofwaardi bewijsmateriaal Ook moet duidelijk zijn aan wie

dc verantwoordeltikheid voor deze schending kan worden toegerekend.

Daarnaast ilioct gebleken zijn dat er geen praktische alternatieven voorhanden

zijn om humanitatic nood te bccindigcn of tenminste te lenigen

o Het vooigenomen gebruik van geweld moet gericht ziin O bccindigen of

tenminste lenigen humanitaire nood Gebruik van geweld aLs vergeldingsactie of

strafexpeditie is niet toegestaan. Impliceert dat ook consequenties van militair

optreden tevoren dienen te worden afgewogen. Gebtuik van geweld moet

internationaal iccht ecrbicdigen, met inbegrip van vereisten noodzakelijkheid en

proportionaliteit Dit betekent beperking van gebrtitk van geweld naar tijd en

omvang in iclatie tot het doel. Lliteruard dient ook in dergelijke situaties

internationaal humanitair recht te worden nageleefd.

Rechtsgrond gebruik geweld tegen IS(IS) in Irak

• Rechtsgrondslag wordt gevormd door toestemming Irak voor optreden van derde Staten

op Irakee% grondgebied tegen IS(IS). Daarmee valt gcwcldgehruik dat in dit kader wordt

aangewend niet onder hei geweidverbod in al-t 2 lid 4 Handvest.

Rechtsgrond voor mogelijk gebruik geweld VS tegen IS(IS) in Syrië

• Op dit moment niet aan dc orde, niet speculeren over eventuele grondslag hiervoor.

Bij cloort’ragen

• Geen toestemming van SYR voor gebruik geweld tegen IS(IS) SYR op SYR

grondgebied, dus in beginsel geldt geweldverhod. (Wel plicht SYR om op te treden tegen

IS (IS)).
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3.1 Juridische grondslag voor optreden tegen IS(IS)

• Sprake van mogelijke uitzondering op gewcldvcrhod?

- Van VNVR resolutie onder Hfd Vii is op dit moment niet haalbaar. Treffen maatregelen

tegen I$(IS) op SYR grondgebied zijn onbesprcckbaar als gevolg van ontbreken

unanirniteit van permanente leden VNVR.

- Zelfverdediging — alleen indien een onmiddeflilk concreet dreigende gewapende aanval

op de VS door 1515 vanuit SYR of bij inwerkingtreding artikel 5 NAVO, bijvoorbeeld in

geval van gewapende aanval door SYR of gewapende groep op TUR.

- Alternatieve rechtsgronden? Humanitaire inteiwentie vormt geen rechtsgmndslag. maar

zoals uit Kamerbrief 2013 blijkt, deur openhouden hiervoor, als ultimum remedium.

indien politieke of morele rechtvaardiging, o.h.v. geloofwaardig bewijs en gericht op

lenigen humanitaire nood.

Rechtsgronden meest recente militaire interventies

Centraal Afrikaanse Republiek

Interventie door Frankrijk (operatie Sangaris) en Afrikaanse vredesmacht

Rechtsgrondslag: VN VR-resolutie o.h.v. Hfd. 7 VN-Handvest

Mali

tnterventie door Frankrijk (operatie Serval)

Rcchtsgrondslag: toestemming MAL aut

Libië

Rechtsgrondslag: VNVR-resolutie o.b.v. Hfd 7 (voorbeeld R2P)

kak 2003

Interventie tegen bewind Hussein door coalition of the willing

Rechtsgrondslag werd betwist, referte aan VNVR res door coalitie

Later, VNVR resolutie die feitelijk zijn van bczcttingsmnacht VS en VK erkende

Afghanistan

Rechtsgrondslag OEF: zelfverdediging

Rechtsgrondslag ISAF: VN VR-resolutie o.b.v. hfd 7 VN-Handvest Lc.m., instemming van

latere AFG aut
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3.2 Juridisch kader term genocide

Genocide als internationaal misdrijf

• Genocicle behoort net als misdrijven tegen mcnselilkheid en oorlogsmisdrijven tot

categorie internationale misdrijven

• Internationale misdrijven zijn misdrijven dic zoveel atschuw wekken in internationale

gemeenschap dat ze op internationaal niveau strafbaar zijn gesteld.

• In NL is strafbaarstelling van deze internationale misdrijven geregeld in Wet

Internationale Misdrijven (WIM).

Juridische definitie genocide

• Juridische definitie genocide met het oogmerk (intentie) gericht op het geheel cl’

gedeeltelijk veinietigen van een nationalc/ctnischeheligieuzc of raciale groep

o doden van leden van de groep;

o leden van de groep zwaar lichamelijk of geestelijk letsel toebrengen,

o opzettelijk aan de groep levensomstandigheden opleggën die op haar gehele of

gedeeltelijke lichamelijke vernieti gi ilg ztjn gericht;

o maatregelen nemen, welke tot doel hebben geboorten binnen de groep te

voorkomen: of

o kinderen van de groep ondet dwang overbrengen naat een andete groep

• Strafbaar gesteld in Stattiut van Rome (artikel 6) cn in NL in WIM (artikel 3)

• Kern van strafbaar feit is dat intentie is gericht op vernietigen groep vanwege kenmerken

groep.

• Bij vervolging win genocide moet die intentie gericht op die groep bewezen worden.

Juridische definitie misdrijf tegen de menselijkheid

• Definitie misdi-ijven tegen de menselijkheid misdrijven als moord, uitroeiing, deportatie,

gedwongen prostitutie die worden gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of

stelsel matige aanval gericht tegen een hurgci bevolking.

• Strafbaar gesteld in Stattiul van Rome (artikel 7) en in NL in WIM (artikel 4).

• Karakteristiek is grootschaligheid en planning (gaat om feiten), maar ook moet worden

bewezen dat dader kennis had van deze (wijdverbreide of systematische) aanval

• Voor strafwaaidigheid is geen verschil tussen genocide en misdrijven tegen

menselijkhcid. zal bij vervolging ketize van aanklager zijn wclk misdrijf beste past bij

feiten
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3.2 Juridisch kader term genocide

Gevolgen van de kwaliticatie “(mogelijke/vermoedelijke) genocide”

• Als partil bi] Verdrag inzake dc Voorkoming en de Bestraffing van Genocide

(Genocideverdrag; 1949) is NL verplicht de bepalingen ervan te goeder trouw ten uitvoer

te Lcggen

• Deze verplichting geldt ongeacht kwalificatie van situatie door kabinet.

• “Politieke” kwalificatie genocide tmpliceeii noch verplichting in militair te grijpen noch

schept het een recht militair in te grijpen.

• Tenuirvocriegging te goeder trouw van Genocideverdiag impliceert noodzaak al de

maatregelen die rede1ikcrwijs beschikbaar zijn Le nemen. i.o m internationaal recht, ter

voorkoming genocide

• Volgens het Internationaal Gerechtshof hangt of een staat daadweikelijk moet optreden af

van meerdere factoren. Het Hof noemt er echter slechts een. het vermogen van deze staat

om het gedrag van de personen die genocide zouden plegen te beinvioeden. Dit vermogen

hangt af van verschillende factoren, waarvan het Hof er twee noemt dc geografische

nabijheid en de handen met de relevante actoren die genocide zouden plegen. Wat dit

laatste betreft verwijst het Hof naar politieke, militaire of financi1c banden.

Terughoudendheid situatie in Irak te kwatilïceren als “vermoedelijke genoide”

• Kwalificatie van het kabinet: “IS(IS) is vermoedelijk verantwoordehjk voor zeer ernstge

internationale misdnj ven, zoals ooringsmisdri ven, misdaden tegen de men sel ii kheid en

ge noc ide”

• Kabinet is van meet af aan doordrongen geweest van ernst en omvang situatie in noord

Irak.

• Inzet kabinet altijd geiicht geweest op preventie, vooi komen escalatie en bieden hcilp

ongeacht kwalificatie van situatie in noord-Irak (geen terminologie discussie).

• Daarnaast in juridische zin geen oordeel van kabinet of er in het concrete geval sprake is

van genocide. uiteindelijk oordeel is aan de rechter. Kabinet heeft wel een vetmoeden en

dat vermoeden noodzaakt tot actie gericht op preventie, voorkomen escalatie en bieden

van hulp. Definitief ootdcel echter lastig vooral omdat moeitijk te beoordelen ot er sprake

is van specifieke intentie zonder uitgebreid bewijsmateriaal
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3.3 Wapenleveringen door andere landen

Leveranties door partnerland

Op dit moment wordt in verschillende landen nagedacht over ondersteuning van de Koerden

met dodelijke en niet-dodelijke goederen. Op basis van een inventarisatie van openbare en

vetirotiwelij ke in ft)rmatie biip kt het volgende:

OPENBARE 1NFORMATIE

Duitsland (informatie is openbaar)

Duitsland zal in 3 tranches wapens en munitie ter waarde van Cd 70 € miljoen gaan leveren,

in aanvulling op non-lethal (helmen, vesten, communicatie, IED-apparatuur, tenten,

veldkikcrs).

Per tranche zullen 4.000 peshrnerga’s (totaal aan Peshmctga is circa 200.000) worden

uitgerust, waarvan de eeiste tranche heel september zal duren. In Erbil zijn hiervoor 6

personen van Duitse defensie op dc grond om alle vootbcrcidingcn te treffen. Duitsland is

hewust van risico’s en bepleit afStemming met partners / leveiancicts om voorraadopbouw te

vooikomen. Levering in ttancbcs, 2e en 3e tranche leveren op hdsls van behoefte op dat

moment en ontwikkelingen op de giond Daarnaast eindgehruikcisvcrklaring van Koerden en

handelen op basis van vorm van vertrouwen dat het gccn loze beloften zijn. Totaal aan

goederen dat DUI levert:

• 8000 x geweer Heekler en Koch G3 + 2 mln patronen

• 8000 x geweer Hecklei en Koch G36 + 4 mln. pattonen

• 8000 x pistool Pl + 1 mln. panonen

• 40 x machinegeweet MG 3 + 1 mln patronen

• 200 x raketwerper / Panzetfaust 3 + 2.500 stuks munitie

• 40 x .‘ware raketwerpers + 1 000 stuks

• 30 x MILAN antitankwapen + 500 stuks munitie en opleiding in Duïtsland

• (0 000 x handgranaten

• (00 vrachtwagens: WOLF (heschermd/onbeschermd) en UNIMOG

• 5 x D1NGO: Duits militair infanterietransportvoertuig

• 1 x tankauto
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3.3 Wapenleveringen door andere landen

VK

VK geeft militaire steun aan de Koerden. o.a. met een RAF surveillance aircraft. Tevens zin
de Britten betrokken hij het vervoeren van Oost-Europees munitie naar Erhil. Voorts

identificcert het VK nu welke ander, zwaarder, Brits materieel zou kunnen worden geleverd.
waarbij terdege rekening moet worden gehouden met Craakse en vooral ook Turkse

gevoel igheden.

VS

VS werkt momenteel uitsluitend aan het Koerclische verzoek om wapcns/ammunitie en

coördineert de luchtbrug tussen Albanië en Erbil.

AUS

Austtalië neemt dccl aan de multinationale inzet om Oost-Europese wapens en munitie naar

Erhil te vervoeren.

V[R[Rf)t]WEL1JK INFORMATIE
5.1 .2.a

— .

.

1
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4. Q&A’s

o 1: Waarom gaat NL niet hewapenen?

• NL ondersteunt Koerdische Regionale Autori tellen (KRA) op verschillende manieren

Enige tijd geleden beslist 1000 gevechtshelmen en 1000 kogelwerende vesten te leveren

• Ook transport wapens en munitie t b v. KRA.

• Tiansport bestaat uit 32 pallets met klein kaliber wapens, zware wapens (nu ket-propelled

grenades) en morneren, die door aantal (oost-)Europese landen aan KRA ter beschikking

worden gesteld.

• Daarnaast heeft DUT op 31/8 II. besloten wapens te leveren t.w v. EVR 70 mln. Op

verzoek DUI transporteert NL deel van deze wapens naar regio.

• NL levert op dit moment zelf geen wapens, maar sluit voor toekomst nieR uit

• Belangrijke overweging hierbij is dat in DEF-voorraden geen wapens en munitie

beschikbaar zijn die voorzien in behoefte Koerden. Tevens leveren reeds veel landen

wapens en moet duidelijk worden hoe aanbod overeenkomt met vraag Koerden, mede in

licht van mogelijk misbruik.
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4. Q&A’s

Q 2: Wapens in verkeerde handen?

A:

• Risico aanwezig dat wapens in verkeerde handen vallen, door hijv doorverkopen Ook

risico dat wapens uiteindelijk door Koerden worden Ingezet voor andere doelen, zoals

steun aan Koerden Turkije of tegen Iraakse regering.

• Acute en ernstige gevaar IS(IS) maakt deze risico’s acceptabel, maar moet wel rekening

mee worden gehouden

• Landen die wapens leveren nemen mitigerende maatregelen Eisen hijv schriltelijke

verklaring van zowel kaaksc autoriteiten en/of KRA (zogenaamde

ei ndgebruikersverklaring) waarin politiek comnhlrment wordt gevraagd dat deze wapens

worden ingezet voor strijd tegen IS(IS). Gebruikelijk vereiste hij expoit wapens waar nu

extra nadruk op wordt gelegd

• DUI gaat wapens in drie fases leveren. Leveringen fase 2 en 3 hangen sterk af van

ervaringen met eerste leverantie en het gebruik hiet van door de Peshmcigas.

• Andere belangrijke maatregel is goede coordmatic zodat voorkomen woidt dat Koerden

voorraden opbouwen die later mogelijk worden misbruikt.

• Leveren wapens niet op zich. Irnernautonale gemeenschap zet sterk in op verenigd Irak

waarbij het belangrijk is dat in Bagdad regering zit waar ook Koeiden zich in voldoende

mate in herkennen. Draagt hij aan voorkomen van toekomstig misbruik

Q 3: Vindt in EU-verband coördinatie over wapenleveringen plaats?

• Coordinatie wapenleveranties belangrijk om Ie voorkomen dat voorraden worden

opgebouwd die later elders kunnen worden ingezet, of dat wapens verdwijnen naar

onderhands circuit.

• Betrokken westerse landen hechten aan deze coördinatie. VS heeft leidende ml genomen

om leverantie wapens en munitie te coordincren en vraag en aanbod bijeen te bicngcn.

• Ook vindt bilateraal overleg plaats tussen landen om transporten gezamenlijk te doen,

informatie uit te wisselen over de wijze waarop leveranties worden afgehandeld en te

voorkomen dat goederen in verkeerde handen vallen

• In EU-verband wordt gesproken over de intenties van LS en maatregelen om misbruik te

voorkomen. Bovendien vinden alle leveranties plaais in nauw ovei leg met Iraakse en

Koerdische autoi lteitcn, dus ook coördinatie op nationaal niveau
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4.Q&A’s

Q 4: Risico mission creep?

• Militaire betrokkenheid VS en andere partners gericht op ontzetten van in nauw gedreven

minderheden, beschermen onschuldige burgers en terugdringen IS(IS).

• Op dit moment nog geen sprake van verdergaande militaire actie, dus missmn creep (nog)

niet aan de orde

• Wel goed om alert te blijven. Constateer dat tot nu toe alle stappen die gezet worden

weloverwogen en in nauwe afstemming tussen internationale partners en iraakse en

Koerdische autoriteiten plaatvinden. Streven daarbij steeds om juiste balans te vinden

tussen vastberadenheid en voorzichtigheid.

Q 5: Gevolgen voor onaffiankeLijkheidsstrijd Koerden? NL positie?

• Discussies over referenda, betwiste gebieden en onafhankelijkheid lijken voorlopig naar

achtergrond te zijn verdwenen.

• Koerden hebben in huidige omstandigheden belang bij eenheid en samenwerking met

centrale autoriteiten

• Neemt niet weg dat huidige ontwikkelingen er toe kunnen leiden dat vraag Koerden om

meer autonomie sterker kan worden als huidige crisis is bezworen.

• Voor NL is eenheid en territoriale integriteit van Irak uitgangspunt. Eventuele verdere

stappen richting meer autonomie / onafhankelijkheid alleen wanneer binnen de kaders

van de Iraakse grondwet en in goed overleg met de autoriteiten in Bagdad geschied.

• Van Kandidaat-premier Al Abadi wordt verwacht dat hij een inciusieve regering vormt,

waarin tegemoet wordt gekomen aan Koerdische wensen.
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4. Q&A’s

Q 6: (Veiligheids)situatie in Iraaks Koerdistan, rn.n. minderheden?

A:

• Ontheemde groepenngen, inciLisief minderheden, worden gezien omstandigheden goed

opgevangen door Iraaks-Koerdoche legering en lokale bevolking.

• Situatie voor ontheemden moeihkst in Dohuk vanwege grote aantallen (200.000)

• Geen reden aan te nemen dat in Iraaks Koerdistan, waar het relatief veilig is, mmdci

veilig zou zijn voor minderheden dan voor Koerden

• Kabinet is verheugd over berichten dat door VN etkende initiele distributie- en

coordinatieprohlcrnen langzaam maar zeker kleitier worden.

Q 7: Vluchtelingen (opvang/c&irdinatie EU)?

• Opvang in regio uitgangspunt voor NL-vluchteltngenheletd. NL ondersteunt UNHCR met

jaarlijkse, wereldwijd in te zetten, ‘cote’ bijdrage en aantal ongeoorrnerkie bijdragen aan

specifieke, schrijnende vluchtelingensituaties.

• Voor Syrische asielaanvragen, voert NL sinds uitbreken conflict in SYR een ruimhartig

asiciheleid.

• Op dit moment nog geen stijging van fraaksc asielinstroom in NL zichtbaar.

• Er wotdt individueel getoetst of iemand bescherming nodig heeft. Voorlopig geen

afwijzende beslissingen genomen in zaken waarin asielzocker afkomstig was uit IS(IS)

gebied. Sturen geen mensen tciug naar IS(IS)-gehied

• Medio eptembei volgt een nieuw algemeen amhtsbericht over veitigheicissituatie in Irak

Mcde oh v. informatie daarvan zal staatssecictaris V&J nagaan of het land gebonden

asielhelcid inzake Irak aanpassing behoeft.
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4. Q&A’s

Q 8: Coördinatie inzet EU (humanitair)?

• Coördinatie noodzakelijk om duplicatie hulpactiviteiten en hiaen hulp te voorkomen

Vergroot effectiviteit en efficientie hulp.

• VN (meer specifiek OCHA) coordineert overgrote deel hul]ianltaire hulp aan onthecinden

in Irak 0 a Rode Kruis stemt inzet af met door OCHA geleide VN Hunumitarian

Country Team.

• Door ECHO gefinancierde humanitaire hulpacti vitel ten, alsmede individuele EULS,

maken onderdeel uit van deze coördinatie. Parallelle coordinatie onwenselijk

• ECHO heeft, in overleg met OCIIA, lust benodigde goederen opgesteld en reacties LS

hierop gecoördineerd, Daarnaast wordt door ECHO en LS geleverde humanitaire hulp

geregistreerd en brengt ECHO regelmatig situation 1-epotis uit. Onlangs heeft ECHO een

kantoor geopend in Erhil.

Q 9: financiering 1S(IS)? Rol goifstaten?

• IS(IS) sinds eind 2013 op VN-sanctielijst: verbod op ter beschikking stellen ftnanciclc

tegoeden, wapenembargo en reisbcperkingen Resolutie 2170 (2014) herhevestigt VN

sanctieregirne en voegde zes aan IS(IS) gelieerde individuen toe.

• Geen aanwijzingen voo;’ financiering IS(IS) door statelijkc actoren (ook niet door

Golfstaten) Private financiering vanuit Golfregio niet uit te sluiten.

• Kabinet roept landen op afdoende maatregelen te nemen om dergelijke financiering aan

IS(IS) door organisaties en individuen tegen te gaan.

• NL onderhoudt daarom diplomatiek contact met o a dc Golfstaten om maatregelen te

tre ften

Passief indien gevraagd

• IS(IS) niet op autonome EU-tenorisinchjst Niet nodig omdat VN-sancties worden

omgezet in EU-wetgeving. Op EU- of nationale lijst plaatsen voegt niets toe aan werking

sancties legen 1S(IS).
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4. Q&A’s

Q 10: Invloed IS(IS) in regio (Libanon, Jordanië, (Taza)?

A:

Li bcin on

• Opmars IS(IS) vindt weerklank onder zeer k’eine delen van de (oennitische) bevolking

in Libanon, bijvoorbeeld in de Palestijnse vluchtelingenkampen

• Moet geplaatst worden in context van bredere maatschappelijke onvrede en sektarische

spanningen.

• Over het algemeen Wordt IS(IS) in straten Beiroet beschotiwd als extremistische

terreurcicib met verwerpelijke ideologie Maatschappelijk draagvlak ontbreekt

• Desalniettemin heeft IS(IS) (en Jabhat al Nusra) zich laten gelden op sommige plaatsen.

• Bijv. begin augustus toen IS(IS) Libanese grenspiaats Arsal onder de voer liep.

• Libanese leger moest dorp heroveren. Invloed moet dus ook niet onderschat worden.

Jorclantë

• Jordaanse leger hotidt grenzen lor dusver stevig dicht voor IS(IS).

• JORaut belangrijke factor voor regionale stabiliteit.

• Onder bevolking weinig steun voor ideologie 1S(IS). Wel ongeveer 1500-2000 JOR

Jihadgangers naar Syrie.

Gciza

• Er Zilfl geen aanwijzingen dat IS(IS) in Gaza actief is.
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4. Q&A’s

Q ii: Rol Turkije?

A:

• Door poreuze TUR-SYR grens kampt TUR met directc diciging uit regio. TUR daamm

groot belang hij veilige en stabiele regio.

• Net als NL, ervaart TUR IS(IS) als directe dreiging voor nationale veiligheid. TUR hecft

onlangs IS(IS) op nationale terrorisinelijst geplaatst en neemt dccl aan internationale

coalitie tegen 1Sf IS).

• NL en TUR werken nauw samen hij bestrijding IS(IS), bijvoorbeeld in het monitoicn en

tegenhouden van uttreizigers. NL in gesprek mei TUR over intcnsivenng Van de

samenwerking, o a. op politiek, diplomatiek en politioneel niveau

Pas vief, indieiz gei’raagd.

• Beschikken niet ovet aanwijzingen TUR steun aan IS(IS). Kabinet heeft gcctl reden om te

twijfelen aan uitspraken TUR.

Q 12: Itlogelijk militair ingrijpen NAVO/VS’? (Militaire) steun NL’?

• VS hebben aantal luchtaanvallen tiitgevoctd rond Sinjar en ten westen van Erhi) Doel

aanvaLlen: vluchtelingen op en rond Sinar veilosscn uit benarde positie en humanitaire

ramp voorkomen Kabinet steunt deze acties

• Kabinet steunt acties VS die voorzien in behoefte liaakse regering en helpen traakse

bevolking te beschermen.

• NL levert naast humanitaire hulp, ook helmen en scherfvestcn en draagt hij door transport

te verzorgen van wapens voor KRA.

• NAVO-top in Wales heeft ook gesproken ovci gecoordineerde actie van internationale

gemeenschap, waarbij NAVO o a. rol kan spelen als clearmg hou,e voor militaiic stctin,

capactteitsopbouw van iraakse defensie kan vervullen en inlichtingen kan bieden.

• Bombardementen door NAVO of NL zijn niet aan cle orde.
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4. Q&A’s

Q 13: Militair ingrijpen Syrië?

• Op 26/8 heeft Obama toestemming gegeven voor uitvoeren verkenningsvluchten hoven

SYR. Niet bekend of en zoïa welke stappen VS zal zettcn om IS(IS) in SYR te

bestrijden

• Kabinet erkent noodzaak om IS(IS) ook in SYR ie bestrijden, maar situatie is daar

ingewikketdei dan in Irak, doordat de Iraakse regel ing de VS heeft verzocht om

luchsteun en dat in SYR niet het geval is

• Militair Ingrijpen in SYR op dit moment niet aan dc orde

Q 14; Coalïtion of the willing / NL deelname?

• Op NAVO-top eerste stappen gezet richting vormen van internationale coalitie tei

bestrijding van IS(IS).

• VS wil zo breed mogelijke coalitie vormen, inclusief internationale organisaties en landen

in de regio (wordt dus geen NAVO exercitic)

• Coalitie zal hiede strategie moeten uitwerken langs verschillende sporen: politiek, militair

en humanitair, en voor langere termijn Voer strijd tegen JS(1S) is geen quick lix.

• NL in gesprek met VS en andere partneis om te kijken naar mogelijke rol / bijdiage NL.

• Uitgangspunt: hamde aanpak ISIS, steunen gematigde krachten, dialoog met de regio.

• PM: Uitkomst van uw gesprek met MP op 8/9.

Q 15: Rechtsgrond gebruik geweld tegen IS(IS) in Irak?

• Rechtsgrondslag woidt gevormd door toestemming [tak voor optreden van derde staten

op Irakees grondgebied tegen IS(IS). Daaimee valt geweidgebruik dat in dit kadei woidt

aangewend met onder het geweidverbod in art. 2 Lid 4 Handvest
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4. Q&A’s

Q 16: Rechtsgrond voor mogelijk gebruik geweld VS tegen 15(15) in Syrië?

A:

• Op dit moment niet aan dc orde, niet pecu leren ovcr eventuele grondslag hiervoor

Pctssief indien gevraagd

• Geen toestemming SYRatit voor gebruik geweld tegen IS(IS) op SYR grondgebied, dus

in beginsel geldt geweidverbod. (Wel plicht SYR om op tc trcden tegen IS(JS)).

• Sprake van mogelijke uitzondering op gcweldverhod9

- Van VNVR resolutie onder Hfd VII is op dit moment niet haalbaar. Ttefïen maatregelen

tegen IS(IS) op SYR grondgebied zijn onhespieekbaar als gevolg van ontbreken

unanimiteit van permanente leden VNVR.

- Zelfverdediging — alleen indien een onmidddfliik concieet dreigende gewapende aanval

op de VS door ISIS vantiit SYR of hij tnweikingtieding artikel 5 NAVO, bijvooibeeld in

geval van gewapende aanval door SYR of gewapende groep op TUR

- Alternatieve rechtsgronden? Humanitaite lntcrvcnlie vormt geen rcchtsgrondslag. maar

zoals uit Kamerbrief 2013 blijkt, deur openhouden hiervoor, als ultimum remeditim,

indien politieke of morele rechtvaardiging, o h v. geloofwaatdig bewijs en gericht op

lenigen humanitaire nood.

Q 17: Hoe gaat NL ervoor zorgen dat internationale misdrijven in Irak onderzocht

worden en daders bestraft worden?

• Noodzakelijk om overeenkomstig internatLonaal iccht al het mogelijke te doen om

internationale misdrijven te voorkomen en schuldigen te het echten

• Vermeende misdrijven door alle partijen dienen onderzocht en vervolgd te worden.

• Strafrecht in beginsel nationaal en verantwoordelijkheid hiervooi rust dan ook in eerste

instantie op Traakse autoriteiten

• VN MRR deed tijdens speciale zitting van MRR op /9 yl oprccp Ufl VN Hoge

Commissaris voor Mensenrechten om een mi%sle naar Irak te smien om misdrijven

gepleegd door IS(TS) en verwante groeperingen te ondcrtoeken

• bezien uitdagingen kaakse overheid in strijd tegen IS(IS), steunt NL dit internationale

initiatief van VN MRR
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4. Q&A’s

Q 1$: Internationale aanpak IS(CS)?

A:

• IG vastbesloten dreiging IS(IS) te hestriden. Eerder heeft EU opgeiocpen tot versnelde

maatregelen om radicalisering en extrernisme tegen te gaan

• Gezien aard 1S(IS) en hediciging van huidige veiligheidssituatie ligt deel van oplossing in

intensieve internationale samenwerking.

• Op NAVO-top aangekondigd dat ecn internationale coalitie zich zal richten op het

tegengaan van CS(IS). Precieze invulling daarvan nog niet bekend

• Om samenwerking op gebied terrorisniehestrijding te verstcikcn zal binnenkort een

delegatie van NCTV en BZ Saocdi-Aiabie bezoeken om te spreken over tegengaan

IS(IS)

• Ook binnen Global Cotinterterrorism Forum (GCTF) staat fenomeen hoog op agenda.

Marokko en NL hebben voornemen Foreiga Terrorist Fighters initiatief komende jaar te

blijven trekken om concrete invulling te geven aan good pracrices die afgelopen jaar

verzameld zijn.

Q 19: Nationale aanpak IStJS)?

• In integrale aanpak Jihadisine zijn maatiegelen genoemd met als doel indammen

probleem van personen die zich aansluiten bij o a. TS(S);

• Lokale aanpak (potentiele) jihadreizigers gericht op preventie uitreizcn en actieve

monitoring bij terugkeer. Maatwerk gericht op ondersteuning gemeenten

• Besluit genomen om binnen korte termijn (in ieder geval deze maand) 3 personen op

nationale terrorismelijst te plaatsen die zich hebben aangesloten bil IS(IS)

• Door ingestelde sancueregeling terrorisme zijn alle financiele tegoeden van deze

personen bevroren en is het sualhaar hen financiële tegoeden ot economische middelen

indirect of direct ter beschikking te stellen.

Passief. indien gevraagd.

• Wordt niet ingegaan op individuele gevallen nationale terrorisiuclijst
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4. Q&A’s

Q20: Terughoudendheid situatie in Irak te kwaliticeren als “vermoedelijke genocide”

A:

• Kwaliticatic van het kabinet: “IS(IS) is vetmoedclijk verantwoordelijk voor zeer crnstlge

internationale rnisdri ven, zoals oorl ogsnusdrij ven, misdaden tegen de mensel ijkheid en

genoci de”.

• Kabinet is van meet af clan doordrongen geweest van ernst en omvang situatie in noord

Irak.

• Inzet kabinet altijd gericht geweest up preventie, voorkomen escalatie en bieden hulp

ongeacht kwalificatie van situatie in noord-Irak (geen terminologie discussie)

• Daarnaast injuridisehe zin geen ooidccl van kabinet of er in het concrete geval sprake is

van genocide: dat is aan de rechter Kabinet heeft mogelijk wel een vermoeden en dat

vermoeden noodzaakt tot actie gericht op preventie, voorkomen escalatie en bieden van

hulp
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4. Q&A’s

Q 21: Wat vindt u van het EVA advies over “IS en Irak”?

• Prima advies, in lijn met eerdere interne juridische adviezen hierover.

• In zijn advies gaat Professor Nollkaempcr in op de reikwijdte van de verplichting van

verdragspartijen hij het Genecideverdrag (1948) om genocide te voorkomen (neergelegd

in artikel 1).

• Hij concludeert dat deze verplichting niet inhoudt dat alle staten daadwerkelijk moelen

handelen bij dreigende genocide.

• Bouwend op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof acht hij die verplichting

alleen van toepassing op staten die een sterke hand hebben met de groep die genocide

dreigt te plegen EN die het vermogen hebben om het handelen van deze groep effectief te

beïnvloeden.

• Geldt volgens EVA niet voor Nederland. Volgens EVA kan uit Artikel 1 van het

Genocideverdrag evenmin worden afgeleid dat Nederland via strafrechtelijke maatregelen

moet optreden tegen Nederlanders die het voornemen hebben een jihad-reis te maken,

zonder dat duidelijk is dat zij daadwerkelijk een bijdrage beogen te leveren aan de

genocide.

• Ondanks het ontbreken van een duidelijke verplichting tot handelen acht het kabinet,

zoals blijkt uit de beantwoording van de recente Kamervragen van het lid Omizigt, het

van groot belang om in te zetten op preventie, en het staken en voorkomen van

internationale misdrijven, waaronder genocide.

• Ook volgens Professor Nollkaemper kan dergelijk preventief handelen wenselijk zijn, op

politieke of andere gronden.
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Op 29 augustus jL is mij namens de minister ‘san Buitenlandse Zaken gevraagd advies te geven
over de volgende twee vragen.

1. Hoe beoordeelt u dein artikel 1 van het Genocideverdrag neergelegde verplichting tot
voorkoming van genocide, in het l)ijzonder in het licht van de uitleg die hieraan is gegeven door
het Internationaal Gerechtshof in de taak Rosnië-Hercegovina tegen Servië-Montenegro van
26 februari 2007?

A Ige,nene op,nerkingen
1. Artikel 1 van het Genocideverdrag luidt, in de Nederlandse vertaling: ‘De Verdragsluitende

Partijen stellen vast, dat genocide, ongeacht of het kit in vredes- dan wel in oorlogstijd wordt
bedreven een misdrijf is krachtens internationaal recht, welk misdrijf zij op zich nemen te
voorkomen en te hestraffen.’

2. In de uitspraak in de zaak I3osnië-Herzegovina (2007) heeft het Internationaal Gerechtshof(IGIJ
of Hof) een aantal aspecten van deze verplichting verduidelijkt. Het Hof oordeelde dat Artikel 1
een zelfstandige verplichting bevat. die niet is beperkt tot bestraffing van personen die zich aan
genocide schuldig hebben gemaakt (par. 165). Dc verplichting wt voorkoming van genocide, en
de daaruit voortvloeiende verplichting daadwerkelijk te handelen, ontstaat op het moment dat
een staat wetenschap heeft (of had moeten hebben) van de ‘existence of a serious risk that
genoeide wifl he committed’ (par. 431). De verplichting is niet territoriaal beperkt: staten zijn
ook verplicht tot handelen om genocide in andere staten te voorkomen (par. 183).

3. Twee aspecten van de verplichting tot voorkoming van genocide zijn van bijzonder belang voor
de zich nti in Noord-Irak afspelende gebeurtenissen. Ten eerste de vraag welke staten
daadwerkelijk moeten optreden, en ten tweede de vraag wat de inhoud van deze verplichting is:
wat zouden deze staten moeten doen ter voorkoming van genocide.

Wc’tke stalen moeten handelen’
4. Wat de eerste vraag betreft, maakt het Hof duidelijk dat hoewel de verpliching tot voorkoming in

beginsel rust op alle verdrugspartijen, dit niet betekent dat alle staten daadwerkelijk moeten
handelen.

5. Of een staat daadwerkelijk moet optreden, hangt volgens het Hof af van rneederc tictoren, Liet
Ilof noemt er echter slechts een: de capaciteit (of ‘het vermogen’) van deze staat om het gedrag
van de personen die genocide zouden plegen te beïnvloeden. Deze capaciteit hangt af van
verschillende factoren, waarvan het Hof er twee noemt: de geograflschc nabijheid en de handen
met de relevante actoren die genocide zouden plegen. Wat dit laatste betreft verwijst het Hof
naar politieke. militaire, of financiile banden (par. 434).

6. Het Hof merkt ook op dat het enkele feit dat een staat op zichzelfniet in staat 70U /ijn om
genocide daadwerkelijk te voorkomen, niet betekent dat deze staat daarom niet zou moeten
handelen. Het Hof overwoog op dit punt dat het mogelijk is dat preventieve handelingen van een
staat die op zichzelf onvoldoende zouden zijn om genocide te voorkomen — toch een
preventief effect kunnen sorteren in samenhang met maatregelen van andere staten (par. 430).

7. De door het Ilofgeformuleerde criteria zijn verre van eenduidig. Over de vraag tvanneer het
vermogen van een staat (bijvoorbeeld in termen van politieke, economische, of militaire invloed)
dusdanig is. dat deze staat handetend moet optreden, bestaat grote onduidelijkheid.

8. Voor een goed begrip van de vraag welke staten moeten handelen om genocide te voorkomen.
moet niet alleen naar de uitleg van het hof worden gekeken, maar ook naar de praktijk van
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staten. (ieconstateerd moet worden dat deze praktijk moeilijk verenigbaar is met de uitleg die het
[lol heeft gegeven. Voor zover ik kan overzien, is er nauwelijks of geen praktijk die suggereert
dat staten een verplichting hebben aanvaard om daadwerkelijk op te treden als in andere staten
genocide dreigt te worden gepleegd. Staten hebben zich in relevante gevallen, zoals de situatie in
Darfur. niet of nauwelijks beroepen op een dergelijke erplichting. Dit heeft juridische relevantie
voor de interpretatie van Artikel 1 van het Genocideverdrag.

9. Naar mijn oordeel kan de uitspraak van het Hof alleen met deze statenpraktijk worden verenigd,
indien de criteria aan de hand waarvan de verplichting Lot voorkoming worden ingevuld, uiterst
restrictiet’ worden uitgelegd. Ik conctudeer derhalve dat een staat alleen daadwerkelijk verplicht
is om te handelen tot voorkoming van genocide, indien deze staat 1) een sterke band heeft met
de groep die genocide dreigt te plegen, en 2) het vermogen heeft om het handelen van deze groep
effectief te beïnvloeden.

10. In het enige geval waarin door een internationaal tribunaal is vastgesteld dat een staat deze
verplichting heeft geschonden (de Genocide zaak zelf), oordeelde het Ilof dat het toenmalige
Joegoslavië aan deze criteria voldeed. Het is echter duidelijk is dat de feiten in die situatie zeer
uitzonderLijk waren en onvergelijkbaar zijn met, bijvoorbeeld. de positie van Nederland jegens
de Islamitische Staat (IS).

11. In de door mij voorgestane uitleg (geformuleerd in nr. 9), is het enkele t’eit dat een staat, die
verder geen relevante band met de actoren in kwestie heeft, beschikt over economische of
militaire middelen om druk uit te oefenen of in te grijpen, onvoldoende grond voor dc concltisie

dat deze staat verplicht is om daadwerkelijk te handelen.

De inhoud tuit tI vei’p!ichting: welke inautregek’n moeten uvrden genonien?
12. Voor Staten die op grond van dc hiervoor genoemde criteria verplicht zijn te handelen. kan uit de

uitspraak van het l(iH worden afgeleid dat de verplichting tot voorkoming geen
resultaatsverplichting is, maar een inspanningsverplichting. liet gaat om een verplichting to
emptoy all means reasonably available to them, so as to prevent genocide so far as possible’ (par.
430).

13, liet hot’ geeft niet aan welk type maatregelen een staat zou moeten nemen om de verplichting tot
voorkoming te vervullen . Het Genocideverdrag zelf verwijst naar het inschakelen van de
bevoegde organen van de VN (Artikel 8) en strafrechtelijke wetgeving (Artikel 5), maar uit de
zelfstandige status van Artikel 1 kan worden afgeleid dat de maatregelen die een staat kan of
moet nemen niet per se hiertoe zijn beperkt. [)e enige criteria die het 1 lof formuleert zijn dat het
moet gaan om maatregelen die voor de staat in kwestie redeljkerwijs beschikbaar zijn, en dat zij
daadwerkelijk preventief effect moeten kunnen hebben (par. 43 l).

14. Vanzelfsprekend moet een staat, bij het naleven van de verplichting tot voorkoming van
genocide, binnen dc grenzen van het internationaal recht handelen (par. 430). Dat betekent
bijvoorbeeld dat het gebruik van geweld, in strijd met het Handvest van dc VN. niet met een
beroep op deze verplichting kan worden gerechtvaardigd.
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2. Wat betekent artikel 1 ‘oor de omvang van deze verplichting “oor Nederland in het
specifieke geval van dc situatie in Noord-Irak?

15 De tweede vraag veronderstelt dat er in Noord-Irik sprake is van een scrious risk that genocide
will be committed’ ik heb niet zelfstandig kunnen bepalen dat hiervan in Noord-Irak sprake is,
maar neem dit voor het doel van dit advies aan,

16 Vooi de beantwoot ding Vcm dc vraag of Nederland verplicht is te handelen, kan uit mijn
antwoord op de eetste vraag worden afgeleid dat staten allen verplicht zijn om handelend op ie
treden indien zij 1) een sterke hand met de IS hebben en 2) het vermogen hebben om het
handelen van IS effectief te heinvtoeden. Bij dc toepasing van deze criteria op Nederland moet
onderscheid te worden gemaakt tussen twee snuaties

Dc IS
17 Wat betieft dc groep IS als zoclatiig, voldoet naat mijn oordeel Nedeiland niet aati de in iii 16

genoemde criteria Het zou kunnen worden bepleit dat staten die in en na 2003 betrokken waren
hij de gewapende interventie in Irak ecn hilzondere verantwoordelijkheid hebben jegens de
regering van Irak en dat er in dat opzicht sptake zou zijn van een bijzondere hand Ook al zou dat
aigument worden aanvaard, dan leidt dit nog niet tot een hand met de actor die genocide zou
plegen (IS), zoals bedoeld door het Hof Ik conciudeer derhalve dat Nederland met verplicht is
om te maatregelen te nemen ter voorkoming van gcnoeide door de IS als zodanig

18 Voor zover NederLand toch op grond van een (vermeende) verplichting zou handelen tegen IS,
merk ik op dat inzet van militaire middelen, dan wel het steunen van een militaire actie, slechts
is toegestaan indien deze actiet geschiedt met instemming van dc Irakese regering, dan wel op
grond van een resolutie van de VN Veiligheidsraad

Nedci landve onderdanen
19. De siwatie kan anders liggen voor Nederlandse onderdanen die een jih.td-reis maken. Indien

dergelijke pet sonen daadwerkelijk voornemens zouden zijn om hij te dragen aan de genocide,
zou zeer wel kunnen worden bepleit dat er zowel sprake is van een voldoende band, als van het
vel-mogen liet handelen van deze personen effecitef te bemvloeden In dat geval zou Nederland
verplicht zijn itiaatregclen te nemen ter voorkoming van genocide.

20 Hierbij maak ik echter twee belangrijke kanttekenigen Ten eerste kan uit de uitspraak van het
10H worden afgeleid dat de verplichting tot vooikoming van genocide slechts ziet op de
specifieke omstandigheden en feiten waat genoeide dreigt te wotden gepleegd Ten tweede is,
zoals opgemerkt in nr 13, de verplichting beperkt tot het nemen van maatregelen die
daadtverkelmjk genocide kunnen voorkomen of kunnen afschrikken Deze kanttekeningen zijn
van belang, omdat het enkele feit dat personen naar Irak reizen voor een jihad-rei, op zichzelf
nog niet betekent dat zij hij zullen dragen aan de (voor het doel van dit advies veronderstelde)
genocicle in Noord-irak Ik acht liet een te vergaande interpmctatie om tilt Artikel 1 van het
Verdrag af te leiden dat Nederland via strafrechtelijke maatregelen moet optreden tegen
Nederlandems die het voornemen hebben een jihad-reis te maken, zonder dat duidelijk is dat zij
daadwerkelijk een bijdrage beogen te leveren aan de genoemde

21 Dit sluit vanzelfsprekend niet uit dat het op andere gronden wenselijk kan zijn legen deze
personen op te treden. Maar naar mijn oordeel kan, in de afwezigheid van voldoende relevante
feiten over de (voorgenomen) betrokkenheid van personen bij de genocide, uit het
Genocideverdrag geen verpliching om jegens hen op te treden worden afgeleid

Tot slot
22 1-let feit dat ei. buiten de hiervooi aangegeven gevallen, op grond van het Genocideverdiag voor

Nederland geen verplichting bestaat om te handelen jegens IS dan wel jegens concrete personen,
P.n,pni 4



betekent dit niet dat dergelijk preventief handelen niet wenselijk kan zijn op politieke of andere
gronden. Maatregelen ter voorkoming van genocide kunnen bijdragen aan de breed gedeelde
doelstelling van preventie van genocide en andere internationale misdrijven, zoals ook erkend in
het debat over dc Rcsponsibility to Protect’ door de politieke organen van de Verenigde Naties.
Ook kunnen dergelijke maatregelen, afhankelijk van de gekozen rechtvaardiging, bijdragen aan
de verdere ontwikkeling en interpretatie van de verplichting tot voorkoming van genocide zoals
opgenomen in Artikel 1 van het Genocidcerdrag.

Paiiia 5
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fl ota Vol kenrechtelijk mandaat
r

Datum
10-9-2014

In navolging op de bespreking hedenochtend in het ochtendberaad van de Onze referentie

besluitvorming rond mogelijke steunverlening aan internationaal optreden tegen 5S204027193

IS(IS), informeer ik u als volgt over het’-aspect “volkenrechtelijk mandaat”. Afschrift aan
cos

Voor het gebruik van geweld in internationaal verband is uiteraard een
volkenrechtelfjk mandaat vereist. Kort gesteld kan een dergelijke rechtsgrond oco
worden gevonden in toestemming van het land waar het geweld wordt Bij beantwoording datum,

aangewend, mits dat optreden niet anderzijds in strijd is met het internationale onze tefecentse en onderwerp

recht (waaronder de mensenrechten), een mandaterende resolutie van de VN vermelden.

Veiligheidsraad en het recht op (collectieve) nationale zelfverdediging zoals
vastgelegd in artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Voor elk van
deze algemeen aanvaarde rechtsgrondslagen, of volkenrechtelijke mandaten,
gelden specifleke voorwaarden en’ eisen. Andere grondslagen, waaronder het
begrip “humanitaire interventie”, worden niet algemeen erkend als adequaat
volkenrechtelijk mandaat, al heeft de regering er nadrukkelijk voor gekozen om
een humanitaire noodzaak tot optreden in het uiterste geval niet geheel uit te
willen sluiten. Ik verwijs voor deze aspecten naar de notitie “adequaat
volkenrechtelijk mandaat” (Kamerstuk 29 521 nc. 41) en de Kamerbrief
“alternatieve volkenrechtelijke mandaten” (Kamerstuk 32 623 nr. 110). Beide
Kamerstukken zijn in bijlage bi] deze nota gevoegd.

Van belang voor de thans lopende besluitvorming is de uitspraak van de regering,
mede ingegeven door de evaluatie en beoordeling van de besluitvorming destijds
rond de steunverklaring aan de Verenigde Staten ten aanzien van de inval in Irak,
dat ook voor het uitspreken van politieke steun aan het optreden van andere
staten, een adequaat volkenrechtelijk mandaat aanwezig moet zijn. De regering
stelde hierover:

“De argumenten en overwegingen die in deze notitie aan de orde worden gesteld,
beperken zich tot deelname aan missies met inzet van Nederlandse militaire
eenheden conform het coalitleakkoord. Er is echter een verband met het bieden
van politieke steun, in welke mate en op welke manier dan ook, aan een militaire
operatie waaraan geen Nederlandse militairen deelnemen. Hoewel politieke
steunverlening van een andere orde is dan deelname aan een militaire missie, is
het bestaan van een volkenrechtelijke rechtsgrondslag ook daarvoor een
vereiste.” (Kamerstuk 29 521 nr. 41, p. 3).

Pagina t van 2



Gelet op het bovenstaande, adviseer ik om in de thans lopende besluitvorming
ten aanzien van de recente ontwikkelingen in Irak en ten aanzien van 1Sf IS), de
afweging of sprake is van een adequaat volkenrechtelijk mandaat te betrekken,
ook ten aanzien van het eventueel uitspreken van politieke steun aan het
optreden van andere landen.

de Directeur Juridische Zaken,

0lrecte luridische Zaken

Datum

Onze reterentie
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29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissïes

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN
DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2007

Bijgaand bieden wij uw Kamers een notitie aan over de rechtsgrondslag
en het mandaat van missies met deelname van Nederlandse militaire
eenheden.

De minister van Buitenlandse Zaken,
M. J. M. Verhagen

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop

KST1 08445
0607(kkst2SS2l -41
IS5N 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
s-Gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006—2007, 29 521, nr. 41



NOTITIE RECHTSGRONDSLAG EN MANDAAT VAN MISSIES MET
DEELNAME VAN NEDERLANDSE MILITAIRE EENHEDEN

1. Inleiding

Het al dan niet uitzenden van Nederlandse militaire eenheden — in welk
internationaal verband ook — behoort tot de meest ingrijpende beslis
singen waarvoor de regering zich gesteld kan zien. Aan de besluitvorming
hierover dienen daarom de hoogste eisen van zorgvuldigheid te worden
gesteld. De overwegingen die bij deze besluitvorming spelen moeten
voortdurend tegen het licht worden gehouden van de zich ontwikkelende
politieke context — nationaal en internationaal. De dilemma’s die in dit
verband kunnen spelen, zijn in 1999 treffend verwoord door de toenma
lige Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan: «To those
for whom the greatest threat to the future of international order is the use
of force in the absence of a Security Council mandate, one might ask — not
in the context of Kosovo — but in the context of Rwanda: if, in those dark
days and hours leading up to the genocide, a coalition of states had been
prepared to act in defence of the Tutsi population, but did not receive
prompt Council authorization, should such a coalition have stood aside
and allowed the horrorto unfold? To those for whom the Kosovo action
heralded a new era when states and groups of states can take military
action outside the established mechanisms for enforcing international
law, one might ask: is there not a danger of such interventions undermi
ning the imperfect, yet resilient, security system created after the Second
World War, and of setting dangerous pcecedents for future interventions
without a dear criterion to decide who might invoke these precedents and
in what circumstances?»1

Deze notitie gaat in op de volkenrechtelijke aspecten en politieke afwe
gingen met betrekking tot de deelname van Nederlandse militaire
eenheden aan missies. Zij laat het Toetsingskader 2001 onverlet.2 De
notitie bouwt voort op de beleidsnotitie inzake besluitvorming over deel
neming van Nederlandse militaire eenheden aan internationale crisis
beheersingsoperaties.3

In de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer is gesproken over de volgende
passage uit het coalitie-akkoord «Samen Werken, Samen Leven» van
7 februari jI.:

«Nederland stemt het veiligheidsbeleid af op de nieuwe situatie in de
wereld en richt zich op vredesmissies, op bestrijding van terrorisme, op
con flictpreventie en op wederopbouw. Een adequaat volkenrechteljk
mandaat is vereist bij deelname aan missies met inzet van Nederlandse
militairen. Het z.g. Toetsingskader is leidraad bij de besluitvorming,
waarbij parlementaire instemming is verzekerd.»

Bij het debat van 3 april jI. in de Eerste Kamer over de regeringsverklaring,
2 en vervolgens bij het plenaire debat op 4 april ji. in de Tweede Kamer over

het kabinetsstandpunt over Irak is in het bijzonder gesproken over de
betekenis van de woorden «adequaat volkenrechtelijk mandaat». In dit
verband heeft de regering een notitie toegezegd waarin een nadere invul
ling wordt gegeven van de hierboven geciteerde passage in het coalitie-
akkoord, met als doel in overleg met de Eerste Kamer en met de Tweede
Kamer tot een nadere plaatsbepaling te komen.

Hierbij geeft de regering uitvoering aan deze toezegging. In deze notitie
wordt, na een algemene inleiding, ingegaan op het mandaat en op de
rechtsgrondslag van missies met deelname van Nederlandse militaire
eenheden. Daarbij wordt aandacht besteed aan enkele actuele ontwikke

1 VNDoc SG/SMfl136, GN9596 (20 septem
ber 7999).
2 TK 2000—2001, 23 591 en 26454, nr. 7.

IK 2003—2004, 29521, nr. 1.
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lingen. Separaat zal de regering ingaan op het aspect van parlementaire
instemming bij de uitzending van militaire eenheden. Dit zal gebeuren in
haar reactie op het rapport van de werkgroep NATO Response Force van
de Tweede Kamer (ecommissie Van Baalen»).

2. Algemeen

Voor iedere staat geldt dat geweidstoepassing en uitzending van mili
tairen in overeenstemming dient te zijn met het internationale recht.
Nederland kent aan deze eis extra zwaar gewicht toe, in het licht van os.
de grondwettelijke verplichting voor de regering de ontwikkeling van de
internationale rechtsorde te bevorderen en de reputatie van Den Haag als
«juridische hoofdstad van de wereld». Tegen deze achtergrond is in het
Toetsingskader 2001 het vereiste opgenomen dat uitzending van militairen
in overeenstemming dient te zijn met het internationale recht.1

Deze eis betekent dat er een rechtsgrondslag moet zijn voor de missies
waaraan Nederlandse militaire eenheden deelnemen. Zo’n rechtsbasis is
mede vereist omdat als hootdregel geldt dat het gebruik van gewapend
geweld in de internationale betrekkingen niet is toegestaan, tenzij een
uitzondering van toepassing is.2 Indien één van deze uitzonderingen van
toepassing is, is hierin de rechtsbasis gelegen voor de betreffende mili
taire operatie. Op deze uitzonderingen zal hieronder worden ingegaan.

Het vereiste van een rechtsgrondslag moet worden onderscheiden van
het mandaat van de missie. Met het mandaat wordt gedoeld op het
verlenen van de opdracht, met de daarin omschreven politieke en militaire
doelstellingen van de operatie in kwestie, alsmede, meer specifiek, de
taakomschrijving. Zoals hieronder nader zal worden aangegeven, kan het
mandaat van een missie zeer verscheiden zijn en dient het te worden
verwezenlijkt in een omgeving met een wisselend geweldsspectrum (van
laag tot hoog). Het specifieke mandaat stoelt uiteraard op de boven-
vermelde algemene rechtsgrondslag voor de missies waaraan Neder
landse militairen deelnemen. Beide aspecten — volkenrechtelijke grond
slag en duidelijk mandaat — zijn cruciale factoren bij de besluitvorming
over inzet van Nederlandse militaire eenheden, zoals ook vastgelegd in
het Toetsingskader. Daarbij dient, per geval, ook rekening te worden
gehouden met de actuele situatie in de regio waar een militaire operatie
zou moeten plaatsvinden en met het internationale krachtenveld. Op
beide aspecten zal hieronder nader worden ingegaan.

De argumenten en overwegingen die in deze notitie aan de orde worden
gesteld, beperken zich tot deelname aan missies met inzet van Neder
landse militaire eenheden conform het coalitieakkoord. Er is echter een
verband met het bieden van politieke steun, in welke mate en op welke
manier dan ook, aan een militaire operatie waaraan geen Nederlandse
militairen deelnemen. Hoewel politieke steunverlening van een andere
orde is dan deelname aan een militaire missie, is het bestaan van een
volkenrechtelijke rechtsgrondslag ook daarvoor een vereiste.

3. Mandaat

Uitzending van Nederlandse militairen past binnen een integraal veilig
heidsbeleid, waarin, naast diplomatie en militaire inzet, ook andere instru
menten kunnen worden aangewend. Preventie van conflicten en het voor
komen van escalatie van crises heeft de voorkeur. Tijdige stationering van
militaire eenheden kan bijdragen aan preventie, maar zal in de praktijk
niet altijd mogelijk blijken. In pre- en post-conflict situaties kunnen civiele
instrumenten worden ingezet ten behoeve van (weder)opbouw (politie,
justitie, bevorderen van goed bestuur, democratisering en opbouw van

1 IK 2000—2001, 23 691 en 26 454, nr 7, p 5
2 Dit grondbeginsel is neergelegd in artikel 2,
vierde lid, van het Handvest van de
Verenigde Naties
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een staatsstructuur), met inbegrip van economische en financiële instru
menten (fondsen voor wederopbouw, leniging van humanitaire noden).
Inzet van Nederlandse militairen — in conflictsituaties en in post-
conflictsituaties — kan eraan bijdragen bovengenoemde doelstellingen te
bereiken. Daarnaast kunnen militairen worden ingezet in het kader van
zelfverdediging, om te reageren op dreigingen en om op te treden in
crises of conflicten. Het is niet altijd te voorspellen of militairen in de
uitoefening van hun taak voor bovengenoemde doelstellingen wapenge
weld zullen moeten toepassen of het risico lopen aan wapengeweld te
worden blootgesteld. Het geweldsniveau kan bovendien binnen een
operatie variëren. Ook kunnen militairen worden ingezet voor humanitaire
hulpverlening en voor hulpverlening bij natuurrampen, waarbij geen
wapengeweld te duchten is.

Volgens het Toetsingskader 2001 dient, zoals eerder gesteld, de uitzending
van Nederlandse militaire eenheden in overeenstemming te zijn met het
internationale recht, in beginsel een resolutie van de Veiligheidsraad, en
op een duidelijk mandaat te berusten. In het mandaat worden de politieke
en de militaire doelstellingen van de operatie geformuleerd. Voor uitzen
dingen van militaire eenheden waarop het Toetsingskader 2001 van
toepassing is, geldt dat deze geschieden ter handhaving of bevordering
van de internationale rechtsorde. Daaronder is ook begrepen het voor
komen of beëindigen van ernstige en massale schendingen van funda
mentele mensenrechten alsmede uitzending van militaire eenheden voor
humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict.

Mandatering geschiedt in het algemeen door de Verenigde Naties, in
beginsel in de vorm van een resolutie van de Veiligheidsraad. Dergelijke
resoluties kunnen worden aangenomen zonder verwijzing naar een speci
fiek hoofdstuk van het Handvest van de Verenigde Naties, of specifiek
onder Hoofdstuk VII van het Handvest. In het eerste geval betreft het
missies waarbij de instemming van de (voormalige) strijdende partijen
een voorwaarde is voor de uitvoering van de missie. Dit zijn de meer
traditionele vredeshandhavende missies van de VN, meestal in de vorm
van toezicht op een reeds overeengekomen staakt-het-vuren. Hoewel
Hoofdstuk VI van het Handvest de inzet van militaire middelen niet noemt,
is de aard en opzet van dit soort missies bedoeld als uitvloeisel van de
mogelijkheden tot vreedzame geschillenbeslechting genoemd in Hoofd
stuk VI. Dergelijke missies kunnen overigens ook berusten op een
mandaat van een regionale veiligheidsorganisatie, zoals de OVSE, mits de
Veiligheidsraad daarover wordt geïnformeerd.

Missies op basis van resoluties aangenomen onder hoofdstuk VII van het
Handvest zien op militaire inzet die is bedoeld als antwoord op een door
de Veiligheidsraad vastgestelde bedreiging van de vrede, inbreuk op de
vrede, of daad van agressie. Bij dergelijke missies is de instemming van
betrokken partijen geen voorwaarde, maar kan de Veiligheidsraad dwin
gend (militaire) maatregelen opleggen om de vrede en veiligheid te
herstellen. Volgens het Handvest mogen vredesafdwingende operaties
alleen door de VN-Veiligheidsraad worden geautoriseerd, hoewel de
uitvoering vervolgens wel kan worden opgedragen aan regionale organi
saties of aan coalitions of the able and willing. Het te verwachten geweld
niveau in de missie wordt uiteraard beïnvloed door de opstelling van de
betrokken partijen en zal dus doorgaans hoger zijn in missies onder
Hoofdstuk VII dan in missies onder hoofdstuk VI. Niettemin is het hoofd
stuk van het Handvest waaronder een resolutie is aangenomen uitsluitend
bepalend voor de rol die betrokken partijen spelen in de besluitvorming
en niet per definitie indicatief voor de «robuustheid» van de missie zelf.
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4. Rechtsgrondslag

Internationaalrechtelljk kader voor geweidgebruik door staten

Uitgezonden militairen kunnen in de situatie komen dat de uitoefening
van hun taak toepassing van geweld met zich brengt. Dat is de reden
waarom hieronder wordt ingegaan op uitzonderingen op de hoofdregel
dat het gebruik van gewapend geweld in de internationale betrekkingen
niet is toegestaan. Daarbij gaat het uitsluitend om uitzending van militaire
eenheden die deelnemen aan missies waarbij geweld kan worden
gebruikt. Missies waarbij dit niet aan de orde is (bijvoorbeeld hulpverle
ning door militairen bij natuurrampen) vallen buiten het bestek van deze
notitie.

Er bestaat algemene overeenstemming over twee mogelijke rechtsgrond-
slagen voor het gebruik van geweld door staten. Een eerste mogelijke
rechtsgrondslagis het in artikel 51 van het VN-Handvest erkende recht
van individuele of collectieve zelfverdediging.1 Een staat die met geweld
wordt aangevallen, heeft het recht zich met geweld hiertegen te verzetten,
en andere staten hebben het recht deze aangevallen staat militair bij te
staan. Daarbij is niet vereist dat de VN-Veiligheidsraad hiervoor toestem
ming geeft. Artikel 51 bevat wel twee andersoortige verplichtingen voor
staten die gebruik maken van het recht op zelfverdediging. Allereerst
hebben deze Staten de verplichting dit te melden aan de Veiligheidsraad.2
Ten tweede mogen staten gebruik maken van dit recht op zelfverdediging
totdat de Veiligheidsraad de noodzakelijke maatregelen heeft genomen ter
handhaving van de internationale vrede en veiligheid.

1 Onder deze eerste mogelijke
rechtsgrondslag valt o a militaire bijstand in
het kader van het Noord Atlantisch Verdrag
11949) Artikel 5 van dit Verdrag verwijst
expliciet naar artikel 51 van het VN-Handvest
en bevat een collectieve bijstandsverplichting
indien zich een gewapende aanval voordoet
tegen een van de NAVO-partners.
2 Zie bijv de melding door Nederland van de
in 2007 genomen collectieve zeifverdedigings.
maatregelen na de aanslagen van 11 sep
tember 2001, VN doc. S/200111171.

Advies Preemptief optreden (juli 2004)
Kamerbrief inzake AIV/CAVV-advies

Preemptief optreden, 29 oktober 2004. TK
2004—2005, 29800 V, nr 56, p 2 Zoals de
regering in deze brief aangeeft, wordt in het
internationale debat over preemptief optreden
steeds vaker teruggegrepen op de zoge
naamde Caroline-criteria (ia necessity of
self-defence, instant, overwhelming, leaving
no choice of means, and no moment for
deliberation’). De brief stelt daarbij wel dat de
praktijk zal moeten uitwijzen of deze criteria
vandaag de dag afdoende zijn om te bepalen
of er inderdaad sprake is van een dreiging die
voldoende onmiddellijk (imminent») is om de
uitoefening van het recht op zelfverdediging te
rechtvaardigen. Zoals de regering in de brief
concludeert vormen de criteria een nuttig
handvat, maar ken niet worden uitgesloten dat
zij op termijn verder dienen te worden ver
fij nd

Naast de in artikel 51 genoemde criteria is algemeen erkend dat
zelfverdedigingsacties op grond van internationaal gewoonterecht
moeten voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit.
De eis van noodzakelijkheid komt er, kort gezegd, op neer dat de uit te
voeren acties noodzakelijk moeten zijn om de in artikel 51 genoemde
gewapende aanval af te slaan. De eis van proportionaliteit betekent dat de
uit te voeren acties naar aard, omvang en intensiteit in verhouding dienen
te staan tot deze aanval.

Over de reikwijdte van het recht op zelfverdediging bestaat enige
discussie. Onder meer richt deze zich op de vraag in hoeverre er ook een
recht op zelfverdediging bestaat voordat een gewapende aanval heeft
plaatsgevonden. Vaak wordt als voorbeeld van een dergelijk gebruik van
het recht op zelfverdediging gewezen op de Zesdaagse oorlog (1967).
Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is deze vraag hernieuwd aan
de orde. Hierover is in 2004 door de Adviesraad Internationale Vraag- -

stukken en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraag
stukken een gezamenlijk advies uitgebracht.3 De regering deelt de hoofd-
conclusie van het advies dat een land in het geval van een dreigende
aanval, ook indien deze plaats zou vinden door terroristen en/of met
massavernietigingswapens, onder voorwaarden een beroep kan doen op
het recht van zelfverdediging zoals vervat in artikel 51 van het VN-Hand-
vest. Van geen enkele staat kan immers worden gevraagd of verwacht dat
hij passief blijft als er duidelijke aanwijzingen zijn dat een dergelijke
aanval op zijn grondgebied of inwoners ophanden is.6

De tweede algemeen aanvaarde rechtsgrondslag voor het gebruik van
geweld is de toestemming (autorisatie) door de VN-Veiligheidsraad van
het gebruik van geweld. Hiervan is vooral sinds 1990 geregeld gebruik
gemaakt. De Veiligheidsraad kan een dergelijke autorisatie zowel geven
aan VN-vredesmachten als aan staten, o.a. aan zgn. coalitions of the able
and willing (ad hoc coalities van troepenleverende landen) of aan regio-
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nale organisaties. Autorisaties van de Veilig heidsraad voor het gebruik
van gewapend geweld worden neergelegd in Veiligheidsraadresoluties,
waarin het gebruik van alle noodzakelijke maatregelen (tall necessary
means», of «all necessary measures») wordt toegestaan. Enkele recente
gevallen hebben laten zien dat de Veiligheidsraad zeker wil stellen dat in
op hoofdstuk VII van het VN-Handvest gebaseerde resoluties waarin niet-
expliciet een dergelijke autorisatie tot geweldgebruik wordt gegeven ook
geen impliciete machtiging tot geweldgebruik kan worden gelezen. Zo
verwijzen resolutie 1718 van 14 oktober 2006 (inzake Noord-Korea) en
resoluties 1737 en 7747 (inzake Iran, van respectievelijk 23 december 2006
en 24 maart 2007) expliciet naar artikel 41 van het VN-Handvest. Dit artikel
geeft aan de Veiligheidsraad de bevoegdheid bindende maatregelen te
nemen «not involving the use of armed force». Het gaat hier om de inzet
van politieke, diplomatieke, economische, financiële en andere drukmid
delen om de in de betreffende resoluties vastgelegde doelstellingen te
bereiken. Voorts geven deze drie resoluties aan dat voor eventuele aanvul
lende maatregelen verdere besluiten van de Veiligheidsraad zijn vereist.

In dit verband wijst de regering ook op de discussies over de hervorming
van de Verenigde Naties in de periode tussen 2003 en 2005. Een onder
werp dat centraal stond bij deze discussies was de positie van de Veilig
heidsraad. Eén van de hoofdconclusies uit de twee rapporten die zijn
voorbereid voor deze hervormingsdiscussies was dat «the task is not to
find alternatives to the Security Council as a source of authority but to
make it work beuer».1 Deze conclusie is bevestigd in het slotdocument
van de VN-top van september 2005,2

In larger freedom: towards development,
security and human righis for all, Report of
the Secretary-General, UN Doc. N59/2005.
paragraaf 126. Vrijwel identieke bewoordingen
worden gebruikt in «A more secure world: our
shared responsibiIity,, het rapport van hot
High-level Panel on Ibreats, Challenges and
Change. UN Doc. N59/666 (December 2004),
paragraaf 198.
2 De zgn. World Summit Outcome, aanvaard
bij Res. 60/1 van de Algemene Vergadering
van de VN, paragrafen 79.80 and 152.

Id., paragrafen 138—139.
Id., paragraaf 139, tweede volzin: «In this

context, we are prepared to take collective
action, in a timely and decisive manner,
through the Security Council, in accordance
with the Charter, including Chapter VII, on a
case.by-case basis and in cooperation with
relevant regional organizations as appropriate,
should peaceful means be inadequate and
national authorities manifestly fail to protect
their populations from genocide, war crimes,
ethnic cleansing and crimes against
humanity’.

In dit slotdocument is het beginsel Responsibility to Protect opgenomen,
dat in de jaren daarvoor is opgekomen.3 Dit beginsel benadrukt in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid van staten om hun eigen bevolking
te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdrijven, etnische zuivering en
misdrijven tegen de menselijkheid. Op basis van het beginsel Responsibi
lity to Protect kan worden geconcludeerd dat de internationale gemeen
schap de verantwoordelijkheid heeft om te interveniëren en de soevereini
teit van een land te passeren als de bevolking ernstig lijdt als gevolg van
een burgeroorlog, opstand, onderdrukking of wetteloosheid, en de betref
fende overheid dit geen halt kan of wil toeroepen dan wel dit niet kan
afwenden.° De verantwoordelijkheid om te beschermen bestaat uit drie
elementen:
• Trachten te voorkomen dat de bevolking wordt bedreigd;
• Reageren en wel in het uiterste geval met militaire middelen als de

burgerbevolking ernstig in de problemen komt;
• Bijdragen aan wederopbouw en verzoening.

Sinds de aanvaarding van dit beginsel in september 2005, is Responsibi
lity to Protect geregeld in verband gebracht met de schrijnende situatie in
Darfur. Ondanks vele inspanningen van de internationale gemeenschap,
blijft de situatie in Darfur onverminderd zorgwekkend. Een besluit van de
Veiligheidsraad (resolutie 1706 van 31 augustus 2006) tot collectieve actie
onder Hoofdstuk VII van het VN-Handvest is tot op heden niet uitgevoerd.
De verantwoordelijkheid hiervoor, en voor de ontstane situatie in Darfur,
ligt in de eerste plaats bij de regering in Khartoum. Tegelijkertijd ziet de
internationale gemeenschap zich gesteld voor de uitdaging verder invul
ling te geven aan haar verantwoordelijkheid in het kader van Responsibi
lity to Protect. Hoewel deze verantwoordelijkheid om te beschermen
zwaar weegt, past hier wel uiterste terughoudenheid om, met voorbijgaan
van de Veiligheidsraad, militaire middelen in te zetten.

In dit verband moet onderscheid worden gemaakt tussen de mogelijkheid
dat de Veiligheidsraad geen besluiten kan nemen en de onwil van de
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betrokken staat om Veiligheidsraadbesluiten uit te voeren. De eerstge
noemde mogelijkheid kan zich voordoen omdat van het vetorecht gebruik
is gemaakt of omdat de vereiste meerderheid van stemmen niet is
verkregen. Hiervan is in het geval van de situatie in Darfur vooralsnog
geen sprake, aangezien de Veiligheidsraad verschillende resoluties heeft
kunnen aannemen, deels gebaseerd op hoofdstuk VII van het VN-Hand-
vest. Wat betreft de situatie in Darfur is vooral sprake van onwil van de
regering van Soedan om deze resoluties daadwerkelijk uit te voeren.

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin geen overeenstemming
kan worden bereikt over een resolutie in de Veiligheidsraad, maar waarbij
in de internationale gemeenschap een breed gedragen gevoelen bestaat
dat militair optreden legitiem is. Gedacht zou kunnen worden aan een
dreigende humanitaire noodsituatie zonder dat de Veiligheidsraad invul
ling heeft kunnen geven aan het beginsel Responsibility to Protect.
Daarop wordt hieronder ingegaan.

Verdere rechtsgrondslagen voor uitzonderingen op het geweidsverbod

Naast de hiervoor genoemde algemene rechtsgrondslagen bestaan nog
enkele daarvan afgeleide, op het algemene volkenrecht gebaseerde of in
ontwikkeling zijnde grondslagen voor uitzonderingen op het geweids
verbod. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan een uitnodiging van
het gastland. Zo zijn de NAVO-operaties in de voormalig Joegoslavische
republiek Macedonië tussen 2001 en 2003, later overgenomen door de EU,
opgezet en uitgevoerd in reactie op een verzoek daartoe van Macedonië.1

ZieTK2000—2001, 22 181, nr 334enTK
2001—2002, 22 181, nr 358
2 Zie bijv Kamerbrief 11 november 2004 van
de ministers van Buitenlandse Zaken en
Defensie aangaande evacuatie van Neder
landers uit Ivoorkust, TK 2004—2005, 29 878,
nr. 1

In Nederland heeft de Tweede Kamer de
handelwijze van de regering in de kwestie
Kosovo gesteund. Zie hiervoor en voor de
Nederlandse argumentatie voor militaire
deelname, in het bijzonder Handelingen TK,
Evaluatie Kosovo, 18 mei 2000, pp. 77—4973.

Zie o a. A. Cassese, Ex iniuria us oritur Are
We Moving towards International Legitimation
of Forcible Humanitarian Countermeasures in
the World Community?, in 10 European
Journal of International Law t1999L blz. 23—30;
A. Cassese, A Follow-Up: Forcible
Humanitarian Countermeasures and Opinio
Necessitatis, in 10 European Journal of Inter
national Law (1999), blz 791—799

Advies humanitaire interventie (2000), p. 25.

Als afgeleide van het recht op zelfverdediging geldt ook dat staten onder
strikte voorwaarden hun onderdanen mogen beschermen en, zonodig,
door inzet van militaire eenheden, mogen evacueren vanuit een ander
land. Tot de daarvoor geldende voorwaarden behoort in ieder geval de
omstandigheid dat het gastland in kwestie zelf niet langer bereid of in
staat is om de noodzakelijke bescherming te bieden. Het is immers in
eerste instantie een verantwoordelijkheid van het gastland om alle op het
grondgebied aanwezige personen, ongeacht hun nationaliteit, te
beschermen. Daarnaast dient een eventuele inzet van militairen zich te
kenmerken door terughoudendheid, onder andere door het geweld-
gebruik te beperken tot strikt noodzakelijke zelfverdediging (waaronder de
verdediging van de betreffende te beschermen personen) en de inzet als
geheel te beperken tot de eigenlijke bescherming of evacuatie, dus zonder
verdere inmenging in de omstandigheden of ontwikkelingen in het land
zelf.2

Het is in discussie of nog andere uitzonderingen op het geweldsverbod
bestaan. Daarbij gaat het in het bijzonder om de vraag of zgn. humanitaire
interventie is toegestaan. De internationale discussie hierover is meest
recentelijk opnieuw gevoerd naar aanleiding van de NAVO-operatie Allied
Force in 1999, gericht tegen de toenmalige Federale Republiek Joegosla
vië.3 Daarbij werd duidelijk dat nog steeds niet algemeen is geaccepteerd
dat humanitaire interventie is toegestaan. Aan de andere kant is er ook op
gewezen dat zich op dit punt wellicht nieuw internationaal recht aan het
ontwikkelen is.4

De Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Commissievan Advies
inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken kwamen in een advies uit 2000 tot
de conclusie «dat er op dit moment niet alleen sprake is van onvoldoende
rechtsgrondslag voor humanitaire interventie zonder mandaat van de
Veiligheidsraad, maar dat een dergelijke rechtsgrondslag zich ook niet
duidelijk ontwikkelt».5 Tegelijkertijd onderkenden deze adviesraden echter
«dat men bij de interpretatie en toepassing van het internationaal recht
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heden ten dage situaties niet meer kan negeren waarin fundamentele
mensenrechten op grote schaal (dreigen te) worden geschonden en de
internationale gemeenschap geen stappen onderneemt ter beëindiging of
ter voorkoming daarvan. In dit verband hechten beide adviesraden grote
waarde aan de toenemende betekenis van de plicht tot internationale
bescherming en bevordering van de fundamentele mensenrechten. Deze
plicht vormt, naar het oordeel van de CAVV en AIV, de basis voor de
verdere ontwikkeling van een gewoonterechtelijke rechtvaardigingsg rond
ten behoeve van humanitaire interventie zonder mandaat van de Veilig-
hei ds raad »

De regering onderschrijft het oordeel van deze twee adviesraden dat in
een humanitaire noodsituatie militair ingrijpen op morele en politieke
gronden gerechtvaardigd kan zijn, ook al ontbreekt vooralsnog een duide
lijke juridische basis. Het ontbreken van een duidelijke juridische basis
neemt niet weg dat humanitaire interventie in uitzonderlijke gevallen,
onder strikte voorwaarden en bij wijze van nooduitgang toelaatbaar kan
zijn.2 In dergelijke situaties moet een uiterste inspanning zijn geleverd om
in de Veiligheidsraad overeenstemming te bereiken over de noodzaak van
militair optreden. Bovendien blijft ook in deze situaties gelden dat militair
optreden moet berusten op algemeen aanvaarde beginselen uit het
volkenrecht. In dit verband wordt ook verwezen naar de tijdens de
Kosovo-crisis in 1999 gevoerde parlementaire debatten over de rechtma
tigheid van militair optreden.

Indien een duidelijke rechtsbasis ontbreekt (bijvoorbeeld omdat in de
Veiligheidsraad een veto wordt uitgesproken over een resolutie waarin
militair ingrijpen wordt toegestaan in verband met een ernstige en groot
schalige schending van mensenrechten), kan niet worden uitgesloten dat
zich situaties voor zullen doen waarbij in Iatste instantie gebruik van
militair geweld noodzakelijk is om een eind te maken aan een humanitaire
noodsituatie. De regering wijst er daarbij op dat men zich in deze discus
sie ook rekenschap dient te geven van de risico’s van afzijdigheid of
onvoldoende doeltreffend optreden.

Zo is er de afgelopen jaren veel kritiek geweest op het falen van de inter
nationale gemeenschap de genocides in Rwanda en in Srebrenica te voor
komen. Recentelijk heeft het Internationaal Gerechtshof gespecificeerd
wat de inhoud en reikwijdte is van de verplichting voor de partijen bij het
Genocideverdrag om genocide te voorkomen. Daarbij heeft het Hof onder
meet aangegeven dat dit een inspanningsverplichting is voor staten, geen
resultaatsverplichting. Staten dienen alle hen redelijkerwijs ter beschik
king staande middelen te gebruiken om genocide zo veel mogelijk te
voorkomen. Wel heeft het Hof aangegeven dat staten daarbij uitsluitend
binnen de grenzen van het internationale recht mogen handelen.3 Niet
ondenkbaar is evenwel dat voor het voorkomen of beëindigen van een
mogelijk toekomstige genocide militair ingrijpen noodzakelijk is ook
indien onzeker is of daarvoor een rechtsgrondslag bestaat. Daarbij
beklemtoont de regering dat in de politieke afweging aangaande een
dergelijk militair optreden zal worden meegewogen dat dit beperkt dient
te blijven tot uitzonderlijke omstandigheden, gezien de gevaren van
misbruik, uitholling van het geweldsverbod, en ondergraving van de
positie van de VN-Veiligheidsraad. Daar staat tegenover dat in de interna
tionale samenleving een breed gedragen gevoelen kan bestaan dat zulk
handelen legitiem is.

1 Idem.
2 Notitie over humanitaire interventie,
30 oktober 2001. TK 2001 —2002. 27742, nr. 5.

Genocide-zaak IBosnie Her2egovina v.
Serbia and Montenegro), arrest van
26 februari 2007, paragraaf 430.
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5. Slot

Deze notitie beoogt een nadere invulling te bieden van de in de inleiding
van deze notitie geciteerde passage uit het coalitie-akkoord. De regering is
van mening dat uitzending van Nederlandse militairen in overeenstem
ming moet zijn met het internationale recht. Het internationale recht staat
het gebruik van geweld door staten in beginsel niet toe, tenzij een van de
hierboven genoemde uitzonderingen als rechtsbasis voor uitzending van
toepassing is. In de besluitvorming over een eventuele uitzending van
Nederlandse militairen, welke plaatsvindt volgens de in het Toetsings
kader 2001 vastgelegde leidraad, dient voor elk afzonderlijk geval te
worden vastgesteld of er sprake is van overeenstemming met het interna
tionale recht en of er een duidelijk mandaat voor de voorgenomen uitzen
ding is. Deze en andere afwegingen zullen per geval worden gemaakt, op
basis van de geldende internationaalrechtelijke normen, feitelijke omstan
digheden en politieke context. De wereld staat niet stil. Internationale
politieke en juridische ontwikkelingen evolueren en beïnvloeden elkaar.
De regering acht het dan ook mogelijk noch wenselijk om in algemene zin
vooruit te lopen op beslissingen die in de toekomst genomen moeten
worden over deelname aan missies met inzet van Nederlandse militairen,
anders dan dat te allen tijde een adequaat volkenrechtelijk mandaat is
vereist.
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1. Inleiding

Deze brief geeft uitvoering aan de toezegging van de Minister van
Buitenlandse Zaken tijdens het Algemeen Overleg van 29 augustus 2013
over de ontwikkelingen in Syrië om «alternatieve volkenrechtelijk
mandaten» op een rijtje te zetten bij het doodlopen van het spoor via de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR), inclusief het standpunt
van de Britse regering. De brief gaat eerst in op de twee geldende
uitzonderingen op het verbod op het gebruik van geweld. Vervolgens
worden mogelijke alternatieve rechtsgronden voor het gebruik van
geweld behandeld. In de brief zal tevens worden aangegeven of het
gebruik van geweld kan worden gerechtvaardigd naar aanleiding van de
inzet van chemische wapens in het gewapend conflict in Syrië.

2. Volkenrechtelijke mandaten voor gebruik geweld

Op grond van het geldende internationaal recht is het gebruik van geweld
in de internationale betrekkingen niet toegestaan, tenzij een uitzondering
van toepassing is. Dit grondbeginsel is neergelegd in artikel 2, vierde lid,
van het Handvest van de Verenigde Naties tHVN). Indien een uitzondering
van toepassing is, is hierin de rechtsgrondslag — het «volkenrechtelijk
mandaat» — gelegen voor het gebruik van geweld. Er zijn twee uitzonde
ringen, te weten (a) zelfverdediging en tb) een resolutie van de VNVR op
grond van hoofdstuk VII HVN. Deze uitleg van het internationaal recht is
eerder verwoord in de brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en
Defensie van 22 juni 2007 over Nederlandse deelname aan vredesmissies
(Kamerstuk 29 521, nr. 41), het rapport van de Commissie van onderzoek
besluitvorming Irak (hoofdstuk 8), en recentelijk het advies van de externe
volkenrechtelijke adviseur van de Minister van Buitenlandse Zaken, prof.
dr. PA. Nollkaemper, van 29 augustus 2013.1

Zelfverdediging

In het geval van een gewapende aanval heeft een staat het recht zich met
gewapend geweld hiertegen te verzetten, en andere staten hebben het
recht deze aangevallen staat op diens verzoek militair bij te staan. Dit
recht vindt zijn basis in het internationaal gewoonterecht en is vastgelegd
in het artikel 51 HVN. Onder deze rechtsgrondslag valt ook militaire
bijstand in het kader van het Noord Atlantisch Verdrag van 1949. Artikel 5
van dat verdrag verwijst expliciet naar artikel 51 HVN en bevat een
collectieve bijstandsverplichting indien zich een gewapende aanval
voordoet tegen één van de andere NAVO-partners. Tevens kan het recht
op zelfverdediging worden uitgeoefend tegen gewapende aanvallen die
afkomstig zijn van gewapende groepen.

Voor de uitoefening van het recht op zelfverdediging is niet vereist dat de
VNVR hiervoor voorafgaande toestemming geeft. Artikel 51 HVN bevat
wel twee verplichtingen voor staten die gebruik maken van zelfverde
diging. Ten eerste hebben deze staten de verplichting dit onmiddellijk te
melden aan de VNVR. Ten tweede mogen staten slechts gebruik maken
van dit recht op zelfverdediging totdat de VNVR de noodzakelijke
maatregelen heeft genomen ter handhaving van de internationale vrede
en veiligheid. Deze uitzondering op het primaat van de VNVR vloeit voort
uit de noodzaak voor een staat om direct op te kunnen treden indien hij
wordt aangevallen, maar is voorwaardelijk om de VNVR de gelegenheid te

1 Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 2 september 2013 inzake Actuele situatie in
Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Kamerstuk 32 623, nr. 105. Het advies is ter inzage gelegd
bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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bieden om haar verantwoordelijkheid voor de handhaving van de
internationale vrede en veiligheid te nemen.

Naast de in artikel 51 HVN genoemde criteria is algemeen aanvaard dat
zelfverdedigingsacties op grond van internationaal gewoontetecht
moeten voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit.
De eis van noodzakelijkheid komt er, kort gezegd, op neer dat de uit te
voeren acties noodzakelijk moeten zijn om de in artikel 51 HVN genoemde
gewapende aanval af te slaan. De eis van proportionaliteit betekent dat de
acties naar aard, omvang en intensiteit in verhouding dienen te staan tot
deze aanval.

Over de reikwijdte van het recht op zelfverdediging bestaat enige
discussie. Onder meer richt deze zich op de vraag in hoeverre er ook een
recht op zelfverdediging bestaat voordat een gewapende aanval heeft
plaatsgevonden. Hierover is in 2004 door de Adviesraad Internationale
Vraagstukken en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke
Vraagstukken een gezamenlijk advies uitgebracht (Advies Preëmptief
optreden). De regering deelt de hoofdconclusie van het advies en vindt
ook dat een staat in het geval van een onmiddellijke concreet dreigende
aanval onder voorwaarden een beroep kan doen op het recht van
zelfverdediging zoals vervat in artikel 51 HVN. Van geen enkele staat kan
immers worden gevraagd of verwacht dat hij passief blijft als er duidelijke
aanwijzingen zijn dat een dergelijke aanval op zijn grondgebied of
inwoners ophanden is.2

Syrië heeft geen andere staat aangevallen en er is ook geen sprake van
een (dreigende) gewapende aanval vanuit Syrië op een andere staat. Een
beroep op het recht op zelfverdediging is op dit moment dan ook niet aan
de orde.

Resolutie VNVR

De tweede algemeen aanvaarde rechtsgrondslag voor het gebruik van
geweld is een resolutie van de VNVR op grond van hoofdstuk VII HVN. De
VNVR kan toestemming tautorisatie) geven voor het gebruik van geweld
aan missies van de Verenigde Naties dan wel aan staten of regionale
organisaties. Autorisaties voor het gebruik van geweld worden
neergelegd in resoluties van de VNVR waarin het gebruik van alle
noodzakelijke maatregelen faIl necessary means» of ((all necessary
measures») wordt toegestaan.

Het gewapend conflict in Syrië en de humanitaire situatie die het gevolg is
van dit conflict zijn weliswaar besproken in de VNVR, maar het gebruik
van geweld in Syrië en het treffen van andere maatregelen zijn
onbespreekbaar als gevolg van het ontbreken van unanimiteit van de
permanente leden van de VNVR. Het is de VNVR daarom tot op heden niet
gelukt om een resolutie aan te nemen op grond van het hoofdstuk VII HVN
die het gebruik van geweld in Syrië mogelijk maakt.

3. Alternatieve rechtsgronden voor gebruik geweld

Tijdens het Algemeen Overleg zijn enkele alternatieven aan de orde
geweest om het gebruik van geweld in Syrië te rechtvaardigen, namelijk
ta) Responsibility to Ptotect, (b) Uniting for Peace, (c) schending van het
internationaal recht, en (d) humanitaire interventie. Hieronder wordt
ingegaan op de juridische en/of politieke merites van deze alternatieven.

2 Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 29 oktober 2004, Kamerstuk 29800 V, nr. 56,
p. 2.
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Niet wordt ingegaan op enkele andere alternatieven, namelijk een
uitnodiging van een land of de bescherming van onderdanen in het
buitenland, omdat deze alternatieven onder de huidige omstandigheden
in Syrië niet aan de orde zijn.

Responsibility to Protect

De verantwoordelijkheid om te beschermen benadrukt dat staten
verantwoordelijk zijn voor de bescherming van hun eigen bevolking tegen
genocide, oorlogsmisdrijven, etnische zuivering en misdrijven tegen de
menselijkheid. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de
internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om te
interveniëren en de soevereiniteit van een land te passeren als de
bevolking ernstig lijdt als gevolg van een burgeroorlog, opstand,
onderdrukking of wetteloosheid, en de desbetreffende overheid dit geen
halt kan of wil toeroepen, niet kan afwenden of zelf de oorzaak is. De
verantwoordelijkheid om te beschermen bestaat uit drie elementen: fa)
trachten te voorkomen dat de bevolking wordt bedreigd, t b) reageren en
wel in het uiterste geval met militaire middelen als de burgerbevolking
ernstig in de problemen komt, en tc) bijdragen aan wederopbouw en
verzoening. De internationale gemeenschap ziet zich voor de uitdaging
gesteld verder invulling te geven aan haarverantwoordelijkheid om te
beschermen door de desbetreffende staat aan te spreken, collectieve
maatregelen te treffen en uiteindelijk, indien alternatieve maatregelen zijn
uitgeput, het gebruik van geweld mogelijk te maken op basis van een
resolutie van de VNVR op grond van hoofdstuk VII HVN. Indien de VNVR
als gevolg van het ontbreken van unanïmiteit van de permanente leden
van de VNVR geen maatregelen treft, mag de AWN niet juridisch
verbindende maatregelen treffen om uitvoering te geven aan de verant
woordelijkheid te beschermen (zie verder onder Uniting for Peace).

In 2007 nam de regering over het gebruik van geweld op grond van de
verantwoordelijkheid om te beschermen het volgende standpunt in:
«[hJoewel deze verantwoordelijkheid om te beschermen zwaar weegt,
past hier wel uiterste terughoudendheid om, met voorbijgaan van de
Veiligheidsraad, militaire middelen in te zetten».3 Het primaat van de
VNVR voor de handhaving van de internationale orde en veiligheid is
herhaaldelijk expliciet bevestigd.4 De regering onderschrijft deze
opvatting en de verantwoordelijkheid om te beschermen zonder een
dergelijk mandaat vormt dus geen alternatieve rechtsgrond voor het
gebruik van geweld. Ook de externe volkenrechtelijke adviseur van de
Minister van Buitenlandse Zaken komt tot deze conclusie in zijn advies
van 29 augustus 2013: «tg]ewapende reacties kunnen volgens de
tResponsibility to Protect» alleen op mandaat van de Veiligheidsraad
worden uitgevoerd».5

Uniting for Peace

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AWN) is, als plenair
orgaan, bevoegd zich bezig te houden met alle zaken die onder het
Handvest van de Verenigde Naties vallen, met inbegrip van de interna
tionale vrede en veiligheid. Op grond van het Handvest draagt de VNVR
voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid de primaire
verantwoordelijkheid, maar de AVVN mag ook maatregelen treffen om dit

Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van hun 22juni 2007 over Neder
landse deelname aan vredesmissies, Kamerstukb29 521, nr. 41, p. 6.
Zie recentelijk het rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van 25juli2012
(UN Doc. S/201215781.
Zie noot 1.
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doel te bevorderen, althans voorzover de VNVR zijn bevoegdheid niet
uitoefent en het treffen van maatregelen niet is voorbehouden aan de
VNVR door het Handvest. In het geval een reactie van de VNVR uitblijft als
gevolg van het ontbreken van unanimiteit van de permanente leden
daarvan, is de AVVN bevoegd om niet-juridisch verbindende maatregelen
te treffen, zoals de instelling van vredesmachten (peacekeeping). De AVVN
heeft dit vastgelegd in de Uniting for Peace resolutie (resolutie 377
(1950)), maar van de bevoegdheid zelden gebruik gemaakt. Het treffen van
maatregelen die het gebruik van geweld met zich brengt is echter
exclusief voorbehouden aan de VNVR. Dit is niet anders in het geval van
een blokkade in de VNVR, zoals bevestigd in een advies van het Internati
onaal Gerechtshof van 20juli1962 tCertain Expenses of the United
Nations). Uniting for Peace kan dus voor de situatie in Syrië geen
alternatieve rechtsgrond bieden voor het gebruik van geweld.

Schending internationaal recht

De schending van het internationaal recht door een staat heeft rechtsge
volgen voor die staat. De desbetreffende staat moet een voortdurende
schending beëindigen en de nadelige gevolgen daarvan volledig
ongedaan maken. Indien de desbetreffende staat geen gevolg geeft aan
deze verplichting, mogen door de schending benadeelde staten maatre
gelen treffen tegen die staat.6 Dat kunnen maatregelen zijn die op zich niet
onrechtmatig zijn (retorsie) dan wel maatregelen die onrechtmatig zouden
zijn indien zij niet een reactie zijn op een onrechtmatige handeling van een
andere staat en gericht zijn die andere staat tot naleving van het internati
onaal recht te dwingen (represailles). De inzet van represailles is aan
strikte voorwaarden verbonden. Zij mogen onder andere alleen worden
ingezet door benadeelde staten die voordien een beroep op de andere
staat hebben gedaan zich aan de norm te houden en daar zo mogelijk ook
over onderhandeld hebben. Represailles moeten bovendien proportioneel
zijn in relatie tot de door de schending veroorzaakte schade en het gebruik
van geweld in strijd met het HVN is verboden. De vaststelling van een
schending van het internationaal recht biedt dus geen alternatieve
rechtsgrond voor het gebruik van geweld. Ook de externe volkenrechte
lijke adviseur van de Minister van Buitenlandse Zaken komt tot deze
conclusie: «[hiet volkenrecht laat het echter niet toe om over te gaan tot
gebruik van geweld als reactie op een schending van een al dan niet
fundamentele regel van internationaal recht».7

In het geval van een ernstige schending van een dwingende norm van
internationaal recht, ontstaan niet alleen rechten voor benadeelde staten,
maar ook verplichtingen voor alle staten. Het verbod op het gebruik van
chemische wapens is een dwingende norm van internationaal recht. Er is
sprake van een ernstige schending indien de verplichting op grove of
systematische wijze is geschonden. Indien hiervan sprake is, zijn staten
verplicht samen te werken om een einde te maken aan de ernstige
schending. De (herhaalde) inzet van chemische wapens is volgens de
regering een ernstige schending van een dwingende norm van het
internationaal recht. Dit biedt een rechtsgrond om andere staten aan te
spreken op een gebrek aan medewerking bij het treffen van passende
maatregelen, met inbegrip van sancties en het gebruik van geweld op
basis van een resolutie van de VNVR op grond van hoofdstuk VII HVN,
maar is geen alternatieve rechtsgrond voor het gebruik van geweld
zonder een dergelijke resolutie.

Zie voor een uitgebreide analyse de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13april
2011, Kamerstuk 32 500V, nr. 166.
Zie noot 1.
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Humanitaire interventie

In 2007 stelde de regering dat «in een humanitaire noodsituatie militair
ingrijpen op morele en politieke gronden gerechtvaardigd kan zijn, ook al
ontbreekt vooralsnog een duidelijke juridische basis. Het ontbreken van
een duidelijke juridische basis neemt niet weg dat humanitaire interventie
in uitzonderlijke gevallen, onder strikte voorwaarden en bij wijze van
nooduitgang toelaatbaar kan zijn».»Ook volgens de externe volkenrechte
lijke adviseur biedt het begrip humanitaire interventie naar geldend
volkenrecht «geen afzonderlijke uitzondering op het verbod op het gebruik
van geweld)), maar hij acht «[d]e huidige situatie waarin staten misdrijven
kunnen begaan tegen hun bevolking zonder adequate reactie die die
burgers bescherming biedt, [...] ook gezien vanuit het belang van de
internationale rechtsorde uiterst onbevredigend. Het verdient aanbeveling
om te streven naar, en deel te nemen aan, een rechtsontwikkeling die
hierin verandering brengt.»9 Hij voegt daaraan toe dat de situatie waarin
de uitzondering van humanitaire interventie van toepassing wordt geacht,
en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, nauw omschreven
moeten worden.

De Britse regering neemt daarentegen aan dat humanitaire interventie een
reeds geldende rechtsgrondslag is voor militair ingrijpen in Syrië in
verband met de inzet van chemische wapens in het conflict, maar
onderbouwt deze rechtsopvatting niet.10 Wel stelt de Britse regering
strikte voorwaarden om gebruik van geweld op grond van humanitaire
interventie te rechtvaardigen. Het doel van het gebruik van geweld moet
gericht zijn op het lenigen van de humanitaire nood en is pas aan de orde
als het spoor van de Veiligheidsraad, waaraan de voorkeur wordt
gegeven, is vastgelopen. In dat geval is er volgens de Britse regering een
rechtsgrondslag voor humanitaire interventie, mits ta) overtuigend bewijs
bestaat van een extreme grootschalige humanitaire noodsituatie die
onmiddellijk en urgente maatregelen vereist, (b) geen praktisch alternatief
voorhanden is voor het gebruik van geweld om mensenlevens te redden
en tc) het voorgenomen gebruik van geweld noodzakelijk en proportioneel
is in relatie tot het doel daarvan, en beperkt is in tijd en omvang in relatie
tot dat doel.

Voor de ontwikkeling van het begrip humanitaire interventie tot een
rechtsregel is het essentieel dat sprake is van een breed gedragen
rechtsopvatting naast een consistente praktijk. De aanname van een
bevoegdheid om, bij het ontbreken van toestemming door de Veilig
heidsraad, militair optreden in een andere Staat op grond van het bestaan
van een humanitaire noodsituatie rechtmatig te achten is een vergaande
doorbraak in het systeem van het Handvest van de Verenigde Naties. Wat
voor de ene Staat een weloverwogen reden kan zijn om op grond van een
humanitaire noodsituatie in te grijpen, zal voor de andere Staat gezien
worden als inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Aansluiting bij
deze rechtsopvatting heeft een precedentwerking waarvan de gevolgen
niet kunnen worden overzien. Voor de regering is niet overtuigend
aangetoond dat er sinds de brief uit 2007 voldoende ontwikkelingen in het
internationaal recht zijn geweest die nu tot een andere analyse zouden
leiden, waardoor Nederland zich aan zou kunnen sluiten bij de opvatting

8 De regering onderschrijft het oordeel van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de
Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken, zoals verwoord in een advies
over humanitaire interventie uit 2000. Zie Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en
Defensie van 22juni 2007 over Nederlandse deelname aan vredesmissies, Kamerstuk 29 521,
nr. 41, p. 5.
Zie noot 1.

15 Chemica! Weapon Use bySyrian Regime — UK Government Legal Position, 29augustus2013.
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dat humanitaire interventie een rechtsgrondslag is voor het gebruik van
geweld. In het geval van een humanitaire noodsituatie is de regering
bereid te overwegen of een bijdrage kan worden geleverd aan het lenigen
van de humanitaire nood. In het regeerakkoord staat hierover het
volgende: «[vloot een bijdrage aan internationale crisisbeheersingsope
raties is een volkenrechtelijk mandaat vereist of dient sprake te zijn van
een humanitaire noodsituatie. Verzoeken daartoe worden overwogen in
het perspectief van onze internationale verantwoordelijkheid en nationale
belangen.»11 Een bijdrage aan een internationale crisisbeheersingsope
ratie kan uit vele vormen bestaan. Indien een verzoek om een bijdrage het
gebruik van geweld omvat, zal de regering in ieder afzonderlijk geval een
politieke beoordeling maken of het gebruik daarvan legitiem is op basis
van een politieke of morele rechtvaardiging daarvoor.

Hoewel er onvoldoende aanwijzingen zijn in de ontwikkeling van het
internationaal recht om de opvatting te steunen dat humanitaire inter-
ventje een rechtsgrondslag is voor het gebruik van geweld, dient bij een
politieke beoordeling of het gebruik daarvan legitiem is op basis van een
politieke of morele rechtvaardiging daarvoor met de volgende aspecten
nadrukkelijk rekening te worden gehouden.

In een situatie waarin de VNVR niet in staat is gebleken haar primaire
verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en
veiligheid uit te oefenen als gevolg van het ontbreken van unanimiteit van
de permanente leden van de VNVR, kan overwogen worden om — als
ultimum remedium — op te treden op basis van humanitaire interventie.
Dit kan alleen als sprake is van een humanitaire noodsituatie. De
(herhaalde) grootschalige inzet van chemische wapens kan aan het
ontstaan van een humanitaire noodsituatie ten grondslag liggen.

Het bestaan van een humanitaire noodsituatie en de ernst daarvan
moeten zijn aangetoond aan de hand van overtuigend en geloofwaardig
bewijsmateriaal. Tevens moet duidelijk zijn aan wie de verantwoorde
lijkheid voor deze schending kan worden toegerekend. De beschik
baarheid van een rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties over de inzet van chemische wapens (op grond van resolutie 620
(7988)) kan daarvoor doorslaggevend zijn. Tevens moet gebleken zijn dat
er geen praktische alternatieven voorhanden zijn om de humanitaire nood
te beëindigen of tenminste te lenigen.

Het voorgenomen gebruik van geweld moet gericht zijn op het beëindigen
of tenminste lenigen van de humanitaire nood. Het voorkomen van de
herhaalde inzet van chemische wapens kan daaraan bijdragen, maar het
gebruik van geweld als een vergeldingsactie of strafexpeditie is niet
toegestaan. Dit impliceert dat ook de consequenties van militair optreden
tevoren dienen te worden afgewogen. Het gebruik van geweld moet het
internationaal recht eerbiedigen, met inbegrip van de vereisten van
noodzakelijkheid en proportionaliteit. Dit betekent beperking van het
gebruik van geweld naar tijd en omvang in relatie tot het doel. Uiteraard
dient ook in dergelijke situaties het internationaal humanitair recht te
worden nageleefd.

Bruggen Slaan, regeerakkoord VVD— PvdA, 29 oktober 2012, p. 15.
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Inleiding

De terroristische organisatie ISIS heeft de afgelopen maanden delen van Syrië en
Irak veroverd en daarbij een ongekende geweiddadigheid aan de dag gelegd, met
ontwrichtende gevolgen, ook in omringende landen. De snelle opmars van 1515
vormt een directe dreiging voor de regio en zorgt voor instabihtest aan de grenzen
van Europa, met gevolgen voor onze eigen veiligheid. Het kabinet overweegt een
militaire bijdrage te leveren aan de strijd tegen ISS, in samenwerking met de
Verenigde Staten en andere (regionale) partners. Deze bijdrage is gericht op het
breken van de militaire kracht van 1515 op de korte termijn. Deze eerste fase zal
naar Amerikaanse schatting tussen de zes en twaalf maanden duren. Nederland
stelt in deze tase zes operationele F- 16’s beschikbaar voor de duur van maximaal
een jaar. Ook worden Iraakse en Koerdische strijdkrachten gedurende deze
periode ondersteund met training en advies.

Het doel van dit Militair Advies (MA) is om de haalbaarheid en de risico’s van de
voorziene militaire bijdrage van Nederland aan de internationale strijd tegen 1515
inzichtelijk te maken. Daarnaast worden de consequenties voor de krijgsmacht
en eventueel bij deelname te stellen voorwaarden aangegeven.

Dit MA geeft eerst een korte schets van de achtergrond: een beschrijving van de
situatie / het conflict, de internationale respons. Daarna volgt een korte
beschrijving van de missie waaraan deelname is voorzien, met speciale aandacht
voor het mandaat en de deelnemende landen. Vervolgens gaat het MA in op de
gronden voor deelname, de beoogde Nederlandse bijdrage, en de invloed die
Nederland kan uitoefenen op de missie. Daarna volgt een inschatting van de
haalbaarheid van en de risico’s verbonden aan de missie in het algemeen en de
Nederlandse bijdrage in het bijzonder. Daarna gaat dit MA in op de geschiktheid
en beschikbaarheid van voor de bijdrage te leveren eenheden en de
consequenties voor de inzetmogelijkheden van de Krijgsmacht. Vervolgens volgt
een raming van de kosten van de missie. Het MA eindigt met conclusies en
aanbevelingen.

Bij het schrijven van dit militair advies is gebruik gemaakt van zoveel mogelijk
up-to-date informatie afkomstig uit de strategische planning die de coalitie op
CENICOM in Tampa parallel uitvoert Voor de detailuitwerking van de
Nederlandse inzet is informatie nodig uit het definitieve campaign plan en de dan
lopende operationele planning Die informatie is nog niet beschikbaar daarom Is
er op dit moment een aantal zaken die nog nader moeten worden ingevuld in de
verdere uitwerking van de detailplanmng Het betreft zaken als locatiekeuzes,
samenwerking met partners, logistieke ondersteuning van de operatie etc,

Achtergrond

Beschrijving van de situatie / het conflict.

De bestrijding van ISIS in Irak geschiedt tegen de achtergrond van een complexe
politieke en regionale context.
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De Iraakse bevoWng is verdeeld in Koerden (ongeveer 2Q°/), sji’ieten (ongeveer
60%) en soennieten (ongeveer 2O0/o). Andere groeperingen als christenen,
Turkmenen en anderen vormen ook in totaal een te verwaarlozen minderheid. De
sji’ieten vinden geloofsgenoten in vooral het naburige Iran. Hun verhouding is
complex, omdat de Iraanse opvatting van het geloof iets verschilt van de Iraakse
(met name scheiding van kerk en staat) en omdat de sji’ieten in Iran Perzen zijn
en in Irak Arabieren. Over het algemeen zijn de verhoudingen goed, maar er
bestaat altijd enige vorm van argwaan.

De Koerden hebben geen staat waar ze op kunnen leunen en hebben te maken
met Koerdische problematieken in de buurlanden. Voor het grotere Koerdische
volk geldt dat het Koerdische deel van Irak hun meest stabiele territoriale factor
is. De belangen van Iraakse Koerden zijn echter vooral op het binnenland gericht.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat zij economisch belang hebben aan goede contacten
met Turkije, terwijl Keerdische Turken juist een strijd voeren in hun land,

De soennieten in Irak hebben na de val van hun leider Saddam Hoessein eigenlijk
alleen steun gekregen van weldoeners vanuit de Golfstaten. Die steun loopt vaak
via religieuze lijnen en heeft daarmee de verspreiding van meer extreme visies op
het geloof verder In Irak verspreidt.
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ISIS kent zijn oorsprong in Irak en was aanvankelijk gelieerd aan Al Qaeda.
Hoewel de verhouding tussen Al Qa’eda en Al Qa’eda in Irak (AQI) altijd
gespannen is geweest, heeft ISIS zich pas in 20t4 officieel afgesplitst van Al
Qaeda. In de loop van 20t3 wist ISIS zich te ontwikkelen tot een succesvolle
stnjdgroep in Syrie. De organisatie profiteerde van het machtsvacuum in Syrie,
de poreuze grenzen tussen Syrie en Irak en de proliferatie van wapens en
beschikbare financieringsstromen. Het succes van ISIS had bovendien een grote
aantrekkingskracht op jihadstrijders uit de hele wereld (zie afb 2). Er zouden
vanuit Nederland zo’n 150 strijders naar Syrie zijn getrokken. Hoeveel van hen
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zich bi] ISIS of hij een van de andere anti-Assad groeperingen hebben Oerensiestat
aangesloten is niet duidelijk. Directie Operaties
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ISIS genoot in Syrië aanvankelijk enige steun, door zich te profileren als
onderdeel van de oppositie tegen Assad. Een groot deel van de gematigde
Syrische oppositie en de lokale bevolking keerde zich echter van ISIS af toen het
een gewelddadig en repressief gezag trachtte te vestigen. In delen van Irak heeft
ISIS het gevoel van marginalisatïe door de centrale autoriteiten onder soennieten
uitgebuit. De fgedoog)steun die ISIS van hen krijgt is geworteld in een gebrekkig
toekomstperspectief en wantrouwen jegens de centrale autoriteiten. Zij hebben
hierdoor in Irak ook de steun gekregen van meer gematigde soennitische
groeperingen. Bijvoorbeeld ook van de resten van de aanhangers van Saddam
Hoessein, die hoewel marginaal in omvang, wel kennis bezitten over militair
optreden. Vooral door de steeds bredere steun van de soennitische
bevolkingsgroep in Irak heeft ISIS de afgelopen maanden veel gebied kunnen
veroveren.

Waar de steun voor ISIS van soennitische groepen in Irak veelal pragmatisch
lijkt, bij een gepercipieerd gebrek aan een beter alternatief, is het einddoel van
ISIS ideologisch van aard; vestiging van een groot Islamitisch Kalifaat dat zich
uitstrekt over het gehele Midden-Oosten en Noord Afrika, waarbinnen een
ultraconservatteve en repressieve interpretatie van de Islam geldt. Voor het
bereiken van dat doel wordt geen enkel middel geschuwd. Inmiddels claimt ISIS
grote delen van Irak en Syrie onder haar gezag te hebben (zie afb 3). In
afbeelding 4 wordt een meer representatieve weergave gegeven van het gebied
waar zij controle uitoefenen.

Syria
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Politiek proces in frak

Een effectieve bestrijding van tSIS in Irak vereist naast een harde aanpak van de
organisatie zelf, vergaande politieke en sociaaleconomische hervormingen, zodat
alle Irakezen een redelijk en geloofwaardig petspectef geboden kan worden.
Deze verantwoordehjkheid ligt in handen van de recent aangetreden premier
Hander Al Abadi. Al Abadi heeft met de vorming van een inclusieve regering een
belangrijke eerste stap gezet die internationaal breed is verwelkomd. De mate
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waarin zijn nieuwe regering erin slaagt betekenisvolle hervormingen uit te voeten
is cruciaal voor het herstel van het vertrouwen in het nationale gezag door alle
partijen.

De regering Al Abadi is afhankelijk van de steun van de Koerdische Regionale
Autoriteiten (KRA). De KRA geven voorwaardelijke steun aan de nationale
regering, maat hebben een aantal harde eisen gesteld, onder andere met
betrekking tot de verdeling van het Iraakse nationale budget en het recht op de
handel in (Koerdische) olie. Over deze onderwerpen zal de komende maanden
een akkoord moeten worden bereikt, dat bepalend zal zijn voor de wijze waarop
de KRA de (op dit moment naar de achtergrond verdwenen)
onafhankelijkhetdsambties verder zullen vormgeven. Als de KRA unilateraal
onafhankelijkheid uitroepen, kan dat gevolgen hebben voor de effectiviteit van de
gezamenlijke bestrijding van 1515 en de opstelling van regionale partners.

Syrië
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Het succes van ISIS in Syrië is nauw verbonden aan het uitblijven van een
politieke oplossing en een gebrek aan stabiliteit In Syrië. Er rust wat dat betreft
een zware verantwoordelijkheid op de schouders van VN-Gezant Staffan de
Mistura om het politieke proces in Syrië nieuw leven in te blazen. De Mlstura
verdient hierbij de volledige steun van de internationale gemeenschap. De VS is
samen met een aantal landen uit de regio op 23 september jl. een luchtoffenslef
in Syrië begonnen.

IS’S

ISS is georganiseerd conform andere terroristische groeperingen. Er is een
centraal commando onder leiding van Al Baghdadi, met daaronder provinciale en
lokale commando’s. Ieder commandant beschikt over adviserende raden op
terreinen als religie, politiek, militaire en veiligheidszaken. Daarnaast zijn er
diverse functionaliteiteri als bijvoorbeeld financiën en information operations In de
organisatie aanwezig (zie afb 5).
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Er bestaat onduidehjkhemd over de omvang van ISIS. Er wordt gerept van
ongeveer 12,000 strijders tot 30.000 strijders. Omdat succes aandacht krijgt, is
geconstateerd dat in Syrie diverse strijdgroepen of delen daarvan zich de laatste
maanden juist bi) 1SIS hebben aangesloten. Het succes heeft ook een grote
aantrekkingskracht op buitenlandse strijders. Er zijn ook strijders die zich niet
kunnen vinden in de wanddaden van 1515, maar dit wordt door de groepering
door middel van angst gemitigeerd, ook in hun eigen rangen houden zij geregeld
‘grote schoonmaak’.

De afgelopen maanden hebben zij veel middelen van vooral het traakse leger
buitgemaakt. Sinds de inzet van het luchtwapen door de Verenigde Staten,
kunnen zij deze slechts beperkt op grote schaal inzetten. De meer geavanceerde
systemen behoeven daarnaast enige kennis en training Waarschijnlijk bevinden
zich in de rangen van ISIS voormalig Iraakse en Synsche soldaten die dergelijke
systemen kunnen bedienen, maar die capaciteit is niet onbeperkt

Regionale actoren

Een belangrijke factor voor het welslagen van zowel het politieke proces als het
militair ingrijpen, is de constructieve betrokkenheid van de gehele regio, inclusief
Saoedi-Arabie en Iran De regionale invloed van deze twee landen heeft zijn
weerslag op de binnenlandspolitieke verhoudingen in Irak Bovendien is het van
belang dat de bt.strijding van 1515 niet wordt opgevat of gepresenteerd als een
‘Westers projecr’ of als een strijd tegen soenneten De ondertekening van het
]eddah Communiqué op 11 september ji door Egypte, Jordanië, de Golfstaten,
Irak, Libanon en de Verenigde Staten is een belangrijk signaal van de regionale
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steun aan het optreden tegen ISIS. De regionale steun neemt concrete vormen
aan doordat een aantal landen deelneemt aan het luchtoffensief boven Syrië. Het
is positief dat ook landen die doorgaans lijnrecht tegenover elkaar staan (zoals
Saoedi-Arabië en Iran) voorzichtig de dialoog over het bestrijden van ISTS
aangaan en 151$ net als het westen ervrpn512.a

De positie van Turkije iS eveneens een belangrijk aandachtspunt, Turkije is een
van de eerste landen die zich uitspraken voor de internationale bestrijding van
ISIS. Ook heeft Turkije tSIS op de lijst van terroristische organisaties geplaatst.
Het land ondervindt inmiddels de desastreuze gevolgen van de opkomst van 1515.
Alleen al het afgelopen weekeinde zijn 130.000 Syrische Koerden de grens tussen
Syrië en Turkije overgestoken, op de vlucht voor het geweld van 1515. Ook
werden 49 medewerkers van het Turkse consulaat-generaal in Mosul (Irak) ruim
drie maanden gegijzeld door 1515. Turkije onderschrijft de noodzaak van de
bestrijding van 1515 en heeft op 23 september aangekondigd steun te zullen
verlenen aan de strIjd tegen IStS. Het is daarom afwachten welke concrete steun
Turkije zal leveren.

Duidelijk is dat de complexe politieke en regionale context voorziet in grote
uitdagingen. Desalniettemin is er momentum, met een nieuwe Iraakse regering,
betrokkenheid van de regio en een breed gedeeld besef van de noodzaak van een
lange termijn aanpak, om de dreiging van 1515 in kak gezamenlijk het hoofd te
bieden. Van belang is daarbij dat zonder ingrijpen verdere destabilisering van de
regio een reëel scenario is. Dit kan gevolgen hebben die nog verstrekkender zijn
en moeilijker ongedaan kunnen worden gemaakt.

Internationale respons tot op heden.

De Strijd tegen 1515 kan rekenen op brede internationale steun, nadrukkelijk ook
lokaal en regionaal. De steun komt onder andere tot uiting in de leverantie van
hulpgoederen en militaire middelen inclusief wapens aan met name de Koerdische
Regionale Autoriteit. De strategie van de Verenigde Staten op de korte termijn is
gericht op het stoppen van de opmars van 1515 en het ondersteunen van de
Iraakse en Koerdische strijdkrachten en de gematigde Syrlsche oppositie teneinde
de militaire kracht van ISIS te breken. Voor het stoppen van de opmars zijn in de
afgelopen periode door de Verenigde Staten, Frankrijk en een aantal landen uit de
regio, al luchtaanvallen uitgevoerd (zie Afb. 6).

Deens4estat
Directie Operate
‘5

Datum
24 zeptemter 2014

Onze referentI
352014024789
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De Nederlandse bijdrage aan de Internationale strijd tegen ISIS

Korte beschrijving van de operatie

Nederland draagt a op een aantal manieren bij aan de internationale strijd tegen
tSIS Naast een financiele bijdrage vanuit het Kabinet zijn de volgende (deels)
militaire bijdragen geleverd:

• Leveranties van hulpgoederen, helmen met scherfvesten en daarbij de
inzet van twee C 130 toestellen voor vluchten naar Erbil in Irak;

• Ondersteuning bij wapenleveranties vanuit landen op de Balkan door de
inzet van 20 uur C-1? capaciteit voor vluchten naar Erbil in Irak;

512a

Nederland overweegt een aanvullende militaire bijdrage te leveren in de vorm van
(1) de inzet van Ft6’s, (2) het leveren van een backtill capaciteit, (3) de inzet
van trainers. Met deze mogelijke bijdragen wordt een aantal politieke en militaire
doelstellingen nagestreefd (bron DOPS concept Initiating directive Noord Irak en
Syrse):

• Verdediging van het bondgenoatschappelijk verdragsgebied.

• Succesvolle bestrijding van IS vraagt om een grensoverschrijdende
aanpak om de internationale rechtsorde te herstellen. Een internationale
respons is niet alleen vereist in Irak, maar ook in Syne en de bredere
regio, zeker omdat deze crisis zich afspeelt in de gordel van instabiliteit
rondom Europa Deze internationale respons vergt samenwerking en een
geintegreerde inzet, waarbij ook de EU een duidelijke rol moet spelen.

• Alleen inciusieve politieke processen kunnen zowel in Irak als Syrie
stabiliteit brengen. Hierbij moeten alle etnische en religieuze groepen
worden betrokken en mag geen marginalisatie optreden.

• Steunverlening samen met internationale partners aan de gematigde
civiele en politieke krachten in de bredere regio behoort tot de
mogelijkheden. Nederland onderschrijft de noodzaak om de Koerdische
regionale regenng te steunen

Detensie.taf
0.’ecie Oicraes

is

Datum
24 seiteiner 2014

Onze referenti.
BS20i4O)419
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• Een eventuele Nederlandse bijdrage wordt geleverd binnen internationaal DetensItat
verband en internationaal wordt afgestemd en gecoördineerd 0,tcct,c 0perats

• Alle partijen of individuen die zich schuldig maken aan internationale
misdrijven foorlogsmisdrijven, misdaden tegen de menselijkheid en Datum
genocide) moeten daar verantwoording voor afleggen. 74 seiternbr 2014

Onze t*lar.ntIe• Indien de veiligheidssituatie leidt tot een dIrecte of indirecte dreiging voor 652014024789
het bondgenootschappelijk grondgebied, zal Nederland met militaire
capaciteiten bijdragen aan een eventuele aanvullende inspanning door de
NAVO, teneinde de integriteit van het bondgenootschappelijk grondgebied
te kunnen garanderen.

• Nederland draagt eventueel met militaire middelen bij aan een
internationale respons om Irak, Syrië en de bredere regio te stabiliseren.

• Een eventuele Nederlandse militaire bijdrage zal geleverd worden binnen
internationaal verband en deze bijdrage wordt internationaal afgestemd
en gecoördineerd en voldoen aan de eisen van het Toetsingskader.

Mandaat

Nederland kan bijdragen aan de strijd tegen ISIS in Irak op basis van een
verzoek tot militaire steun van de Iraakse autoriteiten, dat zij op 25 juni jl. bij de
VN hebben ingediend en op 20 september jl. hebben herhaald. Het verzoek om
steun door de legitieme kaakse regering voorziet in een adequaat
volkenrechtelijk mandaat voor de Inzet van Nederlandse militairen in Irak.

De mogelijkheden om de juridische status van de Nederlandse militairen te
regelen worden nog onderzocht. Uitgangspunt hierbij Is dat er zo snel mogelijk
statusafspraken worden vastgelegd met de betreffende gastlanden. Hiervoor is
een aantal opties:

• Een eigen bilaterale Status of Forces Agreement (SOFA). Die Is
- wederkerig en van kracht voor langere duur. Het duurt ènige tijd om

deze te ontwikkelen

• Aansluiten bij een Status of Forces Agreement (SOFA) van een andere
partner. Hiervan zijn nog geen voorbeelden gevonden.

• Verstrekken van diplomatieke paspoorten. Hiervan wordt verwacht dat de
ontvangende staten niet zullen instemmen met een diplo-status voor
grote groepen.

• Eenzijdige verklaring. Die werkt één kant op (niet wederkerig) en Is van
kracht voor in de regel één jaar en relatief snel af te sluiten. Deze optie
lijkt het meeste potentie voor succes te hebben.

Gebruikmaken van oudere afspraken (NTMI) Is niet mogelijk omdat die allen
buiten werking zijn gezet en omdat die afspraken niet met de legitieme overheid
van Irak maar met een tijdelijk bestuur waren gemaakt

Voor militaire inzet in Syrië bestaat er momenteel nog geen internationale
overeenstemming over het al dan niet bestaan van een volkenrechtelijk mandaat.
Dit militair advies beperkt zich daarom tot de eventuele militaire inzet in 1 tak.
Indien toekomstig een volkenrechtelijk mandaat voor Syrle gaat bestaan moet
een aanvulling op dit militair advies en de bijbehorende analyse vooraf
plaatsvinden.
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Deelnemende landen

De humanitaire hulpverjernng en leveranties van militaire middelen wordt
uitgevoerd door een groot aantal landen. Voor militair ingrijpen c.q. ondersteunen
wordt, onder leiding van de Verenigde Staten, een brede coalitie gevormd.
Vertegenwoordigers uit de betrokken tanden ontwikkelen momenteel een
campaign plan. De brede internationale opzet dient niet alleen militair-
operationele doelend maar ook politieke doelen. Verschillende landen hebben
reeds een bijdrage aan de strijd tegen ISIS toegezegd onder voorwaarde van
nationale politieke besluitvorming en nadere militaire planning. Enkele landen
hebben al openlijk verklaard dat zij zullen bijdragen aan de strijd tegen 1515 en
hebben bijgedragen aan het luchtoffensief boven Syrië,

Nederland zoekt voor de inzet van de F- 16’s bi voorkeur samenwerking met een
internationale partner die over hetzelfde vliegtuigtype beschikt. Contacten
hierover zijn er al met Jordanie (voor gebruik maken van een vliegbasis -Jordanië
heeft van Nederland in het verleden F-;6s gekocht-) en Belgie (dat, onder
voorbehoud van politiek besluit met een aantal F- 16’s vanuit )ordanie wil gaan
deelnemen aan de coalitie). Ook voer de inzet van trainers wordt gekeken naar
internationale samenwerking om daarmee de ondersteunende en logistieke
footprint zo klein mogelijk te houden.
De landen die een biidra bphb toeoezead of overwecen Zitn:

51 2.a

.

Defensiestal
OirCl’e Operaties

‘5

Datum
24 septeilibe, 2U4

Onze reterentie
BS20 14024789

Gronden voor deelname

De terreurorganisatie 1515 begaat verschrikkelijke misdaden tegen
bevolkingsgroepen In Irak en Syrie. De mogelijke Nederlandse inzet is er op
gericht om in het kader van bevordering van internationale rechtsorde, een
bijdrage te leveren aan de-escalatie van de situatie in de regio. Simpelweg moet
de Nederlandse inzet bijdragen aan het voorkomen en beeindigen van ernstige
schendingen van fundamentele mensenrechten door 1515. Hiermee is de inzet ook
gericht op het beschermen van de burgerbevolking.

De Nederlandse Inzet richt zich op de urgente behoeftes van de internationale
coalitie en moet op korte termijn bijdragen aan het stoppen van de opmars van
1515 en het terugdringen van ISIS. Deze bijdrage op de korte termijn staat los
van de structurele lange termijnoplossingen voor fundamentatisme en terrorisme
in de regio. Het niet op korte termijn stoppen van de opmars leidt tot verdere
escalatie van de problematiek die zich nu al uitstrekt tot het
bondgenootschappehjk grondgebied van de NAVO.

De voorziene NCD bijdrage

-i
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Er zijn drie opties in beschouwing genomen. Uitgangspunt is de inzet die zich richt Defesiestat
op de hierboven beschreven urgente behoefte om 1515 tot staan te brengen en Directe Oprabes

terug te dringen. Daarom is gekeken naar deelname aan de eerste militaire fase
met een termijn van maximaal één jaar.

Datum

Inzet van F-16’s 24 etten1ber 2014

Onz. refirenti.Nederland kan met vier, zes of acht operationele F- 16’s opereren vanaf een nog BS201402v89
nader te bepalen vliegveld buiten [tak en Syrië. Bij de uiteindelijke vliegvetdkeuze
wordt rekentng gehouden met de afstand tot het inzetgebied, logistieke aspecten
(zoals de aanwezigheid van partners die eveneens met de F16 een bijdrage
leveren) en de afspraken die met het gastiand kunnen worden gemaakt.
Vooralsnog zijn vliegvelden in Jordanië in beschikbaar, mogelijk komen
vliegvelden in Turkije beschikbaar.

511.b

De lûchtaanvallen
worden uitgevoerd met precisiewapens. Deze kunnen worden ingezet tegen
doelwitten waarvan de exacte locatie vooraf bekend Is of met behulp van
doelaanwijzing (doelaanwijzers op de grond of in de lucht). Of naast de Inzet van
buitenlandse doelaanwijzers ook Nederlandse doelaanwijzers worden gebruikt is
een politieke keuze, Militair gezien is dit niet noodzakelijk. fraakse en Koerdische
strijdkrachten krijgen luchtsteun bij hun optreden tegen 1515, onder andere door
de Nederlandse F-16’s. Voor de inzet van F-16s worden (ongeacht het
uiteindelijke aantal) maximaal 250 militairen uitgezonden. De Inzet van het
luchtwapen wordt gecoördineerd vanuit het Joint Forces Air Component
Command, waarbinnen ook Nederlandse staffunctionarissen worden aangesteld.

Nederland beschikt niet over dedicated ISR-capaciteit. Met de beschikbare
middelen kan slechts een beperkte verkenningscapaciteit worden gereedgesteld.
Als gevolg van de grond-luchtdreiging kan echter niet op de, voor de beschikbare
verkenningssystemen gewenste, lage hoogte worden gevlogen. Daarom wordt
niet voorgesteld de F-16 in een ISR-rol aan te bieden.

Backfl11

Indien inzet van eenheden door een partner ertoe leidt dat dle partner andere
(inter)natiooale verplichtingen niet kan nakomen, zou Nederland die taken
kunnen overnemen. Indien bijvoorbeeld Frankrijk jachtvliegtuigen uit een van de
missies in Afrika zou willen over brengen naar Irak, dan zou Nederland daar
backfil) kunnen aanbieden. In dit geval is nog steeds een ArtikeliGo procedure
nodig. Er is op dit moment nog geen zicht op de noodzaak voor backfill, noch zijn
er verzoeken in die richting. Gezien de aard en de omvang van de te verwachten
operatie is het onwaarschijnlijk dat concrete verzoeken zullen worden gesteld.
Nederland kan altijd een aanbod doen waardoor een partner zelf minder
capaciteit hoeft In te zetten. Voor defensie zou een backfill Inzet net zoveel
vergen als de inzet in Irak. Internationaal militair zal dit echter niet als wezenlijke
bijdrage worden gezien. Nationaal kan backfill inzet tot een beperkter politiek
risico leiden, echter zowel internationaal en nationaal leidt het ook politiek tot
minder zichtbaarheid en daarmee minder credit. De keuze is derhalve niet militair
maar politiek.

In plaats van backfill in de enge definitie kan Nederland ook kijken naar
uitbreiding van de indirecte bijdragen aan de strijd tegen IS(IS). Nederland levert
al een indirecte bijdrage door het ter beschikking stellen van transportcapaciteit
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5i2.a
voor Uitbreiding hiervan is op de korte
termijn niet mogelijk omdat er nauwelijks vrije capaciteit meet beschikbaar is. Olrectê Operaties

Hetzelfde geldt voor een bijdrage van Air-to-Air refuetling, Ook zou backfill
kunnen worden gezien als de aanvulling van tekorten die nog bestaan als het

Dat
campaign plan is geschreven en als de middelen zijn toegewezen, Door hiervoor OZ4
te kiezen blijft het lang onzeker of Nederland kan deelnemen en ZO ja in welke Onze reterentie
vorm. Het initiatief om zelf te bepalen met welke capaciteiten wordt 8So 16024789

deelgenomen, waar en voor hoe lang, gaat daarbij verloren. Vanuit defensie
perspectief compliceert dit de planning.

Bij de inzet van F-16’s is gekeken naar de (voorgenomen of toegezegde)
bijdragen van anrfr’r indn, in de regel kiezen zij voor een detachement met
vier (BEL), zes

52a
mogelijk meerdere jachtvhegtuigdetachementen-)

of acht $) jachtvhegtuigen exclusief reserve toestellen Dc Verenigde Staten
leveren uiteraard beduidend meer, de kwantitatieve bijdrage van regionale
partners is in de regel ook groter omdat zij niet hoeven te deployen, maar vanaf
de thuisbases opereren. De Nederlandse mogelijkheden zijn vier, zes of acht
toestellen. Met zes operationele F46’s wordt een relevante en in de
internationale context passende bijdrage geleverd en kan aan de nu geldende
operationele taakstelling.

înzet van trainers

Nederland kan een bijdrage leveren aan de training van Iraakse en Koerdische
strijdkrachten, Inclu5ief Peshrnerga, De training is bedoeld voor conventionele
eenheden en Special Operat,ons Forces (50F). Het exacte aantal militairen Is
afhankelijk van de samenstelling en daarmee omvang van de trainingsteams, de
benodigde logistiek en beveiliging alsmede de ondersteuning die geleverd wordt
door partners. De trainingen worden verzorgd in kazernes en op trainingslocaties
in Irak. De Nederlandse trainers gaan niet mee als mentoren in gevechtssituatles.

Zo snel mogelijk zal gestart worden met het opleiden en trainen van nieuwe
eenheden die daarna tegen ISIS worden ingezet en daarbij worden ondersteund
door enablers uit de coalitie zoals jachtvliegtuigen. Het opleiden en trainen van
eenheden wordt Build Partner Capacity genoemd, Dit betreft zowel reguliere als
Special Operations Forces. In het campaign plan wordt het verslaan van 1515 als
main effort gezien en Suild Partner Capacity Is randvoorwaardelijk voor het
succes.

De training gebeurt bij brigades en divisies. De training van de divisies vindt
plaats op vaste locaties en is gericht op training van hoofdkwartieren en staven.
De trainingen voor de brlgades richten zich op de staven en worden verzorgd in
kazernes en op trainingslocaties in Irak De Nederlandse trainers gaan niet mee
als mentoren in gevecl-its5ituaties.

Op korte termijn worden op vier vaste locaties (waaronder Erbil) Training Centers
opgericht ter grootte van ongeveer 195 personen Deze Training Centers zijn
bedoeld om 12 nieuwe brigades op te leiden en te trainen. Bij deze nieuwe
eenheden bevinden zich ook 3 Peshmerga brigades

De Training Centers zijn modulair opgebouwd, waardoor het mogelijk is om delen
hiervan nationaal aan te bieden Een Training Center wordt derhalve door
verschillende landen samengesteld, waardoor er mogelijkheden zijn voor
gemeenschappelijke ondersteuning. Nadat de 12 nieuwe brigades zijn opgeleid en
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getraind, worden de 4 Training Centers omgevormd tot zogenaamde “Centers of otsIetr
Excellence”. In deze nieuwe rol zijn de Centers bedoeld voor het verder flirtIe Ûrat

professionaliseren van de Iraakse en Koerdische strijdkrachten. Dit valt echter
buiten de scope van het eerste jaar.

DatUm

De exacte commandovoeringsstructuur voor de Inzet van trainers wordt nog in 24 september 2014

coalitieverband ontwikkeld. Vastgesteld is al wel dat de Combined Joint Task Onze referentie

Force Staf en het in de regio aanwezige Land Component Command hierin een rol 20144789

spelen.

De Nederlandse bijdrage zou zich bi] voorkeur moeten richten op Build Partner
Capacity, omdat dit randvoorwaardelijk is voor het verstaan van ISIS (main
effort). Daarnaast is een Training Center een multinationale inspanning vanuit
één vaste locatie, waardoor deze efficiënter te ondersteunen is. Aangezien Build
Partner Capacity uiteindelijk overgaat in “Centers of Excellence” heeft een
bijdrage hieraan ook een duurzaam, lange termijn effect. Nederland heeft
expeftise voor het trainen van brigadestaven, daarom wordt daarvoor gekozen bi]
de vaststelling van de Nederlandse bijdrage.

De trainingsteams van reguliere trainers zijn ongeveer 30 militairen groot. Voor
SOF-teams is dit aantal nog onduidelijk, daarom wordt gerekend met een
voorlopig vastgestelde aantal van ongeveer 30 50F trainers. Op dit moment is de
benodigde mate van ondersteuning nog onduidelijk. Als uitgangspunt wordt
gehanteerd dat substantieel kan worden samengewerkt met partners, Toch wordt
zekerhetdshalve rekening gehouden met ongeveer 70 militairen in de
ondersteunende rol. Dit brengt de omvang van het trainers detachement op
maximaal 130 militairen.

Invloed van NLD

Defensie heeft een planningsteam afgevaardigd naar het Amerikaanse CENTCOM
en draagt daarmee bij aan de strategische planning van de operatie. Daarnaast
worden op de operationele hoofdkwartieren voor F-16 en trainingsinzet een aantal
lialson officieren ingezet. Als kleine partner In een brede coalitie kan echter geen
bepalende rol worden opgeëist t.a.v. het overall campalgn plan.

De opstelling van de conflictpartijen (voor zover relevant voor de
militaire afweging)

De Iraakse regering en de Koerdisctie Regionale Autoriteit verwelkomen de
bestrijding van SIS met steun van de internation&e coalitie. Iran heeft ook
belang bij de bestrijding van ISIS maar is niet gebaat bij een nadrukkelijke
Westerse inmenging en invloed in trak. Een aantal sji’ietische milities in Irak is
tegen Westerse inmenging. Turkije steunt de bestrijding van ISIS. Net als vele
landen in de regio is ook Turkije een voornamelijk soermitisch land en heeft
daardoor gemengde gevoelens bij optreden tegen andere soennieten. Samen met
de Koerdlsche problematiek betekent dit dat de Turkse regering beperkt is in zijn
handelingsmogelijkheden. Dit was ook in 2003 het gevat. Turkije heeft nu bij
monde van de president laten weten de coalitie te ondersteunen, waarbij de
keuze tussen militaire als loaistiekeondersteunino wordt nnennlTn fln’h
van Syrie is nog onduidelt)k51 -:

-

t is onzeker hoe een
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eventuele nederlaao van 1515 in Svrie tie hiInç nt hpinvlnerf en tiiççpr rie oerenslestar
conflictartijen51 O,rt Operai.

Klimaat en de terrelnomstandigheden 24selflernber 2014

Onze relerentie

Het Midden Oosten kenmerkt zich door hoge temperaturen en een stoffige B52013024789

omgeving. Personeel en materieel dient daartoe afdoende beschermd te worden.
De infrastructuur is buiten de steden beperkt. Een hogere slijtage aan voertuigen
IS waarschijnlijk

Het vereiste militaire vermogen

Voor de korte termijn strijd tegen ISIS moet de slagkracht van de Traakse
veiligheidseenheden (inclusief Koerdische brigades en Peshmerga strijders)
hersteld worden. Hiermee is enige tijd gemoeid. Voordat Iraakse eenheden in
voldoende mate weerstand kunnen bieden tegen IS! S moet de opmars op een
andere manier worden gestopt. Daarvoor heeft de coalitie de inzet van het
luchtwapen voorzien. Omdat het stoppen een urgente prioriteit Is die
onafhankelijk van de lange termijn strategie moet worden uitgevoerd draagt
Nederland bi] aan de coalitieluchtmacht. Tegelijkertijd begint de training van
Iraakse brigades om deze In staat te stellen binnenkort de strijd zelf weer op te
pakken. Hiervoor levert Nederland ook een tralnersbljdrage. Omdat 1515 over
relatief zware wapens beschikt kunnen de Iraakse brigades niet zonder meet het
gevecht aan gaan. In de eerste fase van de strijd tegen ISIS hebben zij daarbij
steun vanuit de lucht nodig Ook hiervoor blijven de Nederlandse F-16’s
beschikbaar

De wijze van optreden (concept of operations»)

Het CONOPS wordt nader uitgewerkt tijdens de uitwerking van de operationele
planning van de coalitie.

De Nederlandse bijdrage richt zich niet op de definitieve lange termijn oplossing
maar op tussendoelstellingen. De combinatie van training en iuchtsteun moet
voldoende vertrouwen geven aan de iraakse troepen om met de hun ter
beschikking staande middelen 1515 effectief te bestrijden. De tijd die met het
halen van deze eerste fase doelstelling is gemoeid, is afhankelijk van het aantal
landen dat een bijdrage levert aan de coalitie. Als gezegd wordt daarbij uitgegaan
voor de periode van zes tot twaalf maanden.

Naar verwachting zal 1515 zijn optreden aanpassen aan een verhoogde militaire
presentie. In plaats van ‘grootschalig’ militair optreden zal 1515 mogelijk
overgaan tot irreguliere tactieken waarbij heimelijk wordt opgetreden door zoveel
mogelijk op te gaan in de burgerbevolking. Daarom wordt binnen de coalitie
voorzien in inlichtingen capaciteit en (onbemande) ISR-middeien (Intelligence,
Surveillance, Reconnaissance), om ook dan de strijd voort te kunnen zetten.

De geweldsinstructie f « rules of engagement»)

Er zijn op dit moment nog geen Rules of Engagement voor de operatie opgesteld.
Deze zullen binnen de planning door de coalitie worden opgesteld. Zodra deze
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beschikbaar zijn worden deze beoordeeld en omgezet naar Nederlandstalige
geweidsinstructies. Het streven is het aantal caveats te mnimaliseren.

De beveistructuur

Voor deze operatie wordt gebruik gemaakt van Amerikaanse
commandovoeringstructuren. De operatie gaat worden aangestuurd vanuit het
Combines Joint Task force in Koeweit waar ook een Air Coordination Element
wordt geplaatst. Binnen Irak worden twee Joint Operation Ceils ingericht (Bagdad
en Erbil). De luchtoperatie wordt aangestuurd vanuit het Air Component
Command in Qatar. In de hoofdkwartieren (In Irak, Kuwait, de Verenigde
Arabische Emiraten en Qatar) wordt coalitiepersoneel geptaatst als
stafmedewerkers en als liaisonofficieren. Zo hebben de coalitiegenoten invloed op
de besluitvorming en de inzet van hun eigen nationale middelen. Ook wordt
binnen de commandovoeringsketen voorzien in een Red Card Holder. De exacte
locaties waar Nederlands personeel gaat opereren, moeten nog worden
vastgesteld. Mogelijk zijn meet Red Card Holders nodig fseparaat voor de inzet
van F-16’s, reguliere trainers en SOF-trainers).

De risico’s voor de operatie / NLD bijdrage

Ten aanzien van de nsico’s voor de inzet van de F-16’s geldt dat er rekening
gehouden moet worden met de aanwezigheid van luchtdoelsystemen in handen
van ISIS. De effectiviteit <en dan met name het bereik) hieiyp ic °‘weI
beperkt,’

Het zijn vooral
de langzamere en op lage hoogte vliegende ietikopters die kwetsbaar zijn
gebleken in de strijd In Irak. Het risico dat e r tijdens een noodsituatie
zijn vliegtuig moet verlaten is

1
De risico’s voor de inzet van de militaire trainers vloeien primaiEt’oort uit de
onzekere veiligheidssituatie In delen van het Iraakse grondgebied. ISIS-eenheden
bevinden zich weliswaar op enige afstand van Erbil en Bagdad, maar IS[S
activisten voeten hier wel regelmatig aanslagen uit of proberen personen te
ontvoeren. Een potentiële dreiging op langere termijn vormen mogelijk sjiitische
milities die een langere of permanente westerse militaire presentie afwijzen als
zijnde een ongewenste inmenging. Hoe dan ook zullen de Nederlandse trainers
niet deelnemen aan de gevechten zelf, maar hun werkzaamheden verrichten op
goed beveiligde locaties. Verplaatsingen worden, waar mogelijk, vermeden.

Detcnsiestar
Directe 0peratie
is

Dalum
4 september 20t4

Onze retetentle
BS20t4024789
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De verwachting is dat, net als tijdens de NATO Training Missie in Iraq (NTM-1)
waaraan Nederland deelnam tot eind 201t, de Iraakse (en Koerdische)
autoriteiten alles in het werk zullen stellen om de veiligheid van de betrokken
Nederlandse militairen te garanderen. Zowel de Koerdische als de traakse
strijdkrachten hebben zich na inltlele tegenslagen weten te herpakken en voeren
naast defensieve inmiddels ook offensieve acties uit. Dit wil niet zeggen dat ISIS
niet voor verrassingen kan zorgen, want deze organisatie heeft inmIddels
bewezen zich snel te kunnen aanpassen aan de omstandigheden.

Voorafgaande aan de inzet worden de medische faciliteiten In het inzetgebied aan
een kwaliteitscontrole onderworpen. Bij onvoldoende medische voorzieningen,
wordt aanvullende capaciteit vanuit Nederland toegevoegd. Ook hierbIj wordt
gestreefd naar gezamenlijke oplossingen binnen de coalitie.

Hoewel militair ingrijpen gericht is op het verkleinen van de dreiging die uitgaat
van een zich geografisch uitbreidend StS, zijn er ook risico’s verbonden aan een
deelname van Nederland. Deze risico’s vertalen zich in een verhoogd profiel van
Nederland onder jihadisten Dit kan onder meer leiden tot een hogere
terronsbsche dreiging tegen Nederland. Dit zal de voorstelbaarheid van aanslagen
in en tegen Nederland verhogen. Deze dreiging past daarmee echter nog steeds
binnen iie h?ndhrPPdtr vn heI hijudine drplninnçnivi’i

ij dit alles geldt dat de consequenties voor
d dreiging tegen Nederlndse b1angen binnen en buiten Nederland uiteraard
afhankelijk zijn van de precieze aard, intensiteit en zichtbaarheid van de
Nederlandse inzet.

Deenziestaf
Orece Op.raièS

J5

Datum
24 sepIeIiuer 2014

Onze referentie
6S2014024

De voorziene eenheden zijn geschikt en beschikbaar. Voor de inzet van de F 16’s
geldt dat naast de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISLS dc uitvoering
van de Baltic Air Poficing taak vanuit Polen doorgang vindt. De toegezegde
bijdrage van acht Nederlandse F46’s aan de NATO Responce force fNRF) wordt

1

Geschiktheid, beschikbaarheid en consequenties voor de Krijgsmacht
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echter wel opgeschort. De inzet van SOF als trarners heeft geen negatieve oi.t
consequenbes voor de inzet in de operatie MINUSMA in Mali . Ook blijft voldoende Dsrcctc Operalies

capaciteit over om onvoorziene (inter)nationale speciale operaties te kunnen
uitvoeren. Ook is er binnen Defensie voldoende opgeleid personeel om
trainingsteams voor reguliere militaire eenheden te formeren. 24 september 2014

Onze rerere,gieBij het vaststellen van beschikbaarheid en consequenties is een aantal eS20t4024?89
uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd:

• Een inzetduur van 12 maanden;
• de inzet van zes operationeel inzetbare F-16’s met twee reserve

vliegtuigen en een detachementsomvang van maximaal 250 mihtalren;
• de inzet van 130 militairen t.b.v. Training Advice & Assist fTAA),

bestaande uit Specia! Operatfon Forces en reguliere militairen;
• f46 Baltic Air PaliUng missie gaat door met vier F-16’s tot medio

december 2014 (het aantal Operationeel Inzetbare F46’s wordt bijgesteld
naar twee met daarnaast twee reserve vliegtuigen);

• MINUSMA vindt doorgang In huidige vorm en omvang;
• Er blijft voldoende (50F) capaciteit ter beschikking t.b.v. (onvoorziene)

internationale operaties.

Op basis van deze uitgangspunten en randvoorwaarden worden de volgende
gevolgen voor de gereedstelling onderkend:

• F-16: Geplande bijdrage F16 VOOr NRF is in 2015 en (gedeeltelijk) 2016
niet mogelIjk. Er zijn twee opties. (1) De NRF-toezegging tijdelijk
opschorten of (2) bij activeren van de NRF een afweging maken waar het
zwaartepunt komt te liggen. DIt kan betekenen dat bij activatie NRF een
negatief antwoord aan de NAVO wordt gegeven;

• F46: QRA loopt door, maat lokaal jaarlijks oefen programma (301’)
vliegprogramma kan slechts minimaal worden uitgevoerd;

• F-16: Na inzet van 12 maanden Is recuperatie van ongeveer 12 maanden
noodzakelijk (QRA plus 301’);

• F-16 SAP: migratie mei 2015 is groot risico, uitstel naar eind 2015 wordt
nader bezien. In dat geval moet worden bezien of de ERP ondersteuning
ook langer door moet worden getrokken tot eind 2015;

• f46: De Capabllity Evakiation (CAPEVAL) van de Vliegbasis Leeuwarden
in 2015 kan niet worden uitgevoerd Deelname aan geplande oefeningen
wordt verkleind of alternatief belegd. Vooralsnog vindt Frisian FIag
gewoon doorgang,

• 50F: Voor de SOF fl(CT/MarSOF) zijn naast mogelijke consequenties voor
de NRF15 bijdrage ook effecten op de geplande oefeningen in 2015
fFlintlock, Emerald Wat-riot, Tundral5, Trident Juncturel 5) Deze
gevolgen worden nog nader in kaart gebracht, maar vooralsnog lijkt inzet
van 12 maanden SOF geen probleem;

• Afhankelijk van de precleze samenstelling van de ondersteuning van de
trainingsteams en mee te nemen enablers (CIS, GNK etc.) zullen verdere
consequenties voor de gereedstelling dienen te worden bekeken.

Financiën
De uitgaven bij een missieduur van 12 maanden met F-16’s en tralningsteams
zijn geraamd op ruim 150 miljoen euro. Dit bedrag is mede athankelijk van de
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rntensitelt van de luchtooriog en de afspraken die met partners kunnen worden
gemaakt over samenwerking en logistieke ondersteuning.

Conclusies

Er is een adequaat volkenrechtehjk mandaat voor optreden In trak. Er Is op dit
moment (nog) geen mandaat voor het optreden binnen de Syrische
landsgrenzen. Eveneens is er een voldoende Internationale basis van landen dle
voornemens zijn deel te nemen aan de coahtlestrljd tegen ISIS, Hierin zijn zowel
landen in de regio als strategische partners vertegenwoordigd. Binnen de context
van de gestelde doelen (het stoppen van de opmars en terugdringen van 1515)
kac Nederland een relevante en haalbare bijdrage leveren door de Inzet van F
16’s en trainers. Met de beschreven inzet is een aantal risicos gemoeid. Hierbij
zijn geen buitengewone risico’s onderkend. M,tlgatle van risico’s knjgt In de
verdere planning aandacht. Rest-risico’s kunnen ter acceptatie over blijven. De
inzet heeft m.n. op het gebied van F-16’s consequenties voor het
voortzettingsvermogen van deze capaciteit. Lopende verplichtingen kunnen
evenwel worden nagekomen. Na de inzet is recuperatietijd benodigd. De
voorgestelde inzet kan op verantwoorde wijze worden uitgevoerd mits kleine
restrisico’s en recuperatietijd geaccepteerd worden.

Advies

Oetenslestaf
DirCIe Operate
is

Datum
24 veptembar 2014

Onze referentle
8520 14024 789

Ondersteun de internationale coalitie in de strijd tegen ISIS met een bijdrage van
zes F46’s met 250 militairen en een tralnersdetachement van maximaal 130
militairen voor de duur van maximaal één jaar, zodat de coalitie de spillover naar
het bondgenootschappelijk grondgebied kan voorkomen en de regio kan
stabiliseren. Uitgangspunt Is dat een eventuele Nederlandse bijdrage wordt
geleverd binnen Internationaal verband en Internationaal wordt afçestemd en
gecoördineerd. Deze bijdrage is gezien de bijdragen van partnerlanden relevant
binnen de samenstelling en omvang van de coalitie.

Ënraal
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Cuntadpersoon

n ota Bundel AO artikel 100-brief over deelneming aan
-

internationate strijd tegen ISIS Datum
01 oktober 2014

OnZc referentie

852014029463

Door tussenkomst
56Hierbij bied ik u de bundel aan voor het algemeen overleg op donderdag 2

oktober 2014 van 11.00 tot 16.00 uur over de artikel 100-brief over de 5fl

Nederlandse deelneming aan do internationale strijd tegen 1515 i-iurc
0)Z

Voor het overleg Zi)fl geagendeerd
• de artikel 100-brief over deelneming aan internatton&e strijd tegen 1515, oco• de antwoorden op commissievragen inzake artikel 100-brief over

deelneming aan internationale strijd tegen 1515,
• het volkenrechtelijk mandaat voor militaire inzet in Syrie

U bent samen met de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Veiligheid en Justitie uitgenodigd
voor dit overleg. In de eerste termijn zult u na de minister van Buitenlandse
Zaken het woord krijgen.

Behalve de SP en PvdD zullen naar verwachting alle partijen instemmen met het
kabinetsbesluit

Gevoegd vindt u de bundel met de convocatie, spreekteksten, Q&A’s,
achterg rondfiches en de geagendeerde kamerstukken

/ 1
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Bundel AO

Artikel 100-brief

over deelneming
aan internationale
strijd tegen ISIS

2 Oktober 2014

11.00 16.00 uur



Inhoudsopgave

1. Spreekpunten

2. Q&A’s

a. F-16’s (inzet binnen vliegurenplafond/ kosten aanschaf
munitîe/gevolgen traîningsniveau vliegers, gevolgen
NRF, zelfverdediging)

b. Trainers (wie, wat, waar)

c. Personeel (tolken, uitzendbescherming/bonden (volgt),
consequenties deelneming op Defensie)

d. Juridisch (SOEA, scenario’s Syrië)

3. Fiches

a. Strategie (campagneplan)

ii Inzet F-16’s

c. Inzet trainers

d. Financiën

e. Voorwaarden (collectieve) zelfverdediging

f. Scenario’s Syrië (juridische grondslag)

g. Juridische grondslag optreden tegen ISIS

h. Overzicht appreciatie volken rechtelijk mandaat andere
landen

i. Overzicht bijdrage andere landen

j. Spreekpunten CDS technische briefing (MIVD)

k. Irak (MIVD)



1. Syrië (MIVD)

m. Maatregel uniformen (volgt)

4. Kamerstukken

a. Spreektekst ‘mandaat’ (toezegging DGPZ)

b. Artikel 100-brief inzet

c. Brief ‘Recente ontwikkelingen’ d.d. 10 september 2014

d. Brief ‘Levering militaire goederen aan Koerdische
Regionale Autoriteiten’ d.U. 21 augustus 2014

5. Achtergrond

a. Verslag technische briefing Irak 29 september 2014

b. Redeneerlijn minister Timmermans

c. Redeneerlijn minister Ploumen

d. Spreektekst NCW technische briefing

e. Advies EVA



T’vtie ed e I<a iii e 1 Den Haag, 30 september 2014

DER STATEN-GENERAAL

Noot. herziene convocatre i,v.m verlenging algemeen overleg en aanwezigheid
minister van Veiligheid en Justitie
De voorzitter zal bij het begin van de vergadering een spreektijd voorstellen
van 6 minuten per fractie in te termijn De sprekersvolgorde is de
fractiegrootte
Korte lunchpauze na eerste termijn van de Kamer.

Voortouwcommissie vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Volgcommissie(s). vaste commissie voor Defensie

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Bewindsperso(o)n(en), minister van Buitenlandse Zaken, F C,G,M. limmermans
minister van Defensie, LA. Hennis-Plasschaert
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J
Ploumen
minister van Veiligheid en Justitie, t W. Opstelten

Activiteit Algemeen overleg
Datum donderdag 2 oktober 2014
Ti)d 1l00-l600uur
Openbaar/besloten openbaar

Onderwerp Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

Agendapunt. Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

/dak Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M Timmermans — 24
september 2014
Artikel 100 brief over deelnemincj aan internationale strijd tegen 1SIS - 27925-
506

Agendapunt Antwoorden op commissievragen inzake Artikel 100 brief over
deelneming aan internationale strijd tegen XSIS

Noot Nog te ontvangen brief.

Ag€ndapunt Advies van de extern volkenrechtelijk adviseur over luchtaanvallen op
IS(IS) doelen in Irak en Syrie

Zaak Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F C G M Timmermans — 25
september 2014
Aanbieding van het advies van de extern volkenrechtelijk adviseur over
luchtaanvallen op 1S(IS) doelen in Irak en Syrie - 27925-507

Agendapunt Volkenrechtelijk mandaat voor militaire inzet in Syrie
Noot Nog te ontvangen brief.

Griffier.

Activite’tnummer 2014A03922



1. Spreekpunten



Spreekpunten

Algemeen

Voorzitter,

• Vorige week heeft het kabinet het besluit genomen een

militaire bijdrage te leveren aan de strijd tegen ISIS. Zoals

onze vïce-MP het verwoordde: ‘Een van de moeilijkste

besluiten die je als regering kunt nemen: het uïtzenden van,

in dit geval, zo’n 380 milîtairen naar gevaarlijk gebied’.

• Binnen de taakverdeling van de internationale coalitie draagt

Nederland bewust bij voor een periode van twaalf maanden.

Deze campagne wordt met de dag concreter en de coalitie

wordt steeds breder.

• Het campagneplan behelst een aantal fases. In de eerste

fase ligt de nadruk op het stoppen van de opmars van 1515

door middel van het luchtwa pen. De zes Nederlandse F-16’s

gaan vooralsnog luchtaanvallen op 1515-doelen in Irak

uitvoeren, onder andere ter ondersteuning van de Iraakse

en Koerdische grondtroepen.

• Het ondersteunen van het veiligheidsapparaat door middel

van training en advies maakt ook deel uit van deze eerste

fase. Nederland gaat zich hierbij richten op de training van

special forces en reguliere brigades. Door Iraakse en
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Koerdische grondtroepen op deze manier te ondersteunen

kunnen we ze in staat stellen eigenstandig tegen ISIS op te

treden.

• Deze eerste fase van de strijd zal, naar Amerikaanse

schatting, zes tot twaalf maanden duren.

• In vervolgfases, op de middellange termijn, gaat meer

aandacht uit naar structurele training in speciaal op te

richten trainingscentra en Secutïty Sector Reform.

• De Nederlandse militaire deelneming richt zich op de eerste

fase en is hiermee beperkt in tijd en in ruimte. Beperkt in

tijd omdat we het hebben over maximaal twaalf maanden en

beperkt in ruimte, omdat we vooralsnog uitgaan van inzet in

Irak.

• De militaire bijdrage maakt daarnaast ook heel nadrukkelijk

deel uit van een groter geheel. De inzet van onze F-16’s en

trainers moet in een bredere politieke en humanitaire

context worden geplaatst. De internationale gemeenschap

moet randvoorwaarden scheppen waarbinnen lokale en

regionale oplossingen kunnen worden gezocht.

• We willen Irak een duw in de rug geven in deze eerste fase.

De coalitie stelt zich op als enabler voor een lokale

oplossing. De schatting is dat dit binnen zes tot twaalf

maanden haalbaar moet zijn. Het betekent niet dat de
2



inspanningen daarna ophouden, of dat het niet breder is en

bi ij ft.

• Ik wil niet vooruit lopen op een Nederlandse militaire

bijdrage na twaalf maanden.

CDS heeft tijdens technische briefing gezegd dat het “piept en

kraakt bij Defensie”, kunnen we deze inzet wel aan?

• Op basis van de informatie die we de afgelopen weken

vanuit Tampa hebben ontvangen is er bij Defensie een

ptanningsproces doorlopen. Vaak hebben we hier weken de

tijd voor; in dit geval moesten we heel snel handelen.

• Zorgvuldigheid staat, ook bij snellë besluitvorming, altijd
voorop. Er is rond de klok gewerkt door planners en

verkenners. CDS heeft de mogelijkheden en de

consequenties voor Defensie in kaart gebracht en mede op
basis daarvan heeft het kabinet uiteindelijk het besluit

genomen om ook een militaire bijdrage in de strijd tegen

ISIS te leveren.

• De inzet van F-16’s is op de korte termijn onze maïn effort.

• Het is niet zo dat de inzet van F-16’s ten koste gaat van

lopende missies. De Qufck Reaction Alert, hier in Nederland,

gaat gewoon door. Dit geldt ook voor onze deelneming aan
Baltic Air Policing.
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• Wel zal de toegezegde bijdrage van acht Nederlandse F-16’s

aan de NATO Response Force (NRF) in 2014 en 2015 worden

opgeschort. Ook heeft de inzet van F-16’s in Irak gevolgen

voor het trainingsniveau van de vliegers. Dit wordt

ondervangen door vliegers wat sneller te rouleren.

• Er worden geen extra vlieguren gegeneerd; deze inzet past

binnen het jaarlijkse plafond.

• Voor de trainingen geldt dat de teams zo ‘licht’ mogelijk zijn.

Dat wil zeggen dat we, waar mogelijk, samenwerken met

partners op het gebied van logistiek en ondersteuning. Ook

medisch, ook voor vervoer. Door onze logistieke ‘footprint’

zo klein mogelijk te houden kunnen we onze 130 militairen

heel gericht inzetten. De inzet van trainers, zowel voor de

special forces als voor de brigades, gaat niet ten koste van

inzet in bijvoorbeeld Mali.

F-16’s

Nadere informatie over de f-16 inzet...

• De inzet van de zes F-16’s (plus twee reservetoestellen)

wordt op dit moment voorbereid. De jachtvliegtuigen worden

vergezeld door maximaal 250 man.
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• Deze toestellen zullen vooralsnog worden ingezet om

luchtaanvallen tegen ISIS in irak uit te voeren.

• Deze week zijn voordetachementen naar het inzetgebied
vertrokken. Daarnaast zijn gisteren (woensdag 1 oktober)

ook vier F-16’s naar het inzetgebied vertrokken. Zoals de
CDS op maandag heeft aangegeven wordt de samenwerking
met een of meerdere F-16 landen op dit moment nog nader

uitgewerkt.

• De Neder’andse F-16’s worden gestationeerd in Jordanië.

Jordanië heeft ons verzocht terughoudend te zijn in de

communicatie over onze aanwezigheid. Defensie en BZ

hebben Jordanië laten weten hiervoor begrip te vragen in
eigen land, maar we hebben ook aangegeven dat we ons

parlement in ieder geval op hoofdlijnen moeten informeren.

• Nederland werkt op dit moment samen met Jordanië aan

een Status of Forces Agreement. De eerste concept versies

zijn al tussen beide landen gedeeld. Naar verwachting is de

SOFA binnen enkele weken van kracht.

«Passief/Achtergrond » Tot dat moment hebben de

militairen feitelijk een toeristenstatus. Als een militair een

wetsovertreöing zou begaan ligt de jurisdictie bij het

gastiand. Het personeel is hiervan op de hoogte en een
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aantal voorzorgsmaatregelen, zoals een alcohol- en

uitgaansverbod, minimaliseren eventuele risico’s.

• Er is inmiddels ook Nederlands personeel aanwezig in de

commandostructuur van de luchtoperatie in de regio (Qatar

en Koeweit).

• Er zijn inmiddels ru/es of engagement voor de F-16’s. De

Nederlandse red card holders worden nu zo snel mogelijk

geplaatst. Hierna kan het snel gaan.

• Ook hier geldt weer dat de snelheid waarmee het proces

wordt doorlopen niet ten koste gaat van de zorgvuldigheid.

Ik wit hier wel aan toevoegen dat we veel hebben aan onze

ervaringen uit het recente verleden, met name in

Afghanistan.

Training

• In het campagneplan ligt de nadruk op dit moment op de

inzet van het luchtwapen om de opmars van ISIS te

stoppen.

• De înzet van trainers, vooral van belang voor de fase waarin

1515 moet worden teruggedrongen, is daarmee niet minder

belangrijk, maar we merken wel dat de exacte uitwerking

van deze inzet langer op zich laat wachten.
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• Niettemin heeft het kabinet wel duidelîjke kaders meegeven;

Nederlandse trainers gaan op trainingslocaties, buiten ISIS

gebied, opereren. Ze zullen niet worden betrokken bij

operaties, er is geen sprake van combat boots on the

ground.

• We gaan Iraakse en Koerdische strijdkrachten, inclusief de
Peshmerga, trainen. Het gaat hierbij om special forces

training en om trainingen voor reguliere brigades. De

trainingen worden uitgevoerd door maximaal 130 militairen.

• Onze planners houden hier rekening mee in de verdere

uitwerking van de trainingsprogramma’s met

coalitiepa rtners.

• De exacte locaties van de traïningscentra zijn nog niet

bekend. We gaan hier uit van een multinationale aanpak;
waar mogelijk delen we de logistieke capaciteiten met

andere landen. Hierdoor kunnen we de trainers heel gericht
inzetten.

• Het doel van de trainingen is de capaciteitsopbouw van

eenheden voor offensieven tegen ISIS. Het gaat hier zowel
om steun aan relatief ‘nieuwe’ eenheden, als om

ondersteuning van bestaande Iraakse en Koerdische

brigades.
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• Zoals gezegd zal het zogenoemde Suild Partner Capacity

gedeelte van het campagneplan de komende tijd concreter

worden. Ook hier geldt dat er Nederlandse planners in de

commandostructuur zijn opgenomen, dus we plannen actief

mee met de partnerlanden.

Ontwikkelingen

• De ontwïkkelingen in de regio volgen elkaar ïn zeer rap

tempo op. Er is sprake van een groeiende coalitie en de

contouren van het campagneplan worden steeds scherper,

maar tegelijkertijd hebben we te maken met een vijand die

zeer onvoorspelbaar is.

• Het gevolg is dat de tactische en operationele planning zeer

flexibel moet zijn. Wij spelen hier op in, maar dit betekent

ook dat de exacte werkwijze zich moeilijk laat vangen in de

antwoorden op Kamervragen of in brieven.

• We hebben te maken met een dagelijks veranderende

realiteit. Uiteraard zal het kabinet de Kamer op de hoogte

houden van de meest relevante ontwikkelingen. Er zal per

kwartaal worden gerapporteerd.
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2. Q&A’s



a. F-16’s (inzet binnen

vlïegurenplafondfkosten aanschaf

munitie/gevolgen trainïngsnïveau vliegers,

gevolgen NRF, zelfverdediging)



a. F-16’s

Q: Valt de inzet binnen het vliegurenplafond?

A: Voor deze missie houdt Defensie vooralsnog rekening met 600

vlieguren per maand. Dit kan binnen de voor 2014 geplande

vlieguren worden gerealiseerd. Daarnaast moeten de vliegers

worden getraind en moeten de Quïck Reactïon Alert (QRA) en de

Baltic Air Policïng worden uitgevoerd. Binnen de planning zijn

daarvoor in principe voldoende uren beschikbaar, waarbij er

rekening mee moet worden gehouden dat niet alle taken volledig

kunnen worden getraind.

Q: Gaan we nu met de F-16’s veel meer uren vliegen per

jaar dan we oorspronkelijk hadden voorzien?

Nee, de missie kan vooralsnog worden uitgevoerd binnen het

bestaande aantal vlieguren (11.500 uur) per jaar.
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Q: Hoe zit het met de gevolgen voor het trainingsnïveau

van de vliegers?

A: Door zes toestellen voor twaalf maanden in te zetten, zijn

minder uren en vliegtuigen in Nederland beschikbaar om alle

missietypes volledig te kunnen trainen. Dit betekent dat er een

periode van naar schatting twaalf maanden nodig is na de inzet

om het trainingsniveau van de vliegers weer volledig op peil te

krijgen.

Vliegers zullen tijdens de missie niet al hun vaardigheden

gebruiken terwijl zij die gedurende de uitzending ook niet of

nauwelijks kunnen trainen. Dit effect is vergelijkbaar met het

effect tijdens de inzet boven Libië.

Vliegers zijn getraind voor optreden in het hoogste

geweldsspectrum. In Irak gaan ze bommen werpen, maar

hierdoor raken ze minder getraind in bijvoorbeeld

luchtverdediging, offensieve luchtgevechten en het clearen van

routes voor anderen. Dit geldt ook voor het vliegen op lagere

hoogte (dit gaan we niet doen in Irak). Na de inzet in Irak

moeten deze vaardigheden dus weer worden getraind. Zoals

gezegd duurt het ongeveer een jaar om alle vliegers weet volledig

up to speed’ te krijgen.
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Q: Is er sprake van extra slijtage?

De toestellen zullen naar verwachting niet extra slijten omdat er

niet meer uren met de toestellen worden gevlogen dan gepland.

(Ik verwacht dus geen gevolgen voor de investeringsprojecten die

te maken hebben met ‘langer doorvliegen F-16’.)
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Q: Kan Defensie na afloop van de missie de

inzetbaarheidsdoelstellingen nog waarmaken?

A: De doelstelling luidt: De krîjgsmacht kan, tot de vervanging

van de F-16, eenmalig een groep van acht jachtvliegtuigen of

langdurig een groep van vier jachtvilegtuigen inzetten.

Met deze missie zet Defensie naast de inzet van vier (+1) toestel

in Polen ook nog zes toestellen (+2) langdurig in. Dat ïs méér dan

de inzetbaarheidsdoelstelling. Dit en het feit dat vliegers niet

kunnen trainen tijdens inzet, leidt tot beperkingen in

inzetbaarheid n de missie. Die beperkingen zullen maximaal een

jaar duren en gelden voor een beperkt aantal taken van de F-16

(vooral luchtverdedigingstaak).
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Q: Hebben we voldoende munitie voor de F-16’?

A: Om operationele redenen doen we geen mededelingen over

welke munitie het hier betreft, maar er is voldoende

basisvoorraad beschikbaar. Het verbruik is afhankelijk van de

intensiteit van de luchtoorlog. Naar verwachting ligt dit hoger dan

in Afghanistan maar lager dan bijvoorbeeld bij de operatie All/ed

Force in 1999 in Kosovo. Op basis van het verbruik worden

aanvullende wapens gekocht. Afhankelijk van het soort wapen

kan de levertijd een knelpunt worden. Daarom wordt

internationaal met Europese F-16 gebruikers overlegd over het

lenen van wapens. Dit is gebruikelijk en ook tijdens soortgelijke

operaties in het verleden zo gedaan.
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b. Trainers (wie, wat, waar)



b. Iraïners

Q: Waar worden de trainers ingezet?

A: De reguliere brigades zullen worden getraind vanaf vier

trainingscentra. Een van deze centra bevindt zich in de buurt van

Erbil in het noorden van Irak. De andere drie locaties zijn in het

zuiden en oosten van Irak. Op welke locatie Nederland de eigen

trainers zal ontplooien is nu onderwerp van planning en

verkenning.

Ook voor de SOF-trainers geldt dat op dit moment wordt

onderzocht wat de beste locatie is om 50E-eenheden te trainen

en te advîseren. Hierbîj wordt uiteraard rekening gehouden met

de aard van SOFtrainingen; dit soort training doe je niet alleen

in een klaslokaal. «Passief: om operationele redenen worden

geen uitspraken gedaan over de exacte locaties van de

trainïngscentra »
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Q: Wanneer worden de trainers ingezet?

A: Het is op dit moment niet aan te geven wanneer Nederland

trainingsteams gaan ontplooien, hiervoor is meer detailpianning

in de hoofdkwartieren ter plekke nodig (Koeweit en Bagdad) en

input uit de verkenningen. De verwachtïng is echter dat de eerste

elementen binnen nu en vier weken kunnen worden ontplooid.

Nogmaals, dit hangt af van de detailpianning en is nog onderwerp

van gesprek met onze partners.
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Q: Wat gaan de trainers precies doen?

A: Zeer begrïjpelijk dat hier vragen over worden gesteld, maar

helaas is de coalitieplanning van deze inzet minder voortvarend

dan de planning voor het luchtwapen. Dit betekent niet dat er

niet aan wordt gewerkt. Wij hebben eind deze week mensen ter

plekke die gaan verkennen en die met partners gaan kijken naar

geschikte locaties en geschikte kandidaten.

De aard van de trainingen is sterk afhankelijk van het niveau van

de te trainen eenheden. We willen een op maat gemaakt

programma samenstellen en daar zijn we nu mee bezïg.
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c. Personeel (tolken,

uïtzendbeschermïng/bonden (volgt),

consequenties deelneming op Defensie)



d. Juridisch (SOFA, scenario’s Syrië)



d. SOFA (Q&A’s volgen)

Voor de inzet van Nederlandse militairen in een ander land wordt

normaliter een Status of Eorces Agreement afgesloten (SOFA).

Een belangrijk aspect van de SOFA is de bepaling dat de militair

bij wetsoveftredingen valt onder de Nederlandse jurisdictie.

Zolang er nog geen SOFA ïs kan door r1INDEF ontheffing worden

verleend. Hiervan wordt normaliter de Kamer op de hoogte

gebracht. Ontheffing wordt pas verleend na een risico- en een

operationele belangenafweging.

Jordanië

Voor de Nederlandse bijdrage in de strijd tegen 1515 wordt het F

16 detachement op korte termijn verplaatst naar Jordanië en

daarna ingezet boven Irak.

Voor de verplaatsing naar Jordanië heeft u maandag 29

september een Nota van PCDS geparafeerd. Daarmee heeft u

(met instemming van MINBZ) toestemming verleend het F-16

detachement in Jordanië te ontplooien.

Het concept verdrag (inclusief de statusbepalingen): “Agreement

between the government of the Hashemite Kingdom of Jordan

and the government of the Kingdom of the Netherlands on a

temporary deployment of troops of the Kingdom of the

Netherlands in Jordan” is opgesteld met Jordanië en dinsdag 30

09 nationaal afgestemd (DEF en BZ). De aangepaste tekst is
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daarna voorgelegd aan Jordanië. Wij wachten nu op een reactie

uit Jordanië. Daarna is de ondertekening voorzien door onze

ambassadeur in Jordanië.

Vanwege ontbreken van de tijd om vooraf instemming MR te

verkrijgen zal in afwijking van de normale procedures het verdrag

worden ondertekend zonder voorafgaande instemming van de

MR; MR heeft door in te stemmen met inzet van F16’s impliciet

ingestemd met het creëren van het benodigde juridisch kader

daarvoor. Het verdrag zal na ondertekening ter kennisgeving aan

de MR worden aangeboden.

Het parlement zal, conform toepasselijke wetgeving, onmiddellijk

op de hoogte worden gesteld van. Een dergelijke spoedprocedure

is ook gevolgd bij de verdragen met Oekraïne een Australië deze

zomer.

In de SOFA is de immuniteit beperkt tot Functionele immuniteit

(tijdens dienstuitoefening).

Irak

Op dit moment wordt uitgezocht hoe een vergelijkbare SOFA kan

worden afgesloten met Irak. Tot die tijd geldt dat er geen SOFA is

en dat u ook daar ontheffing voor moet geven. Vanwege de

gescheiden operaties en de mogelijkheid van het treffen van

mitigerende maatregelen, zal u tweemaal om toestemming

worden verzocht: eenmaal voor het luchtoptreden en eenmaal
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voor de inzet van de TAA op de grond. Nota’s hiertoe worden nog

voor het Algemeen Overleg voorgelegd.

S.

3



3. Fiches



a. Strategie (campagneplan)



a. Korte- en Iangetermijnstrategie bestrijding ISIS

Kern

• De effectieve bestrijding van ISIS in Irak vereist vergaande politieke en
sociaaleconomische hervormingen.

• 8enodigde hervormingen zijn verantwoordelijkheid Ïraakse overheid.

• Inclusiviteit, zowel op etnisch als religieus gebied, is een voorwaarde
voor succes.

• Bestrijding 1515 in Syrie slechts mogelijk bij inciusieve politieke
oplossing voor de burgeroorlog.

• Strategie bestrijding 1515 kent een korte en een lange termijn deel.

o Kort: gericht op stoppen door inzet luchtwapen en terugdringen
door trainen van Iraakse en Koerdische troepen (duur 6 — 12
maanden).

o Lang: verregaande bestuurlijke en sociaaleconomische
hervormingen, inctusief SSR.

Inleiding

De effectieve bestrijding van 1515 in Irak vereist, naast een harde aanpak
van de terroristische organisatie zelf, vergaande politieke en
sociaaleconomische hervormingen. Deze verantwoordelijkheid ligt in
handen van de Iraakse overheid. De vorming van een inclusieve regering
is een belangrijke eerste stap. De mate waarin deze nieuwe regering erin
slaagt betekenisvolle hervormingen uit te voeren, is cruciaat voor het
herstel van het vertrouwen in het nationale gezag door alle partijen.

Hierbij is de steun van de Koerdische Regionale Autoriteiten (KRA)
noodzakelijk. De KRA heeft aan deze voorwaardelijke steun een aantal
harde eisen gesteld. (de verdeling van het Iraakse nationale budget en
het recht op de handel in (Koerdische) olie).

Effectieve bestrijding van ISIS in Syrie is slechts mogelijk indien de
huidige burgeroorlog ten einde komt. Ook hier moet inciusiviteit van een
politieke oplossing leiden tot de benodigde stabiliteit.

VS Strategie

Er is brede internationale steun, nadrukkelijk ook lokaal en regionaal, om
de strijd met 1515 aan te gaan. De Verenigde Staten hebben hierbij het
voortouw genomen. De voorgestelde strategie bestaat uit een korte
termijn- en een lange termijn deel.
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Het totaal aan doelstellingen voor de korte termijn omvat (1) het stoppen
van ISIS, (2) het terugdringen ISIS en (3) de zelfredzaamheid van Irak
vergroten. Dit deel van de strategie is gericht op het stoppen van de
opmars van ISIS door inzet van het luchtwapen. Terugdringen van ISIS
moet worden bereikt door training, advies en assistentie van de Iraakse
en Koerdische strijdkrachten en de gematigde Syrische oppositie teneinde
de militaire kracht van ISIS te breken.

Een effectieve bestrijding van ISIS op de langere termijn vereist
vergaande bestuurlijke en sociaaleconomische hervormingen, waaronder
ook Security Sector Peform.

De internationale inspanningen zijn gericht op het breken van de militaire
kracht van ISIS op de korte termijn. Deze eerste fase van de strijd zal,
naar Amerikaanse schatting, zes tot twaalf maanden duren. Nederland
stelt in deze fase zes operationele F-16’s beschikbaar voor de duur van
maximaal een jaar. Ook worden Iraakse en Koerdische strîjdkrachten
gedurende deze periode ondersteund met training en advies.

Campagneplan
Het concept campagneplan is op 26 september 2014 door het
planningsteam van de coalitie opgeleverd. De coalitieleden zijn nu in de
gelegenheid om commentaar op het plan in te dienen. Na verwerking van
eventuele opmerkingen wordt het plan definitief vastgesteld. Het plan
beschrijft de huidige situatie, het lange termijn (strategische) einddoel
van de coalitie, de tussenstappen om tot dat einddoel te komen en
militaire aspecten zoals de commandovoeringsstructuur.
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b. Inzet F16’s



b. Inzet F-16’s

Kern

• Zes F-16’s en twee reserve toesteflen gaan deelnemen aan
luchtaanvallen tegen ISIS in Irak. Zij verplaatsen hiervoor op korte
termijn naar een vliegbasis in jordanie. Op woensdag 1 oktober zijn
reeds vier F-16’s naar het inzetgebied vertrokken. Jordanie heeft
terughoudendheid verzocht in de communicatie over de aanwezigheid
van Nederlandse F-16’s.

• Details over de logistiek worden op dit moment verder uitgewerkt.
Voorkeur voor samenwerking met deelnemende landen die ook over
de F-16 beschikken, want dit biedt logistieke voordelen (met elkaar
delen van grondapparatuur, reservedelen, etc,).

• Voor de inzet van wapens gebruikt de coalitie een set van zogeheten
Ru/es of Engagement. Deze worden ook van toepassing voor de
Nederlandse F-16’s. Daarbij wordt uiteraard een vertaaislag gemaakt
en gekeken of zij binnen het Nederlandse mandaat passen.

• Zelfverdediging is altijd van kracht ook indien van over de Syrische
grens op de Nederlandse F=16’s zou worden geschoten.

• Nederland beperkt de inzet nu tot Irak. De boordsystemen van de
Nederlandse F-16’s geven nauwkeurig aan waar de landsgrenzen zich
bevinden en de vlieger weet dat er vooralsnog alleen binnen de
landsgrenzen van Irak mag worden opgetreden

• Naast beperking tot Irak worden zo min mogelijk caveats afgekondigd.

• Belangrijk eis is wel dat er afdoende combat sea rch and rescue
(CSAR) capaciteiten voorhanden zijn.

Achtergrond

Na de verplaatsing gaat Nederland een bijdrage leveren aan de precisie
luchtaanvallen. Deze bijdrage wordt stapsgewijs opgebouwd, omdat ook het
hele detachement met ondersteunende apparatuur en voldoende
bewapening moet zijn overgebracht.
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• In de eerste stap voeren we beperkte operaties uit met grote
rnternationate steun.

• In de tweede stap voeren we operaties uit met beperkte internationale
steun.

• In de derde stap doen we zelfstandig de operaties, waarbij uiteraard
voor efficiency wel blijft worden samengewerkt met partners. De
eenzijdige steun die we in de eerste fases ontvangen hebben wordt nu
een wederkerige steun.

Voor de operationele inzet moeten we zijn opgenomen in de
commandovoeringsstructuur en inzage hebben in het targeting proces.

Informatie over commandovoering en targeting proces

• Voor een goede doelselectie wordt allereerst gebruik gemaakt van een
inlichtingen verzamel en analyse netwerk. Vliegtuigen zoals de

die bewegingen op de grond kunnen waarnemen en
verkenningstoestellen zoals de512 en UAV’s spelen hierbij een
belangrijke rol.

• Nederland plaatst een officier binnen de targeting keten om inzage te
hebben in het proces.

• Binnen de commandovoeringslijn wordt ook een Nederlandse Senior
National Representative als Red Card Holder (RCH) geplaatst. Tot
Nederland positie heeft binnen de C2 structuur, wordt de RCH-rol
ingevuld door de detachementscommandant.

• Uiteraard maken we gebruik van de Rules of Engagement van de
coalitie en maken daarbij een nationale vertaaislag.

F-16 Aandachtspunten

Naast de beperking voor Nederlandse F-16’s om alleen doelen aan te vallen
in Irak worden zo min mogelijk caveats afgekondigd. Er is wel één
belangrijke eis die op tafel ligt voor vluchten van Nederlandse F-16’s. Er
moet een afdoende CSAR-capaciteit voorhanden zijn. Ondanks dat de
luchtdreiging te vermijden is kan het ook door andere oorzaken noodzakelijk
zijn dat een vlieger zijn toestel verlaat. Daarvoor zijn voorzorgsmaatregelen
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noodzakelijk. «Passief: ook bij beschikbaarheid CSAR zijn risico’s nooit
helemaal uit te sluiten»

Er is gekozen voor zes F-16’s omdat dat een relevante militaire bijdrage is
die past bij dat wat andere landen hebben aangeboden of informeel hebben
toegezegd. Daarnaast leidt dit niet tot het moeten stopzetten van QRA
verplichtingen in Nederland en de Baltic Air Policing bijdrage in Polen.

De Nederlandse F-16 gaan naar hetzelfde vliegveld als waar Belgie heen is
verplaatst. Omdat zij eerder het besluit tot verplaatsen hebben genomen
verplaatsen zij eerder dan wij. Daarnaast hebben zij het voordeel dat ze de
lokale omstandigheden beter kennen omdat zij in het verleden een aantal
maal daar hebben geoefend. Wij zijn in contact met Belgie en maken gebruik
van hun ervaringen.

Dreiging F-16’s bij moge’ijke inzet in Syrië

Slechts indien het mandaat zou wijzigen, zou een inzet van F-16’s in Syrië
mogelijk worden. 1515 beschikt niet over moderne luchtafweerraketten.
Echter, Assad beschIkt wel over een geintegreerd netwerk van moderne
luchtafweerraketten en radarsystemen. 5.12

Vliegoperaties boven Syrie zijn risicovoller,

De exacte dreiging is afhankelijk van de locatie van deze systemen en de
gebieden waar de F-16’s mogelijk gaan opereren. Daarom is in voorkomend
geval een grondige inhichtingenanalyse noodzakelijk.

«Passief: Precieze capaciteiten van onze middelen kan Defensie niet in het
openbaar toelichten maar we nemen nooit onverantwoorde risico’s. Bij een
eventueel optreden in Syrië staan we er niet alleen voor. »
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Air-to-air refueling

Er wordt op dit moment niet voorzien de KDC-1O voor AAR-taken langdurig
in het inzetgebied te plaatsen. Deze toestellen vervullen ook een belangrijke
rol bij het tanken van de AWACS in het kader van de maatregelen naar
aanleiding van de verhoogde spanning rond Oekraine en transporten voor
andere missies. Bij verzorgingsviuchten van en naar de locatie van de F-16’s
of trainers kan de KDC-1O wel tankvluchten uitvoeren.

«Passief: hiervoor kan het toestel enkele dagen in het inzetgebied
achterblijven»

Legering en medische voorzieningen

Legering is op de vliegbasis is niet voorhanden. Aanvankelijk wordt gebruik
gemaakt van hotels in de naburig gelegen stad. Voor vervoer tussen hotel
en vliegbasis wordt gebruik gemaakt van bussen, waarbij door het gastland
voor beveiliging zorgt.

Lokale aannemers gaan een tentenkamp bouwen zodat we personeel zo snel
mogelijk naar de basis kunnen overbrengen. Hierdoor besparen we reistijd
en verkleinen we risico’s.

Nederlands personeel van het F-16 detachement gaat geen wapens dragen.
Een uitzondering hierop vormt het personeel van de Force Protection van de
airbase. Ook de vliegers krijgen een persoonlijke bewapening mee tijdens de
operationele vluchten.

Voor medische verzorging wordt in eerste instantie teruggevallen op
Amerikaanse facilïteiten op de vliegbasis (role 1). Voor uitgebreidere
medische zorg wordt gebruik gemaakt van de goede en moderne
ziekenhuizen in de naburige stad. Er wordt op dit moment nog wel gekeken
of een kleine aanvullende Nederlandse inbreng in de medische keten de
verzorging kan optimaliseren. Hierbij moet worden gedacht aan een extra
ambulance voor de Nederlandse werklocatie of medisch personeel zodat een
eventuele patient in het Nederlands wordt aangesproken over de
behandeling.
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c. Inzet trainers



c. Factsheet Trainers

Kern
De Nederlandse bijdrage aan het trainen en adviseren van Iraakse en
Koerdische strijdkrachten zal zich richten op het trainen van reguliere
Iraakse en Koerdische brigades en Iraakse Special Operations Forces (SOF)
eenheden.

De trainingsteams (zowel SOF als regulier) zullen bestaan uit trainers,
beveiligers en logistieke ondersteuning. De exacte samenstelling en grootte
is afhankelijk van de eventuele samenwerking met partnerlanden binnen de
coalitie en de omstandigheden ter plaatse (veiligheid, Host Nation Support
mogelïjkheden ,etc.). De totale Nederlandse bijdrage zal niet groter zijn dan
130 militairen.

De trainingen moeten de Iraakse en Koerdische strijdkrachten in staat
stellen zelfstandig een tegenoffensief tegen ISIS uit te voeren. Dit
tegenoffensief moet binnen een halfjaar tot een jaar starten,

Locaties
De reguliere brigades zullen worden getraind vanaf vier trainingscentra, Een
van deze centra bevindt zich in de buurt van Etbil in het noorden van Irak.
De andere drie locaties zijn in het zuiden en Oosten van Irak. Op welke
locatie Nederland de eigen trainers zat ontplooien is nu onderwerp van
planning en verkenning.

Voor SOF-trainers geldt ook dat op dit moment wordt onderzocht wat de
beste locatie is om raakse SOF-eenheden te trainen en te adviseren.

Achtergrond

:

Campagneplan
Het overkoepelende campagneplan is door US Central Command (CENTCOM)
in Tampa opgesteld. Het campagneplan kent drie fasen. 5.1.2.a



Aangezien het
campagneplan een geheime classificatie kent, kunnen hier in het openbaar
geen mededelingen over worden gedaan.

Command & Control: De operatie wordt in detail verder gepland (inclusief
het trainingsdeel) en aangestuurd door een Combined Joint Taskforce (JIF)
die vanuit Koeweit opereert. NLD planners worden zaterdag 4 oktober
geplaatst in dit hoofdkwartier om te assisteren in de verdere detailpianning
en om NLD belangen zeker te stellen (locatiekeuze, keuze Iraakse cq
Koerdische partnereenheden). Een van de onderliggende hoofd kwartieren is
het Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF) dat in Bagdad is
gesitueerd. Hier wordt de SOF-planning, coordinatie en uitvoering
aangestuurd. Ook hier zullen vanaf zaterdag 4 oktober Nederlandse planners
aanwezig zijn om verder invulling en sturing te geven aan de Nederlandse
inzet.

Timing: Er is momenteel nog veel onduidelijkheid over de snelheid waarmee
de coalitietrainers zich gaan ontplooien. De planning hiervan verloopt zoals
gezegd via CJTF in Koeweit en C]SOIF in Bagdad. De 4 planners (2 voor de
conventionele en 2 voor de SOF trainïngsbijdrage) zullen een belangrijke rol
spelen in het identificeren van de meest wenselijke mogelijkheden voor NLD
trainers. Mede op basis van hun inbreng kunnen de opties worden
geformuleerd. In het campagneplan is een Force Generation Conference
voorzien, naar het zich nu laat aanzien, eind oktober. Het opzetten van een
trainingscentrum kan tot 90 dagen duren (inschatting CENTCOM). Het is op
dit moment niet aan te geven wanneer NLD trainingsteams gaan ontplooien,
hiervoor is meer detailplanning in de lokale hoofdkwartieren nodig en input
uit de verkenningen. De verwachting is echter dat de eerste elementen
binnen nu en vier weken kunnen worden ontplooid.

Locaties: Er worden vier trainingslocaties opgebouwd waar coalitietrainers
reguliere Iraakse brigades zullen trainen en adviseren. Het idee is om
Iraakse brigades op deze trainingslocaties een trainingsprogramma van acht
tot tien weken te laten doorlopen waarna zij weer terugkeren naar hun
originele standplaats ter voorbereiding op het offensief. De trainingslocaties
zullen zo worden ingericht dat zij ook op de langere termijn in gebruik
kunnen blijven. Voor SOF-trainingen zijn op dit moment nog geen vaste
locaties geidentificeerd. De Nederlandse inspanningen zijn er op gericht om
ook daar op één (veilige) locatie trainingen te,verzorgen. Indien mogelijk zal
worden bezien of de reguliere trainers en de SOF trainers op één en dezelfde
locatie kunnen worden ondergebracht. Het doel hiervan is de logistieke
inspanningen tot een minimum terug te brengen.
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Coalitïelanden: Momenteel îs een aantal coalitielanden (USA, CAN, AUS,
FRA, ITA, GER, VK) aanwezig in Erbil en Bagdad met over het algemeen
kleine detachementen. Ook zïj onderzoeken wat de meest geschikte
mogelijkheden zijn om trainingen te verzorgen en hoe dat in de
gemeenschappelijke coalitie inspanningen past, Daarnaast zijn Noorwegen
en België geinteresseerd om in de SOF-training met Nederland samen te
werken.

Risico’s: Risico’s liggen vooral op het vlak van de veilïgheid van het
personeel (kidnapping, verzeild taken in gevechten en IED’s). In de planning
zal daar zoveel als mogelijk rekening mee worden gehouden en zullen we
deze risico’s mitigeren door de keuze van de trainingslocaties, de
samenstelling van de detachementen en instructies richting het personeel.
Het aantal verplaatsingen zal, waar mogelijk, tot een minimum worden
beperkt. Voor zelfverdediging zijn de militairen uitgerust met een persoonlijk
wapen.

BIJ kidnapping wordt in coalitieverband opgetreden. Momenteel wordt
onderzocht op welke wijze dat wordt georganiseerd. Daarnaast kunnen we
bij de samenstelling van de SOF-trainingsteams rekening houden met een
bepaalde NLD hostage rescue capaciteit als integraal onderdeel van het
trainingsteam.

Medisch: Tijdens de verkenning en bij de verdere planning wordt bezien
wat de lokale mogelijkheden zïjn en wat in coalitieverband kan worden
gecombineerd. De trainingscentra worden in coalitieverband opgericht. Op
deze manier zijn multinationale oplossingen voor de medische en logistieke
ondersteuning mogelijk.

Rotaties: De duur en de samenstelling van de verschillende rotaties hangt
in grote mate af van de te volgen trainingscyclus. CENTCOM heeft een
globaal voorstel gedaan voor een trainingscyclus van $ weken voor een
brigade. Ook heeft CENTCOM een eerste opzet voor de trainingsteams
voorgesteld. We zijn nu aan het toetsen of dit aansluit bij de NLD zienswijze.
Mogelijk dat deze moeten worden bijgesteld. Dit gaat uiteindelijk de
rotatieduur en samenstelling van de rotaties sturen. Voorlopig wordt
uitgegaan van rotaties van 4 maanden tot maximaal zes maanden voor de
trainingsteams.
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d. Financiën

Kern
De kosten voor de mïssie in Irak worden gedekt uit vrijval in het BIV in 2014
(EUR 30 mln) en door middelen uit HGIS-onvoorzien uit de jaren 2017 t/m
2019 naar voren te halen middels een kasschuif (circa EUR 120 mln).

In de raming zijn additionele kosten voor het verbruik van munitie
meegenomen (EUR 28 mln). Hierbij wordt rekening gehouden met de aard
van de inzet. De kosten van de aanvulling worden gefinancierd vanuit het
budget dat hiervoor in de raming van de operatie is gereserveerd.

Het is niet gebruikelijk om in de raming voor een missie een post onvoorzien
op te nemen. Dit conform de procedures zoals deze zijn afgestemd met de
ministeries van Buitenlandse Zaken en Financien bij het opstellen van een
raming. Daar staat tegenover dat binnen Defensie wordt geraamd op grond
van een ‘worst case scenario’ (conservatieve raming). Mocht dit niet
toereikend zijn, dan zullen, in het geval van overschrijding van de
meerkosten, de ministers van BH&OS, BZ en DEF in gezamenlijkheid
besluiten over de financiering.

Nazorg
De uitgaven voor aan missies verbonden (na)zorgkosten voor uitgezonden
defensiepersoneel worden gedeeltelijk gefinancierd vanuit het 61V. Dit
betreft de uitgaven voor zorg in het missiegebied en voor de
adaptatieperiode tijdens de thuisreis. Het deel dat door Defensie wordt
gefinancierd, heeft betrekking op uitgaven die vast onderdeel uitmaken van
de bedrijfsvoering vanwege het permanente karakter van de zorg die
Defensie militairen en veteranen biedt, waardoor de kosten daarvan niet in
direct verband kunnen worden gebracht met een specifieke missie.

Om invulling te geven aan de motie Aasted-Madsen-van Stiphout/Ten
Broeke (Kamerstuknummer 30139, nr. 69) die gaat over de zorgkosten van
uitgezonden defensiepersoneel zal door Defensie worden gewerkt met een
(na)zorgtarief per uitgezonden militair, dat ten laste van het 61V zal worden
gebrachL In dat tarief zitten dan alle additionele uitgaven, die toe te
tekenen zijn aan missies. Dit zijn de uitgaven voor de missiespecifieke
vaccinaties, de medische screening voorafgaand aan uitzending, de
nazorgvragenlijst en het terugkeergesprek bij bedrijfsmaatschappelijk werk,
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de kosten voor de adaptatieperiode, een deel van de extra vergoeding die
Defensie betaalt aan de ziektekostenverzekeraar vanwege het verhoogde
risico en uitgaven op lange termijn voor invaliditeitsuitkeringen.

BIV/ HGIS
Het BIV is voor 2014 en 2015 nagenoeg gecommitteerd met:

- militaire missies (bv. MINUSMA, Atalanta, UNMISS),

- activiteiten voor training en capaciteïtsopbouw (bv. ACOTA, CMI
commando),

- enablers (luchttransport, nazorg),

- internationale criminaliteitsbestrijding (VPDs) en

- veiligheidssectorhervorming en vredesopbouw (bv. SSD Burundi,
Capaciteitsopbouw Somalie anti-piraterij)

In 2014 is er door vrijval nog circa EUR 30 miljoen beschikbaar in het 51V
voor de Irak missie.

Derhalve wordt het restant van de missie (circa EUR 120 mln) gedekt uit de
HGIS door middelen uit latere jaren naar voren te halen middels een
kasschuif. De post ‘HGIS- onvoorzien’ wordt gebruikt voor uitgaven die niet
elders binnen de HGIS kunnen worden opgevangen. Zo is de afgelopen jaren
budget beschikbaar gesteld voor de MIN USMA-missie in Mali, de nucleaire
top in Den Haag (NSS), de Global Conference on Cyber Space en het
aanstaande FU-voorzitterschap. Dit ïs ook de reden dat de ruimte in de HGIS
in de jaren 2014 t/m 2016 ontoereikend is om de Irak missie te dekken en
de benodigde middelen via een kasschuif uit 2017 t/m 2019 naar voren zijn
gehaald.

Fr is in de HGIS na dekking van de missie in Irak t/m 2019 vrijwel geen
ruimte meet voor onvoorziene uitgaven. In aanloop naar de
voorjaarsbesluitvorming 2015 zaL worden bezien of het resterende HGIS
budget toereikend is. Voor deze missie wordt het 51V-budget in 2015 en
2016 aangevuld vanuit de HGIS middels een kasschuif. Het 51V budget voor
de jaren erna blijft beschikbaar voor nieuwe operaties.
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e. Voorwaarden voor (collectieve) z&fverdediging

Artikel 51 VN Handvest garandeert en erkent het techt van
zelfverdediging van lidstaten in individueel en collectief verband, ingeval
van een gewapende aanval, totdat de Veiligheidsraad de noodzakelijke
maatregelen heeft getroffen om de internationale vrede te herstellen. De
algemene voorwaarden voor rechtmatige uitoefening van het recht op
zelfverdediging worden hieronder toegelicht. De cursieve tekst bevat
informatie over de toepassing van deze juridische voorwaarden in het
geval van ISIS. Hierbij moet worden opgemerkt dat aan deze analyse
beslissingen van nolitieke aard ten grondslag liggen.

Gewarende aanval
• Er moet sprake zijn van een daadwerkelijke of onmiddellijk

dreigende gewapende aanval.
• Of sprake is van een gewapende aanval moet beoordeeld worden

aan de hand van de:
o Aard van de aanval, waaronder het doel van de aanval
o Omvang en het effect van de aanval.

In Irak vindt een gewapende aanval plaats tegen Irak door ISIS. Of deze
aanval vanuit Syrië plaatsvindt, is afhankelijk van de feitelijke
omstandigheden die op dit moment niet bekend zijn. Bij de beoordeling of
sprake is van een aanval vanuit Syrië spelen o.a. de volgende
overwegingen een rol:

- wordt de aanval in Irak effectief aangestuurd vanuit Syrië?
- wordt de aanval in Irak structureel bevoorraad vanuit Syrië?
(wapens, strijders, logistiek)?

Collectieve zelfverdediging
Dit is gebaseerd op een verzoek van de aangevallen staat aan andere
staten tot collectieve zelfverdediging.

De brieven van Irak aan de Veiligheidsraad van 25 juni en 20 september
bevatten een verzoek tot collectieve zelfverdediging. Het verzoek van Irak
is niet beperkt tot het grondgebied van Irak.
(.. ) ISIL has established a safe haven outside of Iraq’s borders, which
represents a direct threat to the security of our people and territory, and
is free thereby to train, plan, fund, and implement terrorist activities
across our borders. (.)For these reasons (..) we request (...) to strike ISIL
sites and its military sanctuaries, in order to end the continuing attacks on
Iraq (. .)

Voorwaarden t.a.v. de verdediging
• Zelfverdediging moet noodzakelijk, proportioneel en onmiddellijk

zijn.
• De eis van noodzakelijkheid komt er, kort gezegd, op neer dat de uit

te voeren acties noodzakelijk moeten zijn om de gewapende aanval
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af te staan en voort mogen duren zolang er sprake is van een reële
dreiging van voortgezette of hernieuwde (grensoverschrijdende)
gewapende aanvallen.

• De eis van proportïonaliteit betekent dat de uit te voeren acties naar
aard, omvang en intensiteit in verhouding dienen te staan tot deze
aanval.

Bij een aanval vanaf het grondgebied van een andere staat (‘gaststaat’) is
die ‘gaststaat’ primair verantwoordelijk voor het beeindigen van de
gewapende aanval, Ter invulling van de eisen van noodzakelijkheid en
proportionaliteit betekent dit dat de verdediging tegen de gewapende
aanval alleen op het grondgebied van de ‘gaststaat’ mag worden
uitgeoefend indien de ‘gaststaat’ onwillig is om de gewapende aanval
vanaf zijn grondgebied te beëindigen of niet in staat is om de gewapende
aanval vanaf zijn grondgebied te beêindigen.

Daar waar de ‘gaststaat’ niet in staat is om de gewapende aanval vanaf
zijn grondgebied te beëindigen, moet de uitoefening van zelfverdediging
gelet op de soevereiniteit van de ‘gaststaat’ zoveel mogelijk in
samenspraak met de ‘gaststaat’ plaatsvinden. Dit betekent dat in beginsel
ook de instemming van de ‘gaststaat’ verkregen moet worden en dat de
‘gaststaat’ voorwaarden kan verbinden aan de uitoefening van
zelfverdediging op zijn grondgebied, mits dat de uitoefening van
zelfverdediging niet verhindert. Indien de ‘gaststaat’ zelf niet in staat is
om effectief de gewapende aanval vanaf zijn grondgebied te beëindigen
én weigert mee te werken aan de uitoefening van de zelfverdediging op
zijn grondgebied, kan alsnog sprake zijn van ‘onwillig’ naast ‘niet in staat’.

Voorwaarden t.a. v. de verdediging (noodzaak en proportionaliteit)
• is het noodzakelijk om doelen in SYR aan te vallen om de aanval op

Iraq af te kunnen slaan?
• Zo ja, is het noodzakelijk om dit zelf te doen; is Syrië unwil/ing of

unable?
• Als Syrië unable is, heeft Irak instemming van Syrië verzocht om de

verdediging uit te oefenen op Syrisch grondgebied?
• Zo nee, heeft Nederland instemming van Syrie verzocht om de

verdediging uit te oefenen op Syrisch grondgebied?

Instemming van Syrië ter uitoefening van zelfverdediging op Syrisch
grondgebied moet worden onderscheiden van een verzoek van Syrië zoals
dat door Irak is gedaan. Een dergelijk verzoek van Syrië zou inhouden dat
Syrie verzoekt om steun te verlenen in hun strijd tegen ISIS.

Veiligheid sta a d
• De staat die zich beroept op zelfverdediging moet daarvan

onverwijld melding doen aan de VeN igheidsraad.
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• Het recht op zelfverdediging houdt op te bestaan zodra de
Vefligheidsraad de noodzakelijke maatregelen heeft genomen ter
handhaving van de internationale vrede en veiligheid.

Hieraan is door Nederland nog niet voldaan. De VS hebben een
me/ding aan de veiligheidsraad gedaan op 23 september. Dit dekt
echter niet het inroepen van het recht op (collectieve)
zelfverdediging door Nederland op Syrisch grondgebied.
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f. Wanneer wel sprake van rechtsgrond voor militair ingrijpen in
Syrië?

• Gebruik geweld in een derde staat vereist volkenrechtelijke
rechtsgrond.

• In kabinetsreactie op rapport Commissie Davids explicïet bevestïgd dat
ook votkenrechtelijk mandaat nodig voor politieke steun aan militaire
missies.

• Mogelijke rechtsgrondslagen ïn het geval van SYR zijn:

1) Toestemming van SYR.

Vereisten:

• Expliciete voorafgaande SYR toestemming voor VS luchtaanvallen in
SYR,

• door een bevoegde SYR autoriteit, bv. het staatshoofd of de minister
van buitenlandse zaken.

Is nu niet aan de orde, want uitspraken M1nBZ tijdens AVVN voldoen daar
niet aan.

2) Resolutie VNVR op basis hfd 7 VN Handvest

• Vereist dat resolutie gewapend ingrijpen toestaat (“all necessary
means” of “all necessary measures”).

Nu niet aan de orde, want veto-posities RF en CHI.

3L(Cotlectieve) zelfverdediging

VS, die de leiding van coalitie heeft, beroept zich op recht op collectieve
zelfverdediging op basis van verzoek IRK.

Vereisten:

• (Onmiddellijk dreigende) aanval vanuit SYR.
• Vaststelling van tevoren dat SYR zelf niet in staat of bereid is (unable

or unwilling) om de aanval te voorkomen of te stoppen.

Naast deze vereisten twee verplichtingen voor staat die beroep doet op
zelfverdediging:

• Genomen maatregelen direct melden aan VNVR.
• Recht houdt op wanneer VNVR de noodzakelijke maatregelen heeft

genomen ter handhaving internatîonale vrede en veiligheid.



Op dit moment valt niet met stelligheid te zeggen of er sprake is van
zelfverdediging als volkenrechtelijk mandaat, omdat t,a,v, beide vereisten
geen eenduidige conclusie te trekken is of daaraan is voldaan.

Humanitaire interventie geen rechtsgrondslag voor gebruik geweld.

• In geval van humanitaire noodsituatie kabinet echter bereid te
overwegen of een bijdrage kan worden geleverd aan het lenigen van
de humanitaire nood.

• Kan als ultimum remedium gebruik militair geweld inhouden.
• Vereisten:

o Bestaan en ernst humanitaire noodsituatie in SYR moet
zijn aangetoond a.d.h.v, overtuigend en geloofwaardig
bewijsmateriaal.

o Duidelijk moet zijn dat de schending aan ISIS kan worden
toegerekend.

o Daarnaast moet zijn gebleken dat er geen praktische
alternatieven zijn om humanitaire nood te lenigen.

o Moet tevoren uiterste inspanning zijn geleverd om in VNVR
overeenstemming te bereiken over noodzaak militair
optreden in SYR.

• Of sprake is van een humanitaîre noodsituatie die ingrijpen op basis
van humanitaire interventie in SYR mogelijk zou maken, staat niet
vast. Zo is niet duidelijk dat een uiterste inspanning is geleverd om in
de VNVR overeenstemming te bereiken (DZ kan op dit moment t.a.v.
de andere drie vereisten ook niet aangeven of daaraan is voldaan).

• De VS beroepen zich zelf niet op humanitaire interventie als
rechtsgrond voor de luchtaanvallen in Syrie.

Achtergrond:

Tekst regeerakkoord: “Voor een bijdrage aan internationale
crisisbeheersingsoperaties is een vol kenrechtelijk mandaat vereist of
dient sprake zijn van een humanitaire noodsituatie. Verzoeken daartoe
worden overwogen in het perspectief van onze internationale
verantwoordelijkheid en nationale belangen.”



g. Juridische grondslag optreden tegen ISIS



3.1 Juridische grondslag voor optreden tegen ISIS

Toestemming staat

• Rechtsgrondslag voor geweldgcbruik in een derdc staat kan worden gevormd door dc

toestemming van de betreffende staat om op grondgebied staat gcweld aan te wenden
(i.o m internationaal recht). Geweld dat in dit kader wordt aangewend valt daarom niet
onder geweldverbod zoals vastgelegd in art. 2 lid 4 Handvest.

Gcweldverbod

• 0p grond van geldend internationaal recht is gebruik van geweld in internationale

betrekkingen niet toegestaan, tenzij uitzondering van toepassing is (art 2, lid 4 Handvest).

Uitzonderingen

• Twee uitzonderingen: (a) zelfverdediging en (b) VNVR-resolutie op grond van hoofdstuk
VII Handvest

• Hoewel politieke steunverlening van andere orde is dan deelname aan militaire missie, is
het bestaan van een volkenrechtehjkc rechtsgrondslag ook daarvoor vereiste (ref. Notitie
rcchtsgrondslag en mandaat, Kamcrstuk 2952]. nr 41).

ZeIfi’erdedtging

• In geval van gçyapende aanval door andere staat heeft een staat recht zich met gewapend
ewe1d hiertegen te verzetten. Andere staten hebben recht deze aangevallen staat op diens
verzoek militair hij te staan.

• Dit recht vindt basis tn internationaal gewoonterecht en is vastgelegd in artikel 51
Randvest. Onder deze rechtsgrondslag valt ook militaire bijstand i.h k v Noord

Atlantisch Verdrag van 1949. Artikel 5 van dat verdrag verwijst expliciet naar artikel 51
Handvest en bevat collectieve bijstandsverplichting indien zich gewapende aanval
voordoet tegen één van de andere NAVO-partners.

• Ook kan recht op zei Cverdediging worden uitgeoefend tegen gewapende aanvallen

alkomstig van gewapende groepen

• Over reikwijdte van recht op zelfverdediging bestaat enige discussie O.m. richt zich op
vraag in hoeverre er ook recht op zelfverdediging bestaat voordat een gewapende aanval
heefl plaatsgevonden Hierover is in 2004 door de Adviesraad Internationale

Vraaastukken en Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken een
gezamenlijk advies uitgebracht (Advies Preëmptie [optreden).
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3.1 Juridische grondslag voor optreden tegen ISIS

• Kabinet deelt hoofdeonciusie van advies en vindt ook dat een staat in liet geval van een

omniddelliikc concreet dreigende aanval onder voorwaarden een beroep kan doen op

recht van zelfverdediging zoals vervat in artikel 5 1 Handvest. Van geen enkele staat kan

Immers worden gevraagd of verwacht dat hij passief blijft als er duidelijke aanwijzingen

zijn dat een dergelijke aanval op zijn grondgebied of inwoners ophanden is

Resolutie frWVR

• ‘l\veede algemeen aanvaarde rechtsgrondslag voor gebruik geweld is een VN VR-resolutie

o g.v. hoofilstuk VII Handvest VNVR kan autorisatie geven voor gebruik van geweld aan

missies van VN, staten of regionale organisaties. Autonsaties voor gebruik van geweld

worden neergelegd in VNVR-resoluties waarin gebruik van alle noodzakelijke

maatregelen (“all necessary means” of “all neeessary measures”) wordt toegestaan.

Alternatieve grondslagen?

• Verwijzing naar Kamerbrief september 2013 (Kamerstuk 32 623, nr 110, 19 september

2013) van vorig jaar waarin deze uitvoerig worden behandeld Uitgelieht:

• Responsihihtv to Protect (R2P,)

- in Kamerbnef geconcludeerd dat dit geen alternatieve rechtsappd vormt voor het

gebruik van geweld, resolutie van VNVR nodig.

• 1-lumamtaire interventie

- geen htsgrondslag voor gebruik van geweld, maar bereidheid kabinet om i.g.v

humanitaire noodsituatie te overwegen of bijdrage kan worden geleverd aan lenigen

van humanitaire nood.

- Regeerakkoord: “[v}oor een bijdrage aan internationale erisisbeheersingsoperaties is

een volkenrechtelijk mandaat vereist of dient sprake te zijn van een humanitaire

noodsituatie Verzoeken daartoe worden overwogen in het perspectief van onze

internationale verantwoordelijkheid en nationale belangen”

- Bijdrage aan internationale crisisbeheersingsoperatie kan uit vele vonnen bestaan

Indien vertoek om bijdrage het gebruik van geweld omvat, zal kabinet in ieder

afzonderlijk geval een politieke beoordeling maken of het gebruik daarvan legitiem is

o b.v. politieke of morele rechtvaardiging daarvoor. Met de volgende aspecten dient

nadrukkelijk rekening te worden gehouden:
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o Situatie waarin VNVR niet in staat is gebleken haar primaire

verantwoordelijkheid voor handhaving internationaic vrede en veiligheid uit te

oefènen als gevolg van ontbreken van unammiteit van permanente leden van

VNVR. kan overwogen worden om — als ultimum remedium — op te treden o b v

humanitaire interventie Kan alleen als sprake is van humanitaire noodsituatie
o Bestaan en ernst tan humanitaire noodsituatie moeten zijn aangetoond a.d.h v

ovcuigend en gelooRvaardi bewijsmateriaal. Ook moet duidelijk zijn aan wie

de t’erantwoordehjkheid voor deze schending kan worden toegerekend

Daarnaast moet gebleken zijn dat er geen praktische alternatieven voorhanden

zijn om humanitaire nood te bcemdigen of tenminste te lenigen

o Het voorgenomen gebruik van geweld moet gericht zijn op beëindigen ol

tenminste lenigen humanitaire nood Gebruik van geweld als vrgeldingsactte of
stralèxpeditte is niet toegestaan Impliceert dat ook consequenties van militair

optreden tevoren dienen te worden afgewogen. Gebruik van geweld moet

internationaal recht ccrbicdigen, met inbegrip van vereisten noodzakelijkheid en
proportionaliteit. Dit betekent beperking van gebruik van geweld naar tijd en

omvang in relatie tot het doel Uiteraard dient ook in derge’lijke situaties

internationaal humani tai r recht te worden nagel ee ki

Rechtsgrond gebruik geweld tegen 1515 in Irak

• Rechtsgrondslag wordt gevormd door toestemming Irak voor optreden van derde staten

op Irakees grondgebied tegen IS IS. Daarmee valt gewcldgebruik dat in dit kader wordt
aangewend onder het geweidverbod in art. 2 lid 4 Handvest.

Rechtsgrond voor gebruik geweld VS tegen ISIS in Syrië

• Geen toestemming van $YR voor gebruik geweld tegen ISIS SYR op SYR grondgebied,
dus in beginsel geldt eweldverbod (Wel plicht SYR om op te treden tegen IS IS).

• Sprake van mogelijke uitzondering op geweldverbod7

- Van VNVR resolutie onder Ht’d VII is op dit moment niet haalbaar. Treffen

maatregelen tegen ISIS op SYR grondgebied zijn onbespreekbaar als gevolg van

ontbreken unanimiteit van permanente leden VNVR.

- Zelfverdediging — alleen indien een (onmiddellijk concreet dreigende) gewapende
aanval op IRK vanuit SYR of in geval van gewapende aanval door SYR of

gewapende groep op TUR (inwerkingtreding artikel 5 NAVO)
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3.1 Juridische grondslag voor optreden tegen IS1S

• Er is momenteel geen internationale overeenstemming over de vraag of er sprake is van

een volkenrechtelijk mandaat voor militaire inzet in Syric

• De Verenigdc Staten, die de aanvallen tegen 181$ leiden, beroepen zich op het recht op

collectieve zelfverdediging, verwijzend naar de brieven van Irak aan de VN

Veilighcidsraad Er gelden strikte voorwaarden voor dc uitoelèmng van dit recht, zeker

waar een (onmiddellijk dreigende) gewapende aanval aflwmstig is van ecn gewapende

groep zoals ISIS. Dan is ook bepalend of Syrië dergelijke aanvallen kan of wil bestrijden.

Op dit moment valt niet met stelligheid te zeggen of er sprake is van zelfverdediging als

volkenrcchtel ijk mandaat.

• De Nederlandse inzet is hierom nu beperkt tot Irak. Het kabinet zal de internationale

ont’vikke1ingcn op dit vlak nauwkeurig volgen.

• Alternatieve rcchtsgronden7 1-lumanitaire interventie vormt geen rechtsgrondslag, maar

zoals uit Kamerbrief 2013 blijkt, deur openhouden hiervoor, als ultirnum remcdium,

indien politieke of morele rechtvaardiging. o.b.v geloofwaardig bewijs en gericht op

lenigen humanitaire nood

EVA Advies

• De EVA komt tot vergelijkbare conclusies als de eerdere interne volkenrechtelijke

advisering over de luchtaanvallen op ISIS doelen in irak en Syrië.

• SYR: beide adviezen concluderen dat niet met stelligheid kan worden gezegd of er een

volkenrechtelijk mandaat bestaat voor het gebruik geweld in SYR, aangezien

onvoldoende feitelijk vasttaat of aan de voorwaarden hiervoor is voldaan * IPJQ

adviseringen op dit punt gelijkluidend: er is rechtsgrond voor gebruik geweld in IRK

tegen TSIS die wordt gevormd door de toestemming van IRK voor het optreden van de

door de VS geleide coalitie tegen ÏSIS op grondgebied IRK

Achtergrond Belangrijkste hevindingen E 144

• Preliminair: feiten slechts beperkt beschikbaar. kan geen finaal juridisch oordeel geven.

• Aannemelijk dat sprake is van een gewapende aanval vanuit Syric op Irak in dc zin van

art 51 VN Handvcst De continue aanvoer van strijders en wapens vanuit Syrië die

worden ingezet op het grondgebied van Irak. zijn voldoende om van een gewapende

aanval te spreken

• EVA legt nadruk op noodzaak van toestemming van de Syrische regering. Dat de VS en

andere staten de regering van Assad niet beschouwen als legitieme vertegenwoordiger

Pilie 4 of 5



3.1 Juridische grondslag voor optreden tegen ISIS

van de staat Syrië kan volgens hem jundisch relevant zijn omdat er geen regering is
waaraan instemming gevraagd kan worden Hij acht het echter ‘twijlèlachtig of deze
politieke realiteit, die door de VS en bondgenoten zelf in het leven is geroepen, een
afdoende volkenrechtelijke rechtvaardiging kan bieden voor het gebruik van geweld
zonder te hebben gepoogd de instemming van de regering van Syrie te verkrijgen”

• EVA kan niet beoordelen of VS terecht een beroep kan doen op individuele

zelfverdediging voor de aanval op de Khorasan groep. wegens onbekendheid niet de
fèiten. Hij merkt daarbij op dat terroristische bedreigingen door een met-statelijke actor
op zich geen grondslag bieden voor het recht op zelfverdediging, indien die bedreigingen
niet leiden tot een daadwerkelijke dan wel onmiddellijk op handen zijnde gewapende
aanval. Hij acht een ontwikkeling in het recht in die richting onwenselijk.

Rechtsgronden meest recente militaire intcrventies

Centraal Afrikaanse Republiek

Interventie door Frankrijk (operatie Sangaris) en Afrikaanse vredesmacht

Rechtsgrondslag VNVR-resolutie o.b.v. Hfd 7 VN-Handvest

Mali

Interventie door Frankrijk (operatie Sen’al)

Rechtsgrondslag: toestemming MAL aut

Libië

Reehtsgrondslag: VN VR-resolutie o.b v Hfd 7 (voorbeeld R2P)

Irak 2003

Interventie tegen bewind Hussein door coalition of the willing

Reehtsgrondslag werd betwist. reFerte aan VNVR res door coalitie

Later, \NVR resolutie die feitelijk zijn van hezettingsmacht VS en VK erkende

A ghani stan

Reehtsgrondslag 0E F: zelfverdediging

Rechtsgrondslag ISAF VNVR-resolutie o b.v hfd 7 VN-Handvest i c m., instemming van
latere AFG aiit
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3.2 Overzicht appreci atje volkenrechtelijk mandaat andere landen

Algemeen

• Duidelijk volkenrechteluk mandaat t.a v. actie in Irak.

• Landenposities t.a.v het volkenreehtelijk mandaat voor ingrijpen in Syrië zijn

uiteenlopend Alleen Iran en Pl wijzen expliciet af

VK

• Op 26 sept ji Ruime parlementaire meerderheid voor Britse luchtaanvallen 01) ISIS

doelen in Irak;

• Motie sluit “boots on the ground” en actie in Syrië uit;

• Maar Cameron preludeert op mogelijke actie Syrié. waarvoor hij nieuwe toestemming aan
het parlement zal vragen, tenzij zich een humanitaire noodsituatie voordoet,

• Rechtsbasis voor actie in Syrie zou art 51 van het VN Handvest zijn,

• Weinig animo nog in het Lagerhuis voor actie in Syrie. met name vanwege mogelijke
versterking van de positie van Assad als gevolg daarvan;

Frankrijk

• Fabius stelt maandag 22/9 dat FRA geen juridische obstakels ziet voor ingrijpen in Syrië,
maar benadrukte dat FRA voorlopig geen luchtaanvallen zal uitvoeren in Syrië

• Statement lijkt in conflict met President Floflande’s eerdere verklaring waarin hij
benadrukte dat voor FRA ingrijpen Irak verzoek van Traakse regering ligt en voor Syrie
niet. Ook FRA DJZ ziet (nog) geen onbetwiste reehtsbasis voor Syrië.

• Zorgen FRA dat bombardementen in SYR regime Assad versterken.

• FRA beschouwt SYR oppositie als enige legitieme vertegenwoordiger Syrië (stap verder
dan eerder statement legitieme vertegenwoordiger SYRTSCUE BEVOLKING’), hint dat
eventuele juridische onderbouwing van optreden in Syrië kan worden opgehangen aan
een officieel verzoek van de Syrische Oppositie

• FRA sluit luchtaanvallen SYR niet uit zegt mindef Drian

1)uitsland

• M Steinmezer schaart zich in NV (25/9) achter VS-redenering art 5 1 voor luchtaanvallen
tegen ISIS in Synë. Is stap verder eerdere uitlatingen DUI (25/9) . ‘VS-redenering art. 51
lijkt niet onjuist’.
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3.2 Overzicht appreciatie volkenrechtelijk mandaat andere landen

Rusland

• Benadrukt dat volgens internationaut recht eenziidigc “notiflcatie’ niet voldoende is,

maar ook expliciete Instemming van regering SYR of aannainc VNVR resolutie nodig is.

Denemarken

• DK steunt Irak en bondgenoten in recht om militaire operaties uit te voeren tegen ISTS in

SYR, indien nodig VOOt bescherming Irak o b v collectieve zelR’eidediging

• Geen DK militair inzet in Syrië. omdat er niet om gevniagd is

Australië

• MinBZ Bishop stelt dat AUS niet gevraagd is om bij te dragen aan bombardementen

SYR. Focus AUS op samenwerking met iraakse rcgcrin, op uitnodiging en iliet consent.

Canada

• Ottawa in derde week ‘an september zeer terughoudend om de strijd ook in Syrie te

voeren.

China

• Nog niet officieel gereageerd op luchtaanvallen 1515-doelen SYR

• Chinese VN—vertegenwoordiger 19/9: “Alt acts t.’f te,roris,n nztst he firm/v tppoed no

muuer whcre, when and bv whoin rhev are carrted out”.

Japan

• MinBZ Ftirnio Kshida: Japan steunt strijd ISIS en begrip voor bombardementen Syrië.

VAE Jordanië, KSA Qa(ar, Bahrein
512.a

• iordani bevestigde als eerste (kinetische) bijdrage VAE en l3ahrein bevestigden

deelname (23/9). KSt\ bevestigde deelname later (23/9). Qatar zou ondersteunende rot

hebben vervuld

• 512.a
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3.2 Overzicht appreciatie volkenrechtelijk mandaat andere landen

Syrië
• 5.t2.a

SYRaut hebben aanvallen als wdamg met veroordeeld maar stelde
‘Syria supports any mternat3onal effort to combat terrorism (as) that of Dacsh (an
acronym in Arahic fir ISIS) and al-Nusra, wiule insisting on respect for national
sovercigntv and in accordance with international laws,” (statement SYR Mmistry of
foreign Afftiirs on 23 september).

• President SOC Hadi al-Babra verwelkomt luchtaanvallen in Syrië tn statement 23/9

Iran

• (Nog) geen officiële reactie op luchtaanvallen Syrië President Rouhani zou aanvallen
veroordeeld hebben omdat deze niet door SYR of VN gcsanctioneerd tvaren (Wall Streel
Journal) IS1S door Iran als reële bedreiging gezien en uitschakeLing 1515 troepen door
(o a.) Amerikaanse )uchtaanvaflen druist niet in tegen belangen Iran

Turkije

• Op 23/9 heeft TUR aangegeven de strijd tegen IS1S te steunen

• TUR bepleit al langer een no-flv zone over Syric.
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i. Overzicht bijdrage andere landen

Land Politieke Humanitair Materiël Militaire steun
, steun - esteun esteun Air Traïnïng_

Albanie v v
Australie v v v
Bahrein* v v
çjgië v
Canada v v
Denemarken v
Duitsland v v
Estland v v
Frankrijk v v v v
Hongarije v v v
Italie v v v
]ordanie v v v
Libanon
Tsjechië v v v
Turkije v v
Saoedi v v
Verenigde v V
Arabische
Emiraten *

Verenigd v v v v
Ko nink rijk

Verenigde v — v v - v
Qatar v v
* hebben in SYR gebombardeerd.

Land Soort bijdrage

Verenigde ]achtvliegtuigen, verkenningsvliegtuigen,
Staten* tankervliegtuigen, trainers

Frankrijk 6 x jachtvliegtuig (Rafalle), 1 C-135 tankervliegtuig, 1 x

1



verkenningsvliegtuig (Atlantique)

Verenigd 6 x verkenningsvtiegtuig/jachtbommenwerper (Tornado
Koninkrijk GR4), 1 x tankervliegtug

Australie 6x jachtvilegtuig (F/A- 18), verkenningsvliegtuig (E7-A
Wedgetafl), KC-30A tankervliegtuig

België 6 x F-16

Denemark 7 x F-16 (4 operationeel, 3 reserve)
en

C-130 transportvliegtuig

]ordanie F-16, aantal niet gespecificeerd

Eahrein* Type en aantal niet gespecificeerd

Saoedi Type en aantat niet gespeciticeerd
Arabië *

Verenigde Type en aantal niet gespeciflceerd
Ara bische
Emiraten*

Qatar Type en aantal niet

* hebben in SYR gebombardeerd.

gespecificeerd

2



j. Spreekpunten CDS technische briefing

(MIVD)



• In de afgelopen weken heeft ISIS voorzorgsmaatregelen genomen (verplaatsen personeel
en materieel) om de verliezen door luchtaanvallen te minimaliseren.

• Het aangrijpen en monitoren van troepenverplaatsingen en stellingen van 1515 ontneemt
de beweging goeddeels het verrassingselement en heeft vermoedelijk een negatief effect
op hun bewegingsvrijheid. Niettemin heeft ISIS hier en daar nog steeds het initiatief.

• Een verovering van Erbil of Bagdad door 1515 is momenteel onwaarschijnlijk

Lokale strijdkrachten
• Het merendeel van de operaties van de Iraakse strijdkrachten is defensief Er zijn meerde

te locaties waar de Iraakse strijdkrachten min of mee geisoleerd zijn, zoals in West-Irak,
en alleen door de lucht kunnen worden gesteund.

• Over het algemeen gelden de Iraakse special forces (ca. 4 000 man) als meest capabele
Iraakse eenheden Ook de ge tankdivisie, met ca. 140 Abrams tanks, heeft de nodige ge
vechtskracht

• De overige Iraakse divisies (ca 200.000 man) bestaan uit lichte infanterie-eenheden Dit
zelfde geldt voor de Koerdische eenheden (peshmerga, maximaal ca 100.000 man) Zij
beschikken over relatief weinig (moderne) gevechtservaring en zware wapens

• Voor beide krijgsmachten geldt dat deze gebaat zullen zijn bij gerichte trainingen in corn
mandovoering en specifieke materiete ondersteuning.

Luchtdreiging
• Op dit moment is de Iraakse capaciteit om adequate luchtsteun te verlenen aan de grond-

strijdkrachten nog beperkt. Luchtsteun van de coalitie is belangrijk bij alle operaties
• De belangrijkste middelen van de Iraakse luchtmacht zijn Cessna propellervliegtuigen (met

Heltfire raketten), enkele Su-25 (FROGFOQT) straalvliegtuigen en verschillende typen heli
kopters. Sinds enkele weken beschikken zij ook over enkele nieuwe Mi-28 (HAVOC) ge
vechtshelikopters, geleverd door Rusland.

• 1515 is in staat gebleken enkele helikopters neer te schieten, vermoedelijk middels in SYR
buitgemaakte luchtdoelsystemen zoals antt-aircraft arblfety (AAA). Naar het zich laat aan
zien heeft ISIS ook de beschikking over MANPADS, maar het is onduidelijk over welke ty
pes en aantallen het gaat. Deze systemen hebben een beperkt effectief (hoogte)bereik.

• Er zijn geen zwaardere operationele tuchtafweersystemen waargenomen die op grotere
hoogten kunnen worden ingezet.

• Bij de inzet van F-16’s boven Irak moet rekening worden gehouden met voornoemde
luchtdoe(systemen in handen van 1515 De gebruikelijk operatiehoogte van moderne ge
vechtstoestellen ligt doorgaans hoger dan het bereik van het ISIS-materieel Niet voor
niets hebben de Amerikanen en de Fransen bij hun inzet nog geen verliezen gemeld.

Dreiging op de grond
• Het gevaar voor militaire trainers op de grond vloeit vooral voort uit de onzekere veilig

heidssituatie tn delen van het Iraakse grondgebied 1515-eenheden bevinden zich weliswaar
op enige afstand van Erbil en Irak, maar voeren daar wel aanslagen en ontvoeringen uit

• NLD trainers zullen tijdens verplaatsingen het grootste risico lopen Hierbij dient rekening
te worden gehouden met IEDs

• Op langere termijn kan een militante houding van sjirtische milities niet worden uitgesloten
Zij wantrouwen de aangekondigde steun, omdat zij een langdurige danwel permanente
aanwezigheid van Westerse militairen vrezen.

Onderwerp
Disnummer
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DIS 2014015272
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Westerse luchtaanvallen kunnen effect hebben op de houding van jihadistische groeperin
gen elders in de regio Een verhoogde intentie om aanslagen te plegen tegen Westerse mi
litaire belangen buiten Irak is denkbaar, specifiek op locaties waar Westerse militaire een
heden zijn gelegerd

Is’s
• ISIS-strijders zijn normaal gesproken te herkennen aan hun publieke presentatie, met

voorop de vlag die zij tonen ISIS is tot op heden altijd trots geweest op zijn aanwezigheid
Dit kan veranderen als de beweging meer ondergronds moet gaan als gevolg van de lucht-
acties van de coalitie.

• Andere strijdgroepen gebruiken andere vlaggen en symbolen

Overige strsjdgroepen
• Voor zover bekend is de zogeheten Khorasan-groep de enige andere strijdgroep die is aan

gevallen door de coalitie
• De Khorasan-groep zijn een aantal jihadisten van alQaida die naar SYR zijn gekomen om

samen te werken met het al-Nusra Front (ANF), een filiaal van at-Qaida in Syrie Binnen
het ANF vormt Khorasan een aparte cel. Daarom heeft het al-Nusra Front een verklaring
afgelegd met dreigementen tegen de coalitie

• Het al-Nusra Front heeft zich begin Uit jaar ook gekeerd tegen ISIS, samen met vele ande
re SYR strijdg roepen.

• De coalitie heeft tot nu toe vele ISIS-doelen aangegrepen en één keer Khorasan De coali
tie heeft geen andere strijdg roepen aangegrepen.

• Opvallend is dat andere SYR strijdgroepen de aanval op Khorasan (een cel van al-Nusra
Front) hebben veroordeeld Deze strijdgroepen zijn niet jihadistisch, maar beschouwen het
al-Nusra Front primair als medestrijders tegen het SYR bewind. Het feit dat het SYR bewind
niet is aangegrepen door de coalitie, maakt deze groepen boos

Syrië
• In SYR staat ISIS tegenover gematigde stnjdgroepen, de SYR Koerden, het SYR regime en

- sinds deze week - luchtaanvallen van de internationale coalitie
• Het zwaartepunt van deze strijd bevindt zich in Noord- en Dost-SYR, waar ISIS grote delen

van het land controleert. Binnen dit gebied kan 1515 relatief ongestoord trainen, recupere
ren en de bevolking naar zijn hand zetten.

• Het SYR bewind heeft tot nu toe terughoudend gereageerd op de luchtaanvallen van de in
ternationale coalitie. Vermoedelijk komt dit voort uit pragmatische overwegingen, zoaLs de
spreiding van eigen militaire middelen om dit tegen te gaan en de calculatie dat de lucht
aanvallen ISIS zullen verzwakken.

• Deze houding zal denkelijk wijzigen als er ook luchtaanvallen zouden plaatsvinden tegen
posities van het bewind. Zeker als het om gebieden in SYR waar het bewind dominant is,
zoals West- SYR.
Het zwaartepunt van de SYR verdediging bevindt zich in West-SYR en bestaat uit een net
werk van diverse systemen, waaronder enkele hoogwaardige typen als de 9K40 BUK-M2
fSA-17), 96K6 Pantsyr-Si (SA-22) en S-125 Pechora (SA26) Daarnaast beschikt SYR over
een groot aantal radarsystemen. De totale Juchtverdediging is verspreid over honderden lo
caties, voornamelijk in West-SN’R

• In de strijd tegen de opstandelingen, waaronder ISIS, zet het bewind verschillende ge
vechtsvliegtuigen in, de Su-24 (FENCER), de MiG-23 (FLOGGER) en de MiG-21 (FISHBED),
Vrachtvliegtuigen en helikopters verzorgen de bevoorrading van SYR eenheden.

• Opstandelingen hebben verschillende vliegtuigen veroverd op het regime. Deze hebben zij
niet operationeel gereed kunnen maken Enkele grondgebonden luchtdoelsystemen, zoals
luchtdoelaftillerie en MANPADS zijn wel operationeel ingezet Een uitzondering is de moge
lijk beschikbaarheid bij opstandelingen (niet zijnde ISIS) van een enkel 91<33 Osa (SA-B)
luchtverdedigingsysteem.

• Gelet op het belang van het luchtwapen in de strijd tegen de opstandelingen, zal het be
wind er weinig voor voelen om een directe confrontatie aan te gaan met moderne Westerse
gevechtsvliegtuigen van de internationale coalitie
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• Gezien het hoge aantal vliegbewegingen van de SYR luchtmacht, kan niet worden uitgesb

ten dat SYR en coalitietoestellen elkaar tegenkomen in het luchtruim. Afhankell]k van de si
tuatte kan dit leiden tot een confrontatie, maar vooralsnog wijst niets erop dat het SYR be
wind bewust wil aansturen op een grootschalig conflict

Dreiging tCa_en Defensiepersoneel in NLD
• De arschirijijkheid van een mogelijk jihadistisch gemotiveerde aanslag tegen Defensie-

personeel of -belangen in NLD is verhoogd van laag naar gemiddeld Dit impliceert dat een
actie gericht tegen Defensiepersoneel of —belangen niet langer enigszins voorstelbaar is,
maar voorstelbaar

• r zijn geen concrete aanwijzingen voor voorbereidingen voor een aanslag gericht tegen
Defensiepersoneel of —belangen

• Deze verhoging is gebaseerd op het mogelijk in coahtieverband kinetisch optreden van de
NLD krijgsmacht tegen ISIS en een in de media verschenen videoboodschap van een NLD
jihadist die oproept tot ‘een sterke en stevige daad tegen de NLD overheid’ Tot slot gaat
een dreiging uit SYR of IRK teruggekeerde jihadisten.

Achtergrond
De MIVD heeft de waarschiinliikheid van een mogelijke jihadistisch gemotiveerde aanslag tegen
Defensie en/of Defensiepersoneel verhoogd van laag naar gemiddeld. Dit betekent dat een actie
gericht tegen Defensie niet langer enigszins voorstelbaar is maar voorstelbaar.

Deze appreciatie is gebaseerd op (1) het mogelijk in coalitieverband kinetisch optreden van de
krijgsmacht tegen ISIS (Islamitische Staat in Irak en al-Sham), (2) een in de media verschenen
gepubliceerde videoboodschap van een Nederlands sprekende )ahadist die Nederlandse moslims
oproept tot een “sterke en stevige daad tegen de Nederlandse overheid” en (3) uit Syrre of Irak
teruggekeerde geradicaliseerde moslims die de actiebereidheid, kennis én ervaring hebben om
daadwerkelijk acties in Nederland uit te voeren.

Het is mogelijk dat Defensie wordt gezien als de verpersoonlijking van de vermeende westerse
strijd tegen de islam. Actieve deelname van Nederlandse militairen aan operaties in islamitische
landen versterkt mogelijk dit beeld.
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Rubricering

Algemeen
Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS) zet zich schrap tegen de luchtaanvallen van de Coalitie
(al meer dan 200 bombardementsvluchten in Irak) en grondoperaties van de Iraakse en Koerdi
sche strijdkrachten. In de afgelopen weken heeft ISIS geprobeerd door voorzorgsmaatregelen, zo
als het verplaatsen van personeel en materieel, om de verliezen door luchtaanvallen te minimalise
ren In hoeverre dat gelukt is, valt op dit moment nog niet te zeggen, maar hoe dan ook ontneemt
het huidige monitoren en aangrijpen van troepenverplaatsingen en stellingen vanuit de lucht ISIS
goeddeels het verrassingselement aldaar en heeft het vermoedelijk ook een negatief effect op haar
bewegingsvrijheid Niettemin heeft ISIS hier en daar nog steeds het initiatief Een verovering van
Erbil of Bagdad is op dit moment evenwel niet waarschijnlijk

Stri;dbeeld / Iraakse en Koerdische striidkrachten
Het merendeel van de Operaties van de Iraakse strijdkrachten is defensief Er zijn meerdere loca
ties waar de Iraakse strijdkrachten min of meer geisoleerd zijn, zoals in West-Irak, en alleen via de
lucht kunnen worden gesteund Maar via gerichte offensieve operaties wordt hier en daar ook ge
tracht om deze geisoleerde gebieden te bereiken of met elkaar te verbinden Dit ailes gaat gepaard
met successen en tegenslagen, mede omdat er verschillen bestaan in de gevechtskracht van de
Iraakse eenheden. Over het algemeen gelden de Special Forces met ca 4000 man als de meest
capabele Iraakse eenheden, maar ook de 9e tankdivisie met ca 140 Abrams tanks heeft de nodige
gevechtskracht. Beide eenheden hebben hun hoofdkwartier in Bagdad. De overige divisies van de
landstrijdkrachten (ca, 200 000 man) bestaan eigenlijk uit licht infanterie-eenheden Dit laatste
geldt ook voor de meeste Koerdische eenheden, de zogeheten peshmerga (maximaal ca. 100 000
man). Zij beschikken over relatief weinig (moderne) gevechtservaring en zware wapens Daar
komt bij dat de uitrusting van de Koerdische eenheden deels verouderd is door de jarenlange on
enigheid tussen Bagdad en Erbil over de financiering van de Koerdische deelstaat Voor beide
krijgsmachten geldt dat deze gebaat zullen zijn bi] gerichte trainingen in de commandovoering en
specifieke materiele ondersteuning.

Luchtdreiging
De lucfttsteun van de Coalitie (tot nu toe VS en Frankrijk) en de Iraakse luchtmacht zelf is belang
rijk bi] al deze operaties. Wat de laatste betreft geldt dat de Iraakse luchtmacht zich in een groei-
proces bevindt, nadat de luchtstrijdkrachten na de interventie in 2003 weer van nul moesten wor
den opgebouwd Daartoe heeft Irak in de laatste jaren veel verschillende toestellen in gebruik ge
nomen en bestellingen uitstaan bi) diverse landen Op dit moment is de capaciteit om adequate
bewapende steun te verlenen aan de grondstrijdkrachten nog beperkt

De belangrijkste middelen waarover de Iraakse luchtmacht beschikt zijn Cessna propellervtiegtui
gen (met Hellfire raketten), enkele Su-25 (FROGFOOT) straalvliegtuigen en verschillende typen
helikopters De Su-25 gevechtsvliegtuigen zijn in de zomer door Rusland en Iran geleverd. De
meeste helikopters worden ingezet voor transporttaken, maar sinds enkele weken beschikt de
Iraakse luchtmacht ook over enkele nieuwe door Rusland geleverde Mt-28 (HAVOC) gevechtsheli
koptets

De laatste compenseren temdele de inmiddels neergeschoten helikopters aan Iraakse zijde ISIS is
in staat gebleken enkele platformen die zich relatief langzaam en op lagere hoogte verplaatsen,
zoals helikopters, neer te schieten Vermoedelijk is daarbij gebruik gemaakt van luchtdoelsystemen
die met name in Syrie zijn buitgemaakt, zoals Anti -Aircraft Artillery (AAA) geschut Deze wapens
zijn effectief op lagere hoogte, als zij tenminste worden bediend door een goed getrainde meer-
koppige bemanning (vaak vier tot zeven personen). Naar het zich laat aanzien heeft ISIS ook de
beschikking over MANPADS, maar het is onduidelijk om welke types en om welke aantallen het
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gaat en ook deze hebben een beperkt effectief bereik In ieder geval zijn de meeste Iraakse verlie
zen veroorzaakt door AAA. Er zijn geen zwaardere operationele luchtafweersystemen waargeno
men die op grotere hoogte kunnen worden ingezet

Risico’s
Bij de inzet van F-16’s boven Irak moet rekening gehouden worden met voornoemde luchtdoei5ys-
temen in handen van ISIS, maar de gebruikelijke operatiehoogte van moderne gevechtstoestellen
ligt doorgaans hoger dan het bereik van het ISIS-materieel. Niet voor niets hebben de VS en
Frankrijk bi] hun inzet nog geen verliezen gemeld. Het risico dat een vlieger tijdens een noodsitua
tie zijn vliegtuig moet verlaten is altijd aanwezig. Voor het ophalen van personeel in vijandig ge
bied worden Amerikaanse Combat Search and Fescue-eenheden ingezet.

Het gevaar voor de militaire trainers op de grond vloeit vooral voort uit de onzekere veiligheidssi
tuatie in delen van het Iraakse grondgebied 1515-eenheden bevinden zich weliswaar op enige af
stand van Erbil en Bagdad, maar ISIS-activisten voeren daar wel aanslagen en ontvoeringen uit.
Met name Bagdad wordt bij vlagen geteisterd door bomaanslagen, waarbij vaak locaties waar veel
sjiieten bijeen zijn een gewild doelwit vormen Aangezien de Nederlandse trainers hun werkzaam
heden zullen verrichten op goed beveiligde locaties, zullen verplaatsingen vermoedelijk het groot
ste ristco zijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met IED’s. Op de langere termijn kan een
militante houding van sjiitische milites niet worden uitges’oten. Zij staan wantrouwend tegen de
aangekondigde steun, omdat zij vrezen dat deze een langdurige, zo niet permanente, aanwezig
heid van westerse militairen met zich brengt

Als laatste moet erop worden gewezen dat de westerse luchtaanvallen effect kunnen hebben op de
houding van jihadistische groeperingen elders in de regio Een verhoogde intentie om aanslagen te
plegen tegen westerse militaire belangen buiten Irak is denkbaar, specifiek op locaties waar wes
terse militaire eenheden zijn gelegerd.
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Algemeen
In Syne staat Islamitische Staat in Irak en al-Sham (1515) tegenover gematigde strijdgroepen, de
Syrische Koerden, het Syrische regime en — sinds deze week — luchtaanvallen van de VS en enkele
Arabische landen. Het zwaartepunt van deze strijd bevindt zich in Noord- en Oost-Syrie waar ISIS
grote delen van het land controleert 1515 heeft in de afgelopen maanden geisoleerde pockets van
het bewind veroverd in Oost-Syrie en probeert ook strategische locaties, zoals oliebronnen en
grensovergangen, te veroveren Dit alles met het kennelijke doel om de opbouw van de — nu nog
embryonale — eigen staat te bestendigen Binnen eigen gebied kan 1515 relatief ongestoord trai
nen, recupereren en de bevolking naar haar hand zetten

Grond -l uchtd tei gjflq
Het Syrische bewind heeft tot nu toe terughoudend gereageerd op de luchtaanvallen van de VS en
enkele Arabische landen Vermoedelijk komt dit voort uit enkele pragmatische overwegingen, zoals
de geringe spretding van eigen militaire middelen om dit tegen te gaan en natuurlijk de calculatte
dat de luchtaanvallen ISIS zullen verzwakken. Deze houding zal denkelijk wijzigen, als er ook
luchtaanvallen zouden plaatsvinden tegen posities van het bewind Zeker als het zou gaan om het
deel van Syrie waar het bewind dominant is en veel waarde aan hecht, het westelijke, zogeheten
‘useful Syna’. Hier bevindt het zwaartepunt van de eigen strijdkrachten, waaronder het merendeel
van de Syrische luchtverdediging. Deze verdediging bestaat uit een netwerk van diverse systemen,
waaronder enkele hoogwaardige typen als de 91<40 EUK-M2 (SA-17), 961<6 Pantsyr-Si (SA-22) en
S-125 Pechora (SA-26) Daarnaast beschikt Syrie over een groot aantal radarsystemen De totale
luchtverdediging is verspreid over honderden locaties, voornamelijk in West-Syrie

Voor het bewind is het luchtwapen van grote waarde in de strijd tegen de opstandelingen, onder
wie ISIS Met bijvoorbeeld Su-24 (FENCER), MiG-23 (FLOGGER) en MiG-21 (FISHBED) gevechts
vliegtuigen worden gronddoelen aangevallen, terwijl vrachtvliegtuigen en helikopters worden inge
zet voor het bevoorraden van Syrische eenheden Op dit moment opereert de Syrische luchtmacht
hoofdzakelijk vanuit vliegbases in het westen van Syrie De laatste twee jaar zijn meerdere vlieg
velden veroverd door opstandelingen (met name in het noorden), maar buitgemaakte toestellen
hebben de opstandelingen niet operationeel gereed kunnen maken wegens gebrek aan kennis, er
varing en logistieke ondersteuning. Enkele buitgemaakte grondgebonden luchtdoelsystemen, zoals
luchtdoelartillerie en draagbare luchtdoelraketten (MANPADS), zijn wel operationeel ingezet. Deze
zijn effectief op lagere hoogte. Een uitzondering is de mogelijke beschikbaarheid bij opstandelingen
(niet zijnde ISISi) van een enkel 9K33 Osa (SA-8) luchtverdedtgingssysteem met een hoger bereik
in de omgeving van Damascus.

Risico’s
Getet op het belang van het luchtwapen in de strijd tegen de opstandelingen, zal het bewind er
weinig voor voelen om een directe confrontatie met de moderne westerse gevechtsvliegtuigen van
de internationale coalitie aan te gaan. Natuurlijk kan niet worden uitgestoten dat — gezien het hoge
aantal vliegbewegingen van de Syrische luchtmacht — dat men elkaar zal tegenkomen in het lucht
ruim. Afhankelijk van de situatie kan dit leiden tot een confrontatie, maar vooralsnog wijst niets
erop dat het Syrische bewind bewust wil aansturen op een grootschalig conflict

Onderwerp
Disnummer DIS 2014015262
Datum ‘26 september 2014
Rubricering ONGERUBRICEERD -

- _____

ONGËRUBRICEERD



Algemeen: Ontwikkelingen on het strijdtoneel
tSIS strijdt in Syrie en Irak op meerdere fronten tegen gematigde strijdgroepen, het Syrische
regime, de traakse regering en de Koerden (zowel de Iraakse als de Syrische). Ook de in april
2013 ontstane controverse tussen het al-Nusra Front en IS duurt voort Het Syrische bewind richt
zich primair op het verdedigen van het zogeheten ‘useful Syna’.1 In Damascus heeft het bewind de
overhand en voert offensieve operaties uit tegen de resterende verzetshaarden aan de oostzijde
van de hoofdstad In het zuiden staat het bewind onder druk na de recente opmars van
strijdgroepen op de Golan De provinciehoofdstad Deraa en de verbindingsweg naar Damascus
staan nog onder controle van het bewind In het zuiden is tot nu toe niet of nauwelijks 5prake van
aanwezigheid van ISIS.

In Noord- en Oost-Syrie strijden verschillende kampen, waaronder ISIS, met en tegen elkaar
• het Syrische regime probeert via een corridor vanaf Homs/Hama de stad Aleppo te controleren

en deze te omsingelen, goeddeels ten koste van gematigde stti)dgroepen,
• gematigde strijdgroepen controleren grote delen van het ptatteland in de provincies Idhb en

Aleppo, maar staat onder dubbele druk door enerzijds het bewind en anderzijds ISIS,
• 1515 controleert het oostelijk deel van de provincie Aleppo, de provincie al-Raqqa, vrijwel de

gehele provincie Deir al-Zur (uitgezonderd het vliegveld en omstreken) en grote delen van de
provincie al-Hasaka waar vooral de Syrcsche Koerden de tegenstander zijn;

• Syrische Koerden, georganiseerd in de Eenheidspartij PYD (gelieerd aan de PKK), controleren
drie afzonderlijke gebieden in Noord- en Oost-Syrie, deels met steun van gematigde
strijdgroepen en deels met steun van het Syrische bewind Een daarvan is Kobani dat nu dus
wordt bedreigd door een ISIS-opmars.

ISIS lijkt zich voornamelijk te richten op grensovergangen (met Turki)e en met Irak) en andere
objecten met een strategische waarde, zoals oliebronnen en graansilo’s.

Het Synsche bewind heeft zich niet verzet tegen de luchtaanvallen van de Coalitie Vermoedelijk
komt dit voort Uit enkele pragmatische overwegingen, zoals de geringe spreiding van eigen
militaire middelen om dit uberhaupt tegen te gaan en natuurlijk de calculatie dat de luchtaanvallen
ISIS zullen verzwakken Bovendien probeert het bewind politiek profijt te trekken door zich te
afticheren als bolwerk tegen ISIS. Het zwaartepunt van de strijdkrachten van het bewind,
waaronder het merendeel van de Syrische luchtverdediging, bevindt zich in West-Syrie.

Bewind: Syrische strijdkrachten
a) Landstnjdkrachten
De Syrische landstrijdkrachten hadden een initiele sterkte van ca 230.000 man bi] aanvang
van het conflict, maat dat is nu naar schatting gehalveerd Het bewind steunt voornamelijk op
elite eenheden die een geschatte sterkte van 30.000-50 000 man hebben De reeds jaren
durende strijd heeft ook een zware wissel getrokken op het materieel. Dit neemt niet weg dat
de Syrische landstrijdkrachten nog altijd, grofweg, over zo’n 3000 tanks en 4000
pantservoertuigen kan beschikken Het overwegend Russische materieel is echter behoorlijk
verouderd
b) Luchtstrijdkrachten
De Syrische luchtmacht speelt een grote rol bij de bestrijding van de oppositie. Mede door
buitenlandse ondersteuning blijft deze - ondanks jarenlange inzet - in staat het hoge aantal
dagelijkse vluchten vast te houden De geschatte sterkte van de luchtmacht bestaat uit 400
vliegtuigen, waarvan ongeveer de helft operationeel is. De Syrische luchtverdedging bestaat
uit een netwerk van diverse systemen, waaronder enkele hoogwaardige (Russische)
wapensystemen. Daarnaast beschikt Syrie over een groot aantal radarsystemen.
c) NDF
De National Defence Force (NOF) wordt geschat op 60 000 man. Deze is in 2012 opgericht om
de (aanhoudende) ernstige personeelstekorten zo veel mogelijk op te vangen. De NDF wordt

Oat 5 de as Damascus-Homs-kustgebied, Aleppo en de doorgaande wegen daartussen
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door het bewind veelvuldig ingezet. Het bewind heeft zo de mogehjkheid het verlies aan
reguliere troepen met deze secundaire troepenmacht te compenseren
cl) Steun Hezbollah, Iran en Rusland
Terwijl het gevecht op de grond voornamelijk wordt gevoerd door de Syrische
(landstrijd)krachten, spelen ook andere partijen een rol, zoals de Libanese Hezbollah, Rusland
en Iran Iran is op beperkte maar gerichte wijze actief bij de strijd die het regime voert
betrokken, middels politiek beleidsadvies, militaire en veiligheidsexpertise en materieel.
Strijders van Hezbollah vechten tegen Syrische strijdgroepen op voor de partij strategische
locaties langs de Syrisch-Libanese grens. Rusland steunt het Syrische bewind internationaal
politiek en met materieel

Opijositie: Syrische strijdaroepen
Het hiernavolgende overzicht van Syrische strijdgroepen is allerminst uitputtend, daarvoor is de
versnippering simpelweg te groot. Er is gekozen voor de meest effectieve, grootste en/of meest
relevante organisaties

a) ideologische orientatie
Bij vrijwel alle strijdgroepen speelt religie een belangrijke rol als bindmiddel tussen en als
motivator voor de individuele leden in hun strijd tegen het Synsche bewind De meeste strijders
hebben een soennitische achtergrond, zijn veelal afkomstig van het platteland en koesteren
navenante conservatieve denkbeelden. Teneinde de verschillende strijdgroepen te onderscheiden
en hun politiek-religieuze orientatie te duiden wordt hieronder gebruik van enkele typeringen
• islamistisch stroming die meent dat politiek en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

en streeft naar een op (streng-)religieuze leest geschoeide samenleving Dit streven is niet
persé gewelddadig, sommige groeperingen willen dit op democratische weg bereiken (zoals de
Moslimbroeders). Islamisten hebben doorgaans een nationale politieke agenda en zijn in
principe bereid tot compromissen.

• salafistisch. salafisme is een puriteinse soennitische stroming die gelooft dat moslims zoveel
mogelijk de leefwijze van Mohammed en zijn tijdgenoten als voorbeeld moeten nemen voor
hun handelen Velen willen dit bereiken via geweldloze weg, maar sommigen schuwen geweld
niet.

• salafi-jihadistisch stroming die het ideologische gedachtegoed van het salafisrne deelt, maar
met geweld een wereldwijd kalifaat wil vestigen Kenmerkend is dat jihadisten zich niet
beperken tot het eigen land, maar grensoverschrijdende ambities hebben (zoals al-Qarda en
ISIS) Zij zijn tegen de natiestaat.

Binnen de politieke islam vormen salafi-jihadisten veruit de kleinste stroming, maar de groepen
Zi)fl niet rigide en er is doorstroorn en overlap,

b) koepelorcianisaties
Omdat er zoveel strijdgroepen zijn, hebben deze ook enkele overkoepelende verbanden gecreeerd
Ook hier bestaan er verschillen, voornamelijk op het gebied van aansturing en bevelvoering
• koepelorganisatie zoals Supreme Military Council (SMC) die zich vooral richt om als

intermediair te fungeren tussen de politieke oppositie in het buitenland en de aangesloten
strijdgroepen (De term Vrije Syrische Leger / Free Syrian Army wordt soms gebruikt als
synoniem voor de SMC, maar dat is meer een verzamelterm, de SMC is een echte Organisatie);

• koepelorganisatie zoals het Islamitisch Front en de (onlangs opgerichte) Revo!utionaiy
Command Council (RCC) Deze richten zich primair op de afstemming en coordinatie van de
deelnemende (afzonderlijke) strijdgroepen,

• koepelorganisatie zoals Synan Revolut,onan’es Front (SRF), die enkele kleinere strijdgroepen
verenigt en als één geheel operaties uitvoert.

Er zijn strijdgroepen die lid zijn van meerdere koepelorganisaties, hetgeen op het oog soms
tegenstrijdig is Maar vermoedelijk heeft dit vooral te maken met de grote behoefte aan externe
steun, waardoor deze strijdgroepen opportunistisch handelen. De meeste strijdgroepen zijn lokaal
georienteerd en opereren in een geografisch beperkt gebied Slechts enkelen hebben een groter
werkterrein.

c) overzicht van meest relevantejjdgroepen
• Ahraral-Sham. salafistische strijdgroep die goede banden onderhoud met het jihadistische al

Nusra Front. Belangrijk verschil is dat Ahrar al-Sham een nationslistische agenda heeft, vooral
sterk in Noord-West-Syrie Onlangs is het overgrote deel van top van de strijdgroep door een
explosie in het hoofdkwartier gedood. Geschatte omvang 10 000 man,

• Islam Leger (voorheen Islam Brigade): islamistische strijdgroep met nationalistische agenda,
vooral sterk rond Damascus Geschatte omvang 10 000 man;

• Tawhid Brigade. islamistische strijdgroep met nationalistische agenda, vooral sterk rond Aleppo
en in het zuiden bi] Deraa. Geschatte omvang 7000 man,
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• Suqur al-Sham slamistische strijdgroep met nationalistische agenda, vooraL sterk in Noord

Syrie Geschatte omvang 4000 man, leider Ahmed Isa al-Sheikh,
• Synan Revolutionarses Front (SRF): het SRF bestaat uit ruim tien stnjdgroepen, waarbinnen die

van leider Jamal Maaruf dominant is Het SRF heeft nauwelijks een ideologisch profiel Vooral
sterk in tdlib, maar ook presentie in Zuid-Syrie Geschatte omvang 5000 man;

• Mujahidin Leger (]aish a!-Mujahidin) bestaat uit een aantal kleinere groepen (vooral uit
Aleppo) die speciaal voor het offensief tegen de ISIL de handen ineen hebben geslagen
Geschatte omvang 2000-3000 man,

• Hazm &weg,ng. een kleinere strijdgroep, afgescheiden van islamistische Faruq Brigade Vooral
bekend geworden als een van de ontvangers van Amerikaanse TOW-antitankraketten.
Geschatte omvang enkele honderden strijders.

• Koerdische YPG (Yekineyen Parastina Gel): de militie van de Syrisch-Koerdische Eenheidspartij
PYD (gelieerd aan de PKK) De PYD en haar militie zijn dominant in drie separate gebieden in
Noord-Syrie waar de meeste Syrische Koerden wonen. Geschatte omvang meer dan 5000 man.

Alle voornoemde strijdgroepen staan vijandig tegenover 1515 en treden — in voorkomend geval -

tegen 1515 op.

De twee belangrijkste ]ihadistlsche strijdgroepen in Syrie zijn ISIS en het al-iVusra Front. Zij ruzien
sinds begin 2013 en hebben in de achterliggende twaalf maanden tegen elkaar gevochten.
• al-Nusca Front salafi-jihadistische strijdgroep, de officiele vertegenwoordiger van al-Qaida. Al

Nusra heeft aan gevechtskracht ingeboet door de ruzie met ISIS Er is een
grensoverschrijdende agenda, maat de val van het Syrische regime is het eerste doel. Het al
Nusca Front is vooral aanwezig in Noord-West-Syrie, maar heeft ook een relevante presentie in
Zuid-Syrie, nabi] de Golan. Geschatte omvang 5000-6000 man (NE de zogeheten Khorasan
groep heeft onderdak gevonden bij het al-Nusra Front),

• Islamitische 5taat in Irak en al-Sham (1515) salaf-jihadistische strijdgroep, afgescheiden van
al-Qaida. ISIS heeft zich vanaf het begin (2013) sterk gericht op het creeren van een eigen
gebied in Oost-Syrre (en later West-Irak), ten koste van andere strijdgroepen Geschatte
omvang varieert sterk, maar de cijfers over de harde kern liggen doorgaans tussen de 10 000
en 20.000 man.
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Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Directie Juriclische Zaken
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Bij Iage(n)

Datum september 2014
Betreft Uw verzoek om de spreektekst over volkenrechtelijke aspecten van de

luchtaanvallen op S(IS) doelen in Irak en Syrie n a v. technische briefing
artikel 100 brief d d. 29 september

Graag voldoe ik hierbij aan de toezegging gedaan aan de commissie voor
Buitenlandse Zaken tijdens de technische briefing naar aanleiding van de artikel
100 brief over deelneming aan de internationale strijd tegen 1Sf IS) d cl 29
september. Dit betreft de spreektekst van de Directeur Generaal Politieke Zaken
over volkenrechtelijke aspecten van de luchtaanvallen op IS(IS) doelen in Irak en
Syri e.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Frans Timmermans
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Toestemming staat

• Rechtsgrondslag voor geweidgebruik in een derde staat kan worden
gevormd door de toestemming van de betreffende staat om op
grondgebied staat geweld aan te wenden (lom internationaal recht).
Geweld dat in dit kader wordt aangewend valt daarom niet onder
geweldverbod zoals vastgelegd in art. 2 lid 4 Handvest

Geweidverbod

• Op grond van geldend internationaal recht is gebruik van geweld in
internationale betrekkingen niet toegestaan, tenzij uitzondering van
toepassing is (art. 2, lid 4 Handvest Verenigde Naties)

Uitzonderingen

• Twee uitzonderingen. (a) zelfverdediging en fb) resolutie van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) op grond van hoofdstuk
VII van het Handvest.

• Hoewel politieke steunverlening van andere orde is dan deelname aan
militaire missie, is het bestaan van een volkenrechtelijke rechtsgrondslag
ook daarvoor vereiste tref Notitie rechtsgrondslag en mandaat,
Kamerstuk 29521, nr 41).

Zelfverdediging

• In geval van gewapende aanval door andere staat heeft een staat recht
zich met gewapend geweld hiertegen te verzetten. Andere staten hebben
recht deze aangevallen staat op diens verzoek militair bij te staan.

• Dit recht vindt basis in internationaal gewoonterecht en is vastgelegd in
artikel 51 van het Handvest Onder deze rechtsgrondslag valt ook militaire
bijstand i.h.k.v het Noord Atlantisch Verdrag van 1949. Artikel 5 van dat
verdrag verwijst expliciet naar artikel 51 van het Handvest en bevat de
collectieve bijstandsverplichting indien zich een gewapende aanval
voordoet tegen één van de andere NAVO-partners.

• Ook kan het recht op zelfverdediging worden uitgeoefend tegen
gewapende aanvallen afkomstig van gewapende groepen

• Over reikwijdte van het recht op zelfverdediging bestaat enige discussie
Richt zich ondermeer op vraag in hoeverre er ook recht op zelfverdediging
bestaat voordat een gewapende aanval heeft plaatsgevonden Hierover is
in 2004 door de Adviesraad Tnternationale Vraagstukken en Commissie
van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken een gezamenlijk advies
uitgebracht (Advies Preemptief optreden)



• Kabinet deelt hoofdconclusie van advies en vindt ook dat een staat in het
geval van een onmiddellijke concreet dreigende aanval onder
voorwaarden een beroep kan doen op recht van zelfverdedigrng zoals
vervat in artikel 51 van het Handvest. Van geen enkele staat kan immers
worden gevraagd of verwacht dat hij passief blijft als er duidelijke
aanwijzingen zijn dat een dergelijke aanval op zijn grondgebied of
inwoners ophanden is

Resolutie VN Veiligheidsraad

• De tweede algemeen aanvaarde rechtsgrondslag voor het gebruik van
geweld is een VNVR-resolutie op grond van hoofdstuk VII van het
Handvest VNVR kan autorisatie geven voor gebruik van geweld aan
missies van VN, staten of regionale organisaties Autorisaties voor gebruik
van geweld worden neergelegd in VNVR-resoluties waarin gebruik van alle
noodzakelijke maatregelen (“all necessary means” of “all necessary
measures”) wordt toegestaan.

Alternatieve grondslagen?

• Verwijzing naar Kamerbrief september 2013 (Kamerstuk 32623, nr 110,
19 september 2013) van vorig jaar waarin deze uitvoerig worden
behandeld. Uitgeticht:

Responsibility to Protect (R2P)

• in deze Kamerbrief wordt geconcludeerd dat dit geen alternatieve
rechtsgrond vormt voor het gebruik van geweld, omdat hiervoor een
resolutie van VNVR nodig is.

Humanitaire rnterventie

• Dit vormt geen rechtsgrondslag voor het gebruik van geweld, maar er
bestaat de bereidheid van het kabinet om in geval van een humanitaire
noodsituatie te overwegen of een bijdrage kan worden geleverd aan
lenigen van de humanitaire nood

• Regeerakkoord. “[vJoor een bijdrage aan internationale
crisisbeheersingsoperaties is een volkenrechtelijk mandaat vereist of dient
sprake te zijn van een humanitaire noodsituatre Verzoeken daartoe
worden overwogen in het perspectief van onze internationale
verantwoordelijkheid en nationale belangen.”

• Bijdrage aan internationale crisisbeheersingsoperatie kan uit vele vormen
bestaan. Indien een verzoek om bijdrage het gebruik van geweld omvat,
zal het kabinet in ieder afzonderlijk geval een politieke beoordeling maken
of het gebruik daarvan legitiem is op basis van politieke of morele
rechtvaardiging daarvoor Met de volgende aspecten dient nadrukkelijk
rekening te worden gehouden:



o In een situatie waarin VNVR niet in staat is gebleken haar primaire
verantwoordelijkheid voor handhaving internationale vrede en
veiligheid uit te oefenen als gevolg van ontbreken van unanimiteit van
permanente leden van VNVR, kan overwogen worden om — als
ultimum remedium - op te treden op basis van humanitaire
interventie Dit kan alleen als sprake is van humanitaire noodsituatie.

o Het bestaan en de ernst van de humanitaire noodsituatie moeten zijn
aangetoond aan de hand van overtuigend en geloofwaardig
bewijsmateriaal Ook moet duidelijk zijn aan wie de
verantwoordelijkheid voor deze schending kan worden toegerekend
Daarnaast moet gebleken zijn dat er geen praktische alternatieven
voorhanden zijn om humanitaire nood te beeindigen of tenminste te
lenigen

o Het voorgenomen gebruik van geweld moet gericht zijn op beeindigen
of tenminste lenigen humanitaire nood Gebruik van geweld als
vergeldingsactie of strafexpeditre is niet toegestaan Dit impliceert dat
ook consequenties van militair optreden tevoren dienen te worden
afgewogen. Het gebruik van geweld moet internationaal recht
eerbiedigen, met inbegrip van vereisten van noodzakelijkheid en
proportionaliteit Dit betekent beperking van gebruik van geweld naar
tijd en omvang in reJatie tot het doel Uiteraard dient ook in dergelijke
situaties internationaal humantair recht te worden nageleefd

Rechtsgrond gebruik geweld tegen 1SfIS) in Irak

• Rechtsgrondslag wordt gevormd door toestemming Irak voor optreden
van derde staten op Irakees grondgebied tegen IS(IS) Daarmee valt
geweldgebruik dat in dit kader wordt aangewend niet onder het
geweidverbod in art. 2 lid 4 Handvest

Rechtsgrond voor gebruik geweld VS tegen IS(IS) în Syrieeië

• Geen toestemming van Syrie voor gebruik geweld tegen 1Sf IS) Syrie op
Syrisch grondgebied, dus in beginsel geldt geweldverbod.

• Is sprake van mogelijke uitzondering op geweldverbod

• Een VNVR resolutie onder Hoofdstuk VII is op dit moment niet haalbaar
Maatregelen tegen 1Sf IS) op Syrisch grondgebied zijn onbespreekbaar als
gevolg van het ontbreken unanimiteit onder de permanente leden van de
VN VR.

• Zelfverdediging - alleen indien een (onmiddellijk concreet dreigende)
gewapende aanval op Irak vanuit Syrie of in geval van gewapende aanval
door Syrie of gewapende groep op Turkije (inwerkingtreding artikel 5
NAVO).

• Er bestaat momenteel geen internationale overeenstemming over de
vraag of er sprake is van een volkenrechtelijk mandaat voor militaire inzet
in Syrie.



• De Verenigde Staten, die de aanvallen tegen IS(IS) leiden, beroepen zich
op het recht op collectieve zelfverdediging, verwijzend naar de brieven
van Irak aan de VN Veilcgheidsraad. Er gelden strikte voorwaarden voor de
uitoefening van dit recht, zeker waar een (onmiddellijk dreigende)
gewapende aanval afkomstig is van een gewapende groep zoals IS(IS).
Dan is ook bepalend of Syrie dergelijke aanvallen kan of wil bestrijden. Op
dit moment valt niet met stelligheid te zeggen of er sprake is van
zelfverdediging als volkenrechtelijk mandaat.

• De Nederlandse inzet is hierom nu beperkt tot Irak Het kabinet zal de
internationale ontwikkelingen op dit vlak nauwkeurig volgen
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Datum 21 augustus 2014
Betreft Levering militaire goederen aan Koerdische Regionale Autoriteiten

Tijdens de Buitengewone Raad Buitenlandse Zaken van 15 augustus 2014 fref
verslag d.d. iS augustus 2014 met kenmerk DIE-2014.1508) uitten de EU
ministers van Buitenlandse Zaken ernstige zorgen over de verslechterende
veiligheidssituatie in Irak Voorts verwelkomde de Raad het besluit van individuele
lidstaten om positief gehoor te geven aan de oproep van de Koerdische Regionale
Autoriteiten (KRA) om hen met spoed van militair materieel te voorzien. Dit
besluit biedt individuele lidstaten de ruimte om samen te werken met de
Peshmerga in hun strijd tegen 1Sf IS)

Nederland gaf tijdens deze Buitengewone Raad aan niet uit te sluiten ook op de
verzoeken van de KRA in te gaan. Met deze brief wordt uw Kamer geinformeerd
over de wijze waarop het kabinet hieraan invulling wil geven

Het kabinet is voornemens tegemoet te komen aan het verzoek van de KRA om
militaire goederen te leveren, waarmee de Peshmerga, de strijdkrachten van de
KRA, in staat worden gesteld zich effectiever te verdedigen tegen de opmars van
IS(IS)

Een gedetailleerde behoeftestelling van de KRA is niet beschikbaar, maar op basis
van contacten met de KRA en westerse partners blijkt dat behoefte bestaat aan
o a kogelwerende vesten en helmen, verbindingsapparatuur, tenten,
mijndetectieapparatuur en munitie voor wapens van veelal Russische makelij

Op basis van deze behoeftes en de beschikbaarheid van militaire goederen uit de
direct inzetbare voorraden van het ministerie van Defensie, is besloten om op
korte termijn 1 000 gevechtshelmen en 1 000 kogelwerende vesten beschikbaar
te stellen aan de KRA

Deze uitrustingen zullen door het ministerie van Defensie via luchttranspoft naar
Erbil, Noord-Irak worden vervoerd en worden afgeleverd bi] de KRA De totale
kosten voor de goederen en het vervoer worden geraamd op circa EUR 1,1 mln
en komen ten laste van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken
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De levering van de helmen en kogelwerende vesten is afhankelijk van enkele Directie Veikgheidsbeieid

randvoorwaarden en niet geheel zonder risico’s. Een belangrijke voorwaarde voor
de leverantie aan de strijdkrachten van de KRA is dat de centrale Iraakse Onze Referentie

autoriteiten in Bagdad hiermee instemmen. VNVR-Resolutre 1546 uit 2004 DVB/NW-372/14

voorziet immers alleen in een uitzondering op het nog altijd geldende
wapenembargo op Irak als de goederen in kwestie vereist zijn om het gezag en de
soevereiniteit van de regering veilig te stellen

Het blijkt uit ervaring van andere westerse landen dat een dergelijke instemming
van de Iraakse autoriteiten kan worden verkregen De Iraakse autoriteiten stellen
echter als voorwaarde dat militaire goederen via Bagdad naar Erbil worden
verscheept. Ongehinderde doorvoer van Bagdad naar Erbil is essentieel en dient
te worden gegarandeerd door de Traakse autoriteiten voordat levering wordt
aangevat Ervaringen van andere westerse partners zullen een belangrijke
indicator zijn voor deze Iraakse bereidheid

Uiteraard zal het ministerie van Defensie ook de benodigde expoftvergunrting
aanvragen die met voorrang en spoed door het ministerie van Buitenlandse Zaken
zal worden afgehandeld

Ten slotte kan de vraag worden gesteld of de Koerden te zijner tijd deze militaire
goederen gaan inzetten voor andere doeleinden, zoals steun aan hun
bondgenoten in Turkije of tegen de Iraakse regering Dit moet bezien worden in
het licht van de onafhankelijkheidsambities die de Koerden in Noord-Irak eerder
dit jaar geuit hebben en via een referendum plannen te formaliseren Dit risico is
acceptabel gezien het acute en ernstiger geachte gevaar van IS(IS) Belangri]k is
dat via coordinatie van de leveranties door westerse landen wordt voorkomen dat
de Koerden voorraden opbouwen die later elders kunnen worden ingezet Alle
betrokken westerse landen hechten aan deze coordinatie en nauw overleg is
gaande

De Minister van Buitenlandse Zaken De Minister van Defensie

Frans Timmermans JA. Hennis-Plasschaert
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b. Artïket 100-brief inzet
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Datum 24 september 2014
Betreft Artikel 100-brief deelneming aan internationale strijd tegen 1515

Met deze brief informeren wij u, in overeenstemming met artikel 100 van de
Grondwet, over het besluit van het kabinet een Nederlandse bi)d rage te leveren
aan de stri]d tegen ISIS Tevens wordt hiermee voldaan aan het verzoek van de
Kamer om een brief met het kabinetsstandpunt ten aanzien van het luchtoffensief
op 1515 in Syne (kenmerk 2014716349/2014D33223)

De terroristische organisatie ISIS heeft de afgelopen maanden delen van Syrie en
Irak veroverd en daarbij een ongekende gewelddadigheid aan de dag gelegd, met
ontwrichtende gevolgen, ook in omringende landen, De snelle opmars van ISIS en
daaraan gelieerde organisaties vormt een directe dreiging voor de regio en
veroorzaakt instabiliteit aan de grenzen van Europa, met potentieel vergaande
gevolgen voor onze eigen veiligheid Er is brede internationale steun, nadrukkelijk
ook lokaal en regionaal, om de strijd met 1515 aan te gaan De Verenigde Staten
hebben hierbij het voortouw genomen Op de korte termijn is de strategie van de
Verenigde Staten gericht op het stoppen van de opmars van ISIS evenals het
ondersteunen van de [raakse en Koerdische strijdkrachten en de gematigde
Syrische oppositie teneinde de militaire kracht van ISIS te breken Een effectieve
bestrijding van 1515 op de langere termijn vereist vergaande bestuurlijke en
sociaaleconomische hervormingen, waarvoor vooral de nieuwe Iraakse regering
verantwoordelijk is. Ook de invloedrijke buurlanden van Irak hebben een rol te
spelen. Zij moeten het sektarische conflict dempen en de financiele, materiele en
personele toevoerlijnen naar 1515 afsnijden De internationale gemeenschap,
waaronder Nederland, moet deze landen hierop blijven aanspreken

Het kabinet heeft besloten om, naast politieke en humanitaire steun, ook een
milttaire brjdrage te leveren aan de strijd tegen ISIS in Irak, in samenwerking met
de Verenigde Staten en andere (regionale) partners De internationale
inspanningen zijn gericht op het breken van de militaire kracht van ISIS op de
korte termijn. Deze eerste fase van de strijd zal, naar Amerikaanse schatting, zes
tot twaalf maanden duren. Nederland stelt in deze fase zes operationele F-16’s
beschikbaar voor de duur van maximaal een jaar Ook worden iraakse en
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Koerdische strijdkrachten gedurende deze periode ondersteund met training en Ministerie van Buitenlandse
advies Zaken

Met het oog op het planningsproces dat bij het Amerikaanse Central Command
(CENICOM) gaande is, wil het kabmet nu duidelijkheid verschaffen over de Onze Referentie

DVB/CV-178/2014Nederlandse bijdrage. Het campagneplan voor de StrI]d tegen ISIS is nog in
ontwikkeling Dit betekent dat nog niet alle details van de uiteindelijke
Nederlandse inzet beschikbaar zijn.

Gronden voor deelneming
Nederland steunt de legitieme fraakse regering in de verdediging tegen de
terreurorganisatie 1515, die verschrikkelijke misdaden begaat tegen
bevolkingsgroepen in Irak en Syrie De crisis zorgt voor toenemende druk op de
buurlanden, met name Turkije, ]ordanie en Libanon, onder andere als gevolg van
oplopende etnisch-religieuze spanningen en een toenemend aantal vluchtelingen.
De Nederlandse inzet is er op gericht om, in het kader van de bevordering van de
internationale rechtsorde, een bijdrage te leveren aan het de-escaleren van de
situatie in de regio.

De Nederlandse inzet draagt bij aan het voorkomen en beeindigen van ernstige
schendingen van fundamentele mensenrechten door 1515, zoals die momenteel
plaatsvinden in Irak en Syrie 1515 is hoogst waarschijnlijk verantwoordelijk voor
zeer ernstige internationale misdrijven, zoals misdaden tegen de menselijkheid en
genocide. Vrouwen vormen een specifiek doelwit en zijn slachtoffer van
systematisch seksueel geweld. Nederland wil bijdragen aan het stoppen van deze
gruwelijkheden. De Nederlandse inzet is dus ook gericht op het beschermen van
de burgerbevolking. Hoewel niet is uit te sluiten dat door militair ingrijpen de
stroom vluchtelingen op de korte termijn verder zal toenemen, is de verwachting
dat hiermee de stabiliteit in de regio op de langere termijn zal worden versterkt
en vluchtelingen weer huiswaarts kunnen keren

De ring van instabiliteit aan de buitengrenzen van de EU en het NAVO-
bondgenootschap, en de aantrekkingskracht hiervan op ingezetenen van de EU,
zorgt ervoor dat de dreiging van 1515 ook binnen Europa toeneemt. De dreiging
die uitgaat van jihadisten in Syrie en Irak raakt ook onze nationale veiligheid, Het
substantiele dreigingsniveau in Nederland is in hoge mate hieraan gerelateerd
Om deze dreiging het hoofd te bieden moet de slagkracht van ISIS worden
gebroken en de ideologische aantrekkingskracht worden aangetast.

Politieke aspecten
De bestrijding van 1515 in Irak geschiedt tegen de achtergrond van een complexe
politieke en regionale context

Is’s
1515 heeft zijn oorsprong in Irak en was aanvankelijk gelieerd aan Al Qa’eda
Hoewel de verhouding tussen Al Qa’eda en Al Qa’eda in Irak (AQI, de voorloper
van 1515) altijd gespannen is geweest, heeft ISIS zich pas in 2014 officieel van Al
Qa’eda afgesplitst. in de loop van 2013 wist ISIS zich te ontwikkelen tot een
succesvolle strijdgroep in Syrie De organisatie profiteerde van het machtsvacuum
in Syrie, de poreuze grenzen tussen Syrie en Irak en de proliferatie van wapens
en beschikbare financieringsstromen Het succes van 1515 had bovendien een
grote aantrekkingskracht op jihadstrijders uit de hele wereld.
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Ministerie van Buitenlandse
SIS genoot in Syrie aanvankelijk enige steun door zich te profileren als onderdeel Zaken

van de oppositie tegen Assad. Een groot deel van de gematigde Syrische oppositie
en de lokale bevolking keerde zich echter van ISIS af toen het een gewelddadig
en represstef gezag trachtte te vestigen In delen van Irak heeft ISIS het gevoel Onze Referentie

van marginalisatie door de centrale autoriteiten onder soennieten uitgebuit Hun
DvB/cv-178P014

(gedoog)steun voor ISIS is geworteld in een gebrekkig toekomstperspectief en
een diep wantrouwen jegens de centrale autoriteiten Mede daardoor heeft ISIS
de afgelopen maanden veel gebied kunnen veroveren in Irak,

Bi] gebrek aan een beter alternatief lijkt de steun voor ISIS van soennitische
groepen in Irak veelal pragmatisch Het einddoel van ISIS is echter ideologisch
van aard, te weten de vestiging van een groot Islamitisch Kalifaat dat zich
uitstrekt over het gehele Midden-Oosten, waarbinnen een ultraconservatieve en
repressieve interpretatie van de Islam geldt Om dit doel te bereiken wordt geen
enkel middel geschuwd In werkelijkheid betreft het een totalitair systeem dat
berust op geweld, intimidatie en onderdrukking en weinig van doen heeft met de
Islam.

Irak
De effectieve bestrijding van ISIS in Irak vereist, naast een harde aanpak van de
terroristische organisatie zelf, vergaande politieke en sociaaleconomische
hervormingen zodat alle Irakezen een redelijk en geloofwaardig perspectief kan
worden geboden. Deze verantwoordelijkheid ligt in handen van de recent
aangetreden premier Haider Al Abadi Al Abadi heeft met de vorming van een
inclusieve regering een belangrijke eerste stap gezet die internationaal breed is
verwelkomd. De mate waarin zijn nieuwe regering erin slaagt betekenisvolle
hervormingen uit te voeren, is cruciaal voor het herstel van het vertrouwen in het
nationale gezag door alle partijen

De regering-Al Abadi is afhankelijk van de steun van de Koerdische Regionale
Autoriteiten (KRA). De KRA geven voorwaardelijke steun aan de nationale
regering maar hebben een aantal harde eisen gesteld, bijvoorbeeld met
betrekking tot de verdeling van het Iraakse nationale budget en het recht op de
handel in (Koerdische) olie. Over deze en nadere kwesties zal de komende
maanden een akkoord moeten worden bereikt.

Deze grote uitdagingen vereisen aanhoudende internationale politieke en
diplomatieke betrokkenheid bij het politieke proces in Irak Het kabinet ziet hierbij
vooral een rol weggelegd voor de United Nations Assistance Mission in Iraq
(UNAMI) en de EU, maar roept ook nadrukkelijk de landen uit de regio op om
hierin een leidende rol te spelen Het kabinet is voorts van mening dat blijvend
moet worden geinvesteerd in gematigde krachten in de regio.

Syrie
Het succes van ISIS in Syrie hangt nauw samen met het uitblijven van een
politieke oplossing en een gebrek aan stabiliteit in Syrie Er rust wat dat betreft
een zware verantwoordelijkheid op de schouders van VN-Gezant Staffan de
Mrstura die het politieke proces in Syrie nieuw leven moet inblazen De Mistura
verdient hierbij de volledige steun van de internationale gemeenschap Nederland
levert al vanaf het begin van de crisis een bijdrage aan het bereiken van een
politieke oplossing, onder meer door Steun aan het AU/VN-onderhandelingsteam
van Kofi Annan/Brahimi en door het ondersteunen van capaciteitsopbouw en
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training voor de Syrrsche Oppositie Coalitie, onder meer in voorbereiding op de Ministerie van Buitenlandse
Geneve 11-onderhandelingen, Daarnaast steunt Nederland andere gematigde Zaken

krachten in Syrie, waaronder de Syrische Interim Regering, Syrische vrouwen en
het maatschappelijk middenveld

Onze Referentie
DVB/CV-178/2014Op 23 september ]l zijn de Verenigde Staten, samen met een aantal landen uit de

regio, een luchtoffensief tegen 1515 in Syrie gestart. Het kabinet heeft begrip voor
deze actie. Tegeli]kertl]d blijft Nederland zich inspannen voor een politieke
oplossing in Syrie. De huidige beleidsinzet van steun aan gematigde krachten
wordt derhalve voortgezet en ook De Mistura wordt waar mogelijk gesteund
Daarbij mag — ondanks de huidige focus op de bestrijding van ISIS — de zware
verantwoordelijkheid van het Assad-regime voor het ontstaan van de huidige
situatie niet vergeten worden Dit ontslaat het regime dus niet van de verplichting
om verantwoording af te leggen voor de misdaden die het de afgelopen jaren
heeft begaan.

Regionale actoren
Een belangrijke factor voor het welslagen van zowel het politieke proces als de
militaire actie is de constructieve opstelling van de gehele regio, inclusief Saoedi
Arabie en Iran De grote regionale invloed van deze twee landen heeft zijn
weerslag op de binnen landspolttieke verhoudingen in Irak. De ondertekening van
het ]eddah Communiqué op 11 septemberjl door Egypte, Jordanie, de
Gotfstaten, Irak, Libanon en de Verenigde Staten is een belangrijk signaal van de
regionale steun aan het optreden tegen ISIS. De steun van deze overwegend
Soennitische landen toont evenzeer aan dat de gruweldaden die ISIS pleegt niet
voortkomen uit of ondersteund worden door de (soenni-)Islam. Naast de politieke
steun van het Jeddah-communiqué neemt de regionale steun ook concrete
vormen aan door de deelneming van een aantal landen aan het luchtoffensiet
boven Syrie Het is voorts positief dat ook landen die doorgaans lijnrecht
tegenover elkaar staan, zoals Saoedr-Arabie en Iran, 1515 ervaren als een ernstige
bedreiging en voorzichtig de draloog over de bestrijding van ISIS aangaan.

De positie van Turkije is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Turkije was een
van de eerste landen die zich uitspraken voor de internationale bestrijding van
ISIS. Ook heeft Turkije ISIS op de lijst van terroristische organisaties geplaatst.
Het land ondervindt inmiddels desastreuze gevolgen van de opkomst van ISIS
Alleen al het afgelopen weekeinde Zi]fl 130 000 Syrische Koerden de grens tussen
Syrie en Turkije overgestoken, op de vlucht voor het geweld van ISIS. Ook
werden 49 medewerkers van het Turkse consulaat-generaal in Mosul (Irak) ruim
drie maanden gegijzeld door ISIS. Turkije onderschrijft de noodzaak van de
bestrijding van ISIS en heeft op 23 september jl aangekondigd steun te zullen
verlenen aan de strijd tegen ISIS

Duidelijk is dat de complexe politieke en regionale context de internationale
gemeenschap voor grote uitdagingen plaatst Met een nieuwe Iraakse regering,
betrokkenheid van de regio en een breed gedeeld besef van de noodzaak is er
niettemin momentum om de dreiging van 1515 gezamenlijk het hoofd te bieden
Zonder ingrijpen is verdere destabilisering van de regio een reeel scenario met
alle gevolgen van dien.

Mandaat
Nederland levert een bijdrage aan de strijd tegen 1515 op basis van een verzoek
tot mlitaire steun van de Iraakse autoriteiten, dat zij op 25 juni jI. bij de VN
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hebben ingediend en op 20 septemberjl. hebben herhaald. Het verzoek om steun Minister,cvan Buitenlandse

door de legitieme Iraakse regering voorziet in een rechtsgrond voor de inzet van Zaken

Nederlandse militairen in Irak De ]uridische status van de Nederlandse militairen
moet nog worden geregeld, maat het uitgangspunt is dat er zo snel mogelijk
statusafspraken worden vastgelegd met de gastlanden Onze Reterentie

DVB/CV- 178/2014

Er is momenteel geen internationale overeenstemming over de vraag of er sprake
is van een volkenrechtelijk mandaat voor militaire inzet in Syrie. In de praktijk
zijn er geen grenzen meer tussen Irak en Syrie en bestaat het risico dat ISIS
vanuit Syrie een directe bedreiging vormt voor Irak Indien ISIS verder uitsluitend
in Irak wordt bestreden, is het aannemeli]k dat de terroristen zich verplaatsen
naar Syrie en andere landen in de regio met alle problemen van dien Door middel
van een luchtoffensief boven Syrie proberen de Verenigde Staten deze effecten te
voorkomen. Het kabinet heeft begrip voor de Amerikaanse inspanningen Dit
luchtoffensief wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal regionale landen,
maat behelst geen samenwerking met het Syrische regime

De Verenigde Staten, die de aanvallen tegen ISIS leiden, beroepen zich op het
recht op collectieve zelfverdediging, verwijzend naar de brieven van irak aan de
VN Veilig heidsraad Het recht op zelfverdediging (individueel of collectief) is een
inherent recht in het volkenrecht (artikel 51 VN Handvest), dat ontstaat in geval
van een (onmiddellijk dreigende) gewapende aanval vanuit een andere Staat Het
gebruik van geweld in dit kader vormt een uitzondering op het geweidverbod en
biedt een volkenrechtelijk mandaat Er gelden strikte voorwaarden voor de
uitoefening van dit recht, zeker waar een (onmiddellijk dreigende) gewapende
aanval afkomstig is van een gewapende groep zoals ISIS Dan is ook bepalend of
Syrië dergelijke aanvallen kan of wil bestrijden. Op dit moment valt niet met
stelligheid te zeggen of er sprake is van zelfverdediging als volkenrechteli)k
mandaat. De Nederlandse inzet is hierom nu beperkt tot Irak Het kabinet zal de
internationale ontwikkelingen op dit vlak nauwkeurig volgen

Deelnemende landen
Onder leiding van de Verenigde Staten wordt momenteel een campagneplan
ontwikkeld Hieraan leveren een aantal Westerse landen en landen uit de regio
bijdragen. De brede internationale opzet dient niet alleen militair-operationele
doelen, maat ook politieke en humanitaire doelen Het is denkbaar dat militaire
inzet radicalisering en sektarcsche onrust op korte termijn in de hand werkt, zowel
in de regio als in Nederland Het gezamenlijk optrekken tegen ISIS van Westerse
landen en landen in de regio is derhalve van groot belang. Verschillende landen
hebben reeds een bijdrage aan de strijd tegen ISIS toegezegd onder voorwaarde
van nationale politieke besluitvorming en nadere militaire planning Enkele landen,
waaronder Frankrijk en Jordanie, hebben al openlijk verklaard dat zij zullen
deelnemen aan de strijd tegen ISIS en/of hebben reeds meegedaan aan het
luchtoffensief boven Irak en Syrie. In andere landen vindt momenteel
besluitvorming plaats over een bijdrage aan de strijd tegen ISIS Het spreekt voor
zich dat wij uw Kamer op de hoogte houden over ontwikkelingen hieromtrent

Nederland zoekt voor de inzet van de F-16’s bij voorkeur samenwerking met een
partner die over hetzelfde vliegtuigtype beschikt Ook voor de inzet van trainers
wordt gekeken naar internationale samenwerking om daarmee de ondersteunings
en logistieke footpr,nt zo klein mogelijk te houden
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Ministerie van Buitenlandse
Invloed Zaken

Nederland heeft via diplomatieke, politieke en militaire kanalen op alle niveaus
contacten met de betrokken partnerlanden Nederland was aanwezig op de
ministeriele Irak-conferentie in Parijs op 15 september jI. en was eveneens Onze Refercntie

DV/CV-178/2O14vertegenwoordigd tijdens een speciale zitting van de VN Veiligheidsraad over de
situatie in Irak op 19 september ji. De uitstekende bilaterale en multilaterale
contacten verzekeren Nederland van een goede informatiepositie en helpen om de
eigen inzet zo zorgvuldig mogelijk vorm te geven.

Nederland heeft een planningsteam afgevaardigd naar het Amerikaanse CENTCOM
als bijdrage aan de strategische planning van de operatie. De detailplanning en de
aansturing van de operationele inzet gebeurt in operationele hoofdkwartieren in
Bagdad, Kuwait en Qatar. In deze hoofdkwartieren worden Nederlandse liaison
officieren geplaatst.

Militaire aspecten
De Nederlandse bijdrage aan de eerste fase van de militaire campagne om de
slagkracht van ISIS te breken is tweeledig, In eerste instantie zar de opmars van
ISIS door de inzet van het luchtwapen worden gestopt Nederland levert zes
operationele F-16’s voor luchtaanvallen op Iraaks grondgebied. Tegelijkertijd
levert Nederland trainers om Iraakse en Koerdische strijdkrachten in staat te
stellen ISTS op de grond te bevechten.

Inzet van F-16’s
Nederland gaat met zes operationele F-16’s opereren vanaf een nog nader te
bepalen vliegveld, in ieder geval buiten Irak en/of Syrie. Bij de uiteindelijke
vliegveld keuze wordt rekening gehouden met de afstand tot het inzetgebied,
logistieke aspecten (zoals de aanwezigheid van partners) en de afspraken die met
het gastland kunnen worden gemaakt

Door middel van luchtaanvallen worden tactische locaties van ISIS (bijvoorbeeld
kampen of command and control installaties) uitgeschakeld De luchtaanvallen
worden uitgevoerd met precisiewapens Deze kunnen worden ingezet tegen
doelwitten waarvan de exacte locatie vooraf bekend is of met behulp van
doelaanwijzing (doelaanwijzers op de grond of in de lucht) Iraakse en Koerdische
strijd krachten krijgen luchtsteun bij hun optreden tegen ISIS, onder andere door
de Nederlandse F-16s. Voor de inzet van zes F-16’s, en de twee daarbij
behorende reserve vliegtuigen, worden maximaal 250 militairen uitgezonden.
Deze groep bestaat uit vliegers, operationele missieplanners, bewapenings- en
verbindingspersoneel en overige (logistieke) ondersteuning. De inzet van het
luchtwapen wordt gecoordineerd vanuit het Joint Forces Air Component Command
in Koeweit, waar ook Nederlandse staffunctionarissen worden aangesteld.

Inzet van trainers
Nederland gaat met maximaal 130 militairen een bijdrage leveren aan de training
van Iraakse en Koerdische strijdkrachten, inclusief Peshmerga. Het betreft een
brigadetrainingsteam, een Special Operations Forces (50F) trainingsteam en
ondersteunend personeel De training is bedoeld voor reguliere mil:tairen van de
Iraak5e brigades en voor SOF. Het exacte aantal militairen is afhankelijk van de
ondersteuning door partners, vooral op het gebied van logistiek en beveiliging De
Iraakse Overheid kan bij de eigen eenheden Engelssprekende tolken plaatsen. De
beschikbaarheid van Nederlandse tolken wordt thans onderzocht. De trainingen
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worden verzorgd in kazernes en op trainings]ocaties in delen van Irak die niet in Ministerie van Buitenlandse

handen zijn van ISIS De Nederlandse trainers gaan niet mee als mentoren in zkcn

gevechtssituaties Van combat boots on the ground is derhalve geen sprake

Commandovoering Onc Reterentie
DVB/CV-I 78/2014Voor deze operatie wordt gebruik gemaakt van Amerikaanse

commandovoeringstructuren. In de operationele hoofdkwaftieren in Irak, Koeweit,
de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar wordt coalitiepersoneel geplaatst als
stafmedewerkers en liaisonofficieren Zo hebben de coalitiegenoten invloed op de
besluitvorming en de inzet van hun eigen nationale middelen Ook wordt een Red
Card Holder onderdeel van de commandovoeringsketen De exacte locaties waar
Nederlands personeel gaat opereren, moeten nog worden vastgesteld. Mogelijk
zijn meer Red Card Holders nodig (afzonderlijk voor de inzet van F-16s, reguliere
en SOF-trainers)

(Na)zorg
Voor de uitgezonden militairen zijn de geldende regelingen van toepassing. Indien
noodzakelijk of gewenst, kunnen leden van een sociaal medisch team (SMT) in het
operatiegebied toezien op het welzijn van de militairen

Haalbaarheid
De Nederlandse bijdrage richt zich op de eerste fase van de strijd tegen ISIS De
combinatie van training en luchtsteun moet de Iraakse troepen voldoende
vertrouwen geven om, met de beschikbare middelen, 1SIS effectief te bestrijden
De duur van deze eerste fase wordt, afhankelijk van het aantal landen dat een
bijdrage levert aan de coalitie, geschat op zes tot twaalf maanden De
Nederlandse deelneming is in tijd begrensd op twaalf maanden omdat het kabinet
van mening is dat het daarmee, binnen de mogelijkheden, een substantiele
bijdrage levert aan de aanpak van ISIS

Naar verwachting zal 1515 zijn optreden aanpassen aan het militaire optreden van
de coalitie, In plaats van regulier militair optreden zal ISIS mogelijk overgaan tot
irreguliere tactieken, waaronder heimeli]k optreden door zoveel n,ogehjk op te
gaan in de burgerbevolking Met het oog daarop zal de coalitie ook
inlichtrngencapaciteit en (onbemande) ISR-middelen (Intelligence, Surveillance,
Reconnaissance) inzetten

Risico’s
Bij de inzet van de F- 16’s moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid
van luchtdoelsystemen in handen van ISIS Mede gelet op het feit dat de bijna
200 Amerikaanse en Franse luchtaanvallen op Irak tot nu toe zonder verliezen zijn
uitgevoerd, lijkt de effectiviteit (en dan vooral het bereik) hiervan echter beperkt.
Het zijn vooral de langzamere en op lage hoogte vliegende helikopters die
kwetsbaar zijn gebleken in de strijd in Irak, Het risico dat een vlieger tijdens een
noodsituatie zijn vliegtuig moet verlaten, is altijd aanwezig. Voor het ophalen van
personeel in vi]andig gebied worden Amerikaanse Combat Search en Rescue
eenheden ingezet

De risico’s voor de militaire trainers vloeien primair voort uit de onzekere
veiligheidssituatie in delen van het Iraakse grondgebied ISIS-eenheden bevinden
zich weliswaar op enige afstand van Erbil en Bagdad, maat ISIS-activisten voeren
daar wel aanslagen en ontvoeringen uit Sjntische milities die een langere of
permanente westerse militaire presentie als een ongewenste inmenging afwijzen,
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vormen op langere termijn een potentiele dreiging De Nederlandse trainers zullen Ministerie van Buitenlandse
hoe dan ook niet deelnemen aan de gevechten zelf, maar hun werkzaamheden Zaken

verrichten op goed beveiligde locaties Verplaatsingen worden zoveel mogelijk
vermeden.

Onze Reterent,e
DVB/CV-1 78/20 14Net als tijdens de NATO Training Missie in Iraq fNTM-1) waaraan Nederland tot

eind 2011 deelnam, is de verwachting dat de Iraakse (en Koerdische) autoriteiten
alles in het werk zullen stellen om de veiligheid van de betrokken Nederlandse
militairen te garanderen Zowel de Koerdische als de Iraakse strijdkrachten
hebben zich na initiele tegenslagen weten te herpakken en voeren naast
defensieve inmiddels ook weer offensieve acties uit Dit wil niet zeggen dat SIS
niet voor verrassingen kan zorgen Deze organisatie heeft immers bewezen zich
snel te kunnen aanpassen aan de omstandigheden

Voorafgaande aan de inzet wordt de kwaliteit van de medische faciliteiten in het
inzetgebied gecontroleerd. Militairen worden niet ingezet op locaties waar de
medische faciliteiten ontoereikend zijn.

Geschiktheid en beschikbaarheid
De voorziene eenheden zijn geschikt en beschikbaar. Daarvoor moet de
toegezegde bijdrage van acht Nederlandse F-16’s aan de NATO Responce Force
(NRF) worden opgeschort De inzet van de F-16’s ten behoeve van de Baltic Air
Pohcrng taak vanuit Polen kan wel onveranderd doorgang vinden De inzet van
Special Forces als trainers heeft geen nadelige gevolgen voor de inzet in Mali,
operatie MINUSMA Ook resteert voldoende capaciteit om onvoorziene
finter)nattonale speciale operaties te kunnen uitvoeren Binnen Defensie is er
voorts voldoende opgeleid personeel om trainingsteams voor reguliere militaire
eenheden te formeren

Duur van de deelneming
Nederland stelt zes operationele F-16s en 250 militairen beschikbaar, evenals
maximaal 130 militairen ten behoeve van training, voor de duur van maximaal
twaalf maanden

Ontwikkelingssamenwerking
Het kabinet wil de inspanningen in Irak bestendigen door regionale steun aan
gematigde krachten. Het kabinet is van mening dat duurzame politieke stabiliteit
alleen kan worden bewerkstelligd als er alternatieven worden geboden voor het
gezag van repressceve regimes of extremistische groeperingen Om die reden
steunt Nederland de Syrische Oppositie Coalitie, de Syrische Interim Regering en
Syrische vrouwenorganisaties, in voorbereiding op een proces van politieke
transitie

Voorts werkt Nederland in internationaal verband samen ten behoeve van early
recovery en de voorbereiding van wederopbouw in Syrie. Nederland levert
bijvoorbeeld personeel en kennis aan het samenwerkingsverband Friends of Syria,
ondersteunt kleinschalige qwck impactpro]ects, en blijft zoeken naar
mogelijkheden om op bescheiden maat verantwoorde wijze bi) te dragen aan
lokale structuren in bevrijde gebieden. Zo is 6 miljoen euro vrijgemaakt ter
ondersteuning van de Syrische politie- en justitiesector in gebieden onder controle
van de gematigde oppositie Door lokale stabiliteit en (seculiere of gematigde)
rechtshandhaving te ondersteunen wordt het ontstaan van een machtsvacuum
voorkomen en radicalisering tegengegaan. Nederland is voornemens een
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vergelijkbaar initiatief in Irak van de United Nations Assistance P4ission in Iraq Ministerie van uiteniandse

(UNAMI) met 1 5 miljoen euro te ondersteunen, zodra de situatie dat toelaat, Zaken

Daarnaast draagt Nederland 0,6 miljoen euro bij aan het verwijderen van
explosive remnants of war in Syrie en is een bijdrage van 1 miljoen euro aan een
vergelijkbaar programma in Irak in voorbereiding Onze Referentie

DVB/CV-178/2014

Om spul-over effecten naar andere landen in de regio te voorkomen, is Nederland
ook actief in Libanon en Jordanie. In Libanon gaat Nederland de Lebanese Armed
forces helpen bij het verbeteren van de grensbewaking en de civiel-militaire
samenwerking. Hiervoor is 2,4 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast draagt
Nederland 3 miljoen euro bij aan een programma van de EU voor publieke
diensten die onder druk staan, zoals de onderwijssector. In Jordanie werkt
Nederland in NAVO-verband aan het verbeteren van genderbewustzijn in de
Jordanese veiligheidssector Ook is Nederland in gesprek over het ondersteunen
van lokale gemeenschappen in Noord-Jordanie bij het signaleren van conflicten en
het verminderen van spanningen tussen vluchtelingen en de lokale bevolking

Gender
De Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS is mede gericht op het
beschermen van de burgerbevolking. Van de barbaarse en mensonterende
werkwijze van ISIS zijn ook veel vrouwen in Irak slachtoffer. Er is op grote schaal
sprake van verkrachtingen en ander seksueel geweld. Door ISIS te bestrijden,
wordt ook een bijdrage geleverd aan het stoppen van deze vorm van geweld
tegen vrouwen

De positie van vrouwen is een prioritair onderdeel van de Nederlandse beleidsinzet
in de gehele Arabische regio In de context van de crises in Syrie en Irak legt
Nederland in de daartoe geeigende fora voortdurend de nadruk op de bijzondere
positie van vrouwen in het conflict Aangaande Syrie is Nederland voorloper bij
diverse initiatieven om politieke participatie van vrouwen te bevorderen, om
vrouwen een grotere stem te geven in de voorbereiding op politieke transitie en
om wederzijds begrip tot stand te brengen tussen Syrische vrouwen uit alle lagen
van de samenleving, ongeacht hun politieke of religieuze affihatie. Via
programma’s zoals FLOW, Women on the Fronthne, en via het Nationaal Actieplan
1325 worden diverse vrouwenorganisaties in Irak en Syrie ondersteund ter
bevordering van politieke participatie, tegengaan van geweld, en inzet op de
1325-agenda.

Samenhang

Civiele en politieke inzet
Nederland neemt deel aan een brede internationale coalitie, onder leiding van de
Verenigde Staten die de Iraakse regering ondersteunt. De Nederlandse inzet in
Irak is dus complementair aan die van andere landen Daarnaast bekijkt het
kabinet de mogelijkheden om steun aan partners en gematigde krachten in Irak
en Syrie te intensiveren, onder andere met als doel een bijdrage te leveren aan de
ontmaskering van ISIS. Onderdeel daarvan is ook het tegengaan van negatieve
beeldvorming over de strijd van de internationale gemeenschap tegen ISIS
Verdergaande civiele ondersteuning op (middel)lange termijn zal onder andere
vorm krijgen via de EU, waar Nederland een actieve rol vervult ten aanzien van de
regio
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Om ook in de toekomst flexibel te kunnen inspelen op behoeften op de genoemde Ministerie van Buitenlandse
terreinen, inclusief (politieke) steun aan de Iraakse regering en partners in de Zaken

regio, is besloten de Nederlandse diplomatieke presentie in Irak en de regio met
enkele personen te versterken.

Onze Referentie
OVB/CV-178/20 14Overige militaire inzet

Nederland heeft de Koerdische strijdkrachten reeds gesteund met 1 000 helmen
en 1 000 schertvesten. Daarnaast verzorgt Nederland het transport van wapens
die door Oost-Europese landen en Duitsland beschikbaar worden gesteld
(Kamerbrief DVB/CV-169/2014).

Nationale veiligheid
Aan de deelneming van Nederland aan de strijd tegen ISIS zijn ook risico’s
verbonden. Deze risico’s vertalen zich in een verhoogd proflel van Nederland
onder jihadisten Dit kan onder meer leiden tot een hogere terroristische dreiging
tegen Nederland en een hoger risico van aanslagen in en tegen Nederland Deze
toegenomen dreiging past echter nog steeds binnen de bandbreedte van het
huidige dreigingsmveau “substantteel”. Pas als er sprake is van concrete
aanwijzingen voor een aanslag tegen Nederlandse doelen, zou het niveau naar
“kritiek” gaan. De dreiging tegen Nederlandse belangen binnen en buiten onze
landsgrenzen zal uiteraard afhankelijk zijn van de aard, intensiteit en
zichtbaarheid van de Nederlandse inzet.

In de brief van 29 augustus j1 van de ministers van Veiligheid en Justitie en van
SZW over het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadistische Beweging is de
Kamer geinformeerd over de nationale inspanningen om het jihadisme te
bestrijden Bestaande en ook nieuwe maatregelen en wetgeving hebben tot doel
om niet alleen de harde kern van jihadisten te bestrijden, maar ook de
verspreiding van het gewelddadige gedachtegoed. Een brede alliantie, inclusief
moslims, wil het fenomeen ISIS de kop indrukken

Humanitaire hulp
Het geweld in Syrie heeft enorme migratiestromen op gang gebracht, zowel
binnen Syrie als naar de buurlanden. De opgelaaide strijd in Irak heeft deze
situatie nog verder verergerd Dagelijks trachten grote aantallen mensen een
veilig heenkomen te vinden in omringende landen. De kosten van opvang in de
regio van al deze vluchtelingen en ontheemden zijn ongekend De ftnanciele
inspanningen van de internationale gemeenschap om mensen op te vangen, te
voorzien in noodzakelijke medische zorg en onderwijs en tegelijkertijd de
toenemende onrust tussen lokale gemeenschappen en nieuwkomers te reduceren,
zijn tot op heden helaas onvoldoende gebleken, OnLangs riep de VN (opnieuw) op
tot ruimhartige steunverlening ten behoeve van de slachtoffers. Zoals het kabinet
in de Kamerbrief van 19 september jl. heeft aangekondigd, zal uit het nieuwe
Dutch Rehef Fund ruimhartig worden bijgedragen aan de humanitaire
hulpverlening, met daarbij speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen
zoals vrouwen en kinderen Ter enig ing van de noden van de Syrische bevolking,
zowel de ruim tien miljoen behoeftigen binnen Syrie als de Syrische vluchtelingen
in de buurlanden, is (inclusief de bijdrage uit het Dutch RelsefFund) inmiddels
113,5 miljoen euto aan humanitaire hulp beschikbaar gesteld Voor Irak bedraagt
dit 17,9 miljoen euro.

De impact van de militaire actie op de humanitaire situatie is moeilijk te
voorspellen Als de Koerdische strijders en het Iraakse leger, met westerse steun,
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snel terreinwinst maken, kan dit als positief effect hebben dat ontheemden Ministerie van Buitenlandac

hierdoor naar buis kunnen. Zoals gezegd, is het echter ook mogelijk dat op korte Zaken

termijn (nog) grotere vluchtelingenstromen op gang komen

Financiën Onze Referentia
DV8/CV-178/2014Deze missie zal worden gedekt uit het 61V en de brede HGIS In 2014 is er circa

30 miljoen beschikbaar in het 61V Derhalve wordt het restant van de missie
gedekt uit de HGIS door middelen uit latere jaren naar voren te halen middels een
kasschuif, Uttgaande van de eerder vermelde minimale logistieke footprint zijn de
uitgaven (bij een missied uur van twaalf maanden met F-16’s en train ingsteams)
naar verwachting ruim 150 miljoen euro.

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister van Defensie,

Frans Timmermans ] A Hennis-Plasschaert

De Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking,

Likanne Ploumen
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Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Directie Veiiigheldsbeleid

Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuicenhoutseweg 67
2594 AC Den HaagBinnenhof 4
Postbus 2C061

Den Haag Nederinid
www rinbuz n

Onze Referentie
Datum 10 september 2014 DVJCV-t69/2O14

Betreft Verzoek Kamer om brief over recente ontwikkelingen aangaande Irak en Uw Referentie

IS(tS) 2014Z16729

Vooruitlopend op het debat met uw Kamer later vandaag gaan Wij in deze brief in
op de recente ontwikkelingen aangaande Irak en IS(IS). Het verzoek daartoe is
gedaan tI]dens het ordedebat van 2 septemberjl. en9 septemberjl

Recente ontwikkelingen

De inspanningen van de Verenigde Staten en andere bondgenoten hebben er toe
geleid dat IS(IS) de afgelopen weken op verschillende plaatsen in Noord-Irak door
Koerdische en Iraakse strijdkrachten is teruggedrongen Zo werden de Mosu 1-dam
en de belegerde plaats Amerli ontzet en werd LS(IS), met steun van soennitische
strijders, teruggedrongen bij de Haditha-dam. Het lijkt erop dat de opmars van
IS(IS) richting Erbil is gestuit

Tegelijkertijd houden de zorgwekkende berichten aan dat IS(IS) zich op grote
schaal schuldig maakt aan gruwelijkheden. De verontwaardiging in de
internationale gemeenschap hierover is groot Er is een breed gedeeld gevoel,
zowel in het Westen als in de regio zelf, dat de opmars van 1S(IS) onverwijld het
hoofd moet worden geboden Dit vergt een brede strategie, gericht op de snelle
bestrijding van 1Sf IS) en de terugkeer van stabiliteit op de langere termijn. Het
kabinet steunt daarom het initiatief van de Verenigde Staten om een brede
internationale coalitie tegen IS(IS) in het leven te roepen.

Terwgl de internationale gemeenschap de gelederen lijkt te sluiten en zich beraadt
op een gemeenschappelijke bestrijding van IS(IS), krijgt ook het politieke proces
in Irak stap voor stap verder vorm Het kabinet is ervan overtuigd dat de
bestrijding van 15(15) alleen kans van stagen heeft als er ook voortgang wordt
geboekt op het politieke spoor Het verwelkomt daarom de totstandkoming van
een nieuwe Iraakse regering onder leiding van Haider al-Abadi, waarin sjiieten,
soennieten en Koerden zijn vertegenwoordigd.
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Humanitair Olreçti Vc,Iigheidsbeled

De distributie- en coordinatieproblemen op het gebied van humanitaire hulp, die Onze Referentte
de VN aanvankell]k onderkende, worden langzaam maar zeker kleiner De door DV/CV169/2O14

Defensie ingevlogen Nederlandse humanitaire hulpgoederen zijn door OCHA
overgedragen aan lokale organisaties voor distributie onder ontheemden, 70
procent in de regio Dohuk, waar zich de meeste ontheemden bevinden, en 30
procent in de regio Erbil

NAVO-top

Tijdens de NAVO-top is uitgebreid gesproken over de situatie in Irak in het
algemeen en de dreiging van IS(IS) in het bijzonder. Uit deze discussies bleek dat
NAVO-bondgenoten slechts een beperkte rol voor de NAVO in Irak zien op het
terrein van de capaciteitsontwikkeling van het Iraakse leger. Tevens kan de NAVO
de rol van clearing house vervullen bi] het coordineren van militaire steun door
individuele bondgenoten. Nederland heeft aangegeven dat de NAVO ook een
toegevoegde waarde kan hebben bi] de samenwerking op het terrein van
inlichtingen. Er zijn tijdens de Top geen concrete besluiten genomen over NAVO’s
betrokkenheid in Irak.

Internationale coalitie in de strijd tegen IS(IS)

Op 4 septemberjl kondigden de Verenigde Staten een internationale coalitie in de
strijd tegen IS(IS) aan De landen die om praktische redenen als eerste door de
Verenigde Staten zijn benaderd, zijn: Australie, Canada, Denemarken, Duitsland,
Frankrijk, Italre, Polen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk Nederland is in gesprek
met de Verenigde Staten en andere landen over de plannen van de coatitie De
Verenigde Staten verwelkomen de Nederlandse bereidheid deel uit te maken van
de coalitie.

Meer zal ook duidelijk worden in de toespraak van President Obama later
vandaag Wel is nu al duidelijk dat de Verenigde Staten streven naar een brede
coalitie waarin ook andere landen, inclusief uit de regio, participeren Op basis van
de gesprekken met bondgenoten en partners zal het kabinet bezien hoe Nederland
een bijdrage kan leveren, waarbij alle opties bekeken zullen worden.
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Levering en transport van materiaal aan de Koerdische Regionale Autoriteiten Directie Veiligheidsbeleid

Om tegemoet te komen aan de noden van de Koerdische Regionale Autoriteiten Onze Referentie

heeft Nederland 1000 helmen en 1000 kogelwerende vesten geleverd. De DVB/CV469/2o14

Koerdische Regionale Autoriteiten hebben deze goederen inmiddels in ontvangst
genomen Ook zal Nederland het transport verzorgen van wapens en munitie, die
door verschillende fOost-)Europese landen ter beschikking worden gesteld. Op
verzoek van Durtsiand is Nederland ook bereid het transport te verzorgen van
Duitse wapens, munitie en ander materieel voor de Koerdische Regionale
Autoriteiten. Nederland levert op dit moment zelf geen wapens aan de Koerdische
Regionale Autoriteiten, omdat Nederland geen wapens beschikbaar heeft die aan
de Koerdische vraag voldoen

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister van Defensie,

Frans Timmermans ] A. Hennis-Plasschaert
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d. Brief ‘Levering militaire goederen aan

Koerdïsche Regionale Autoriteiten’ d.d. 21

augustus 2014



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Directie Veiiigheidsbeieid
Tweede Kamer der Staten-Generaal Be2JIdenhout5eweg 67

Binnenhof 4 2594 AC Den Haag
Postbus 20061

Den Haag Nederland
www rijksoverheid ni

Onze Referentie
DVB/4W-372/14

Datum 21 augustus 2014
Betreft Levering militaire goederen aan Koerdische Regionale Autoriteilen

Tijdens de Buitengewone Raad Buitenlandse Zaken van 15 augustus 2014 tref.
verslag d.d 15 augustus 2014 met kenmerk DIE-2014.1508) uitten de EL)
ministers van Buitenlandse Zaken ernstige zorgen over de verslechterende
veilrgheidssituatie in Irak. Voorts verwelkomde de Raad het besluit van individuele
lidstaten om positief gehoor te geven aan de oproep van de Koerdische Regionale
Autoriteiten (KRA) om hen met spoed van militair materieel te voorzien Dit
besluit biedt individuele lidstaten de ruimte om samen te werken met de
Peshmerga in hun strijd tegen 15(15).

Nederland gaf tijdens deze Buitengewone Raad aan niet uit te sluiten ook op de
verzoeken van de KRA in te gaan Met deze brief wordt uw Kamer geinformeerd
over de wijze waarop het kabinet hieraan invulling wil geven

Het kabinet is voornemens tegemoet te komen aan het verzoek van de KRA om
militaire goederen te leveren, waarmee de Peshmerga, de strijdkrachten van de
KRA, in staat worden gesteld zich effectiever te verdedigen tegen de opmars van
IS(IS)

Een gedetailleerde behoeftestelling van de KRA is niet beschikbaar, maar op basis
van contacten met de KRA en westerse partners blijkt dat behoefte bestaat aan
o a. kogelwerende vesten en helmen, verbindingsapparatuur, tenten,
mij ndetectieapparatuur en munitie voor wapens van veelal Russische makelij.

Op basis van deze behoeftes en de beschikbaarheid van militaire goederen uit de
direct inzetbare voorraden van het ministerie van Defensie, is besloten om op
korte termijn 1.000 gevechtshetmen en 1 000 kogelwerende vesten beschikbaar
te stelten aan de KRA,

Deze uitrustingen zullen door het ministerie van Defensie via luchttransport naar
Erbil, Noord-Irak worden vervoerd en worden afgeleverd bij de KRA De totale
kosten voor de goederen en het vervoer worden geraamd op circa EUR 1,1 mln.
en komen ten laste van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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De levering van de helmen en kogelwerende vesten is afhankelijk van enkele Directie Velh9heldsbele.d
randvoorwaarden en niet geheel zonder risico’s Een belangrijke voorwaarde voor
de feverantie aan de strijdkrachten van de KRA is dat de centrale Iraakse Onze Reterentie
autoriteiten in Bagdad hiermee instemmen. VNVR-Resolutie 1546 uit 2004 OVB/NW-372/;4

voorziet immers alleen in een uitzondering op het nog altijd geldende
wapenembargo op Irak als de goederen in kwestie vereist zijn om het gezag en de
soevereiniteit van de regering veilig te stellen

Het blijkt uit ervaring van andere westerse landen dat een dergelijke instemming
van de Iraakse autoriteiten kan worden verkregen. De Iraakse autoriteiten stellen
echter als voorwaarde dat militaire goederen via Bagdad naar Erbil worden
verscheept. Dngehinderde doorvoer van Bagdad naar Erbil is essentieel en dient
te worden gegarandeerd door de Iraakse autoriteiten voordat levering wordt
aangevat. Ervaringen van andere westerse partners zullen een belangrijke
indicator zijn voor deze Iraakse bereidheid

Uiteraard za? het ministerie van Defensie ook de benodigde exportvergunning
aanvragen die met voorrang en spoed door het ministerie van Buitenlandse Zaken
zal worden afgehandeld.

Ten slotte kan de vraag worden gesteld of de Koerden te zijner tijd deze militaire
goederen gaan inzetten voor andere doeleinden, zoals steun aan hun
bondgenoten in Turkije of tegen de Iraakse regering. Dit moet bezien worden in
het licht van de onafhankelijkheidsambities die de Koerden in Noord-Irak eerder
dit jaar geuit hebben en via een referendum plannen te formaliseren. Dit risico is
acceptabel gezien het acute en ernstiger geachte gevaar van 1Sf iS). Belangrijk is
dat via coordnate van de leveranties door westerse landen wordt voorkomen dat
de Koerden voorraden opbouwen die later elders kunnen worden ingezet. Alle
betrokken westerse landen hechten aan deze coordinatie en nauw overleg is
gaande

De Minister van Buitenlandse Zaken De Minister van Defensie

Frans Timmermans ].A Hennis-Plasschaert
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CONCEPTVERSLAG VAN EEN TECHNISCHE BRIEFING OVER:
Internationale strijd tegen ISIS

Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen U wordt

verzocht, deze correcties uiterlijk maandag 6 oktober te 18.00 uur aan de Dienst Verslag

en Redactie te retourneren Het is voldoende, alleen gecorrigeerde blaadjes aan ons terug

te zenden, eventueel per fax Hebben wij op het moment van het verstrijken van de

correctietermijn geen reactie ontvangen, dan gaan wij ervan uit, dat u instemt met de

weergave van uw woorden. Let op! Neem voor uitstel van de uiterste correctiedatum

contact op met de griffier van de desbetreffende commissie

Inlichtingen: tel. 3182104 13183019.

Faxnummer Dienst Verslag en Redactie 070-3182116.

VERSLAG VAN EEN TECHNISCHE BRIEFING

Vastgesteld

De vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie, de algemene commissie

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor

Veiligheid en Justitie hebben op maandag 29 september 2014 gesprekken gevoerd over de

artikel 100-brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

Van deze gesprekken brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,

Eijsink

De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie,

STENO VERSLAG TECHNiSCHE 8RIEF1NG (Ploeg)
Uiterste corr.datum. maandag 6 oktober te 18.00 uur/Inlichtingen tel 3182104/3783019 fax. 3182176
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Ten Broeke

De voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking

De Roon

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

Jadnanansing

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,

Van Toor

STENO VERSLAG TECHNISCHE BR?EF/NG (Ploeg)
Uiterste corr datum maandag 6 oktober te 18 00 uur/In Uchtingen tel. 3182104/3183079 fax 3182716
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Voorzitter: Eijsink

Griffier: Van Toor

Aanwezige zijn elf leden der Kamer Van Bommel, Bosma, Ten Broeke, Van Klaveren,
Knops, Krol, Van Laar, Van Ojik, Sjoerdsrna, Van det Staaij en Voordewind,

en generaal Middendorp, Commandant der Strijdkrachten, de heer Kuiper,
plaatsvervangend directeur MIVD, dhr Geerts, directeur-generaal Politieke Zaken, de heer
Swartbol, directeur-generaal Internationale Samenwerking en de heet Schoof, Nationaal
Coordinator Terronsmebestrijding en Veiligheid

Aanvang 9.00 uur

De voorzitter Ik heet iedereen van harte welkom b deze technische briefing naar
aanleiding van de artikel 100-brief over deelname aan de internationale strijd tegen ISIS Ik
heet van harte welkom de directeur-generaal Politieke Zaken de heer Geurts, de
Commandant der Strijdkrachten de heet Middendorp, de directeur-generaal Internationale
Samenwerking de heet Swartbol, de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid de heer Schoof en de plaatsvervangend directeur Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MLVD) de heet Kuiper Ik heet ook de medewerkers van harte welkom, net
als de aanwezigen op de publieke tribune Eveneens van harte welkom aan de Leden
We hebben een technische briefing gepland van 9 00 tot 12 00 uur Eerst zullen de gasten
aan het woord komen Ik denk dat dit om en nabij een uur zal duren Daarna krijgen de
leden drie minuten om vragen te stellen Dan schorsen we een kwartier om de gasten de
gelegenheid te geven hun antwoorden voor te bereiden en af te stemmen. Vervolgens
beginnen we aan de beantwoording

Tot slot merk ik nog even op dat de inbreng van de heet Kuiper zal worden meegenomen in
de inbreng van de Commandant der Strijdkrachten Als eerste is het woord aan de heet
Geerts, directeur-generaal Politieke Zaken

De heer Geerts Voorzitter ISIS of IS is niet islamitisch, in tegenstelling tot wat de “i” doet
vermoeden en ook geen staat, in tegenstelling tot wat de ‘s’ doet vermoeden ISIS is een
terroristische organisatie die gruwelijkheden verricht in Irak en in Syrie, met sterk
ontwrichtende gevolgen en buitengewoon veel buitensporig en systematisch geweld

STENO VERSLAG TECHNISCHE BRIEFING (Ploeg)
Uiterste corr.Uatum maandag 6 oktober te 18.00 uur/Inlichtingen tel 3182104/3783019 fax 3182116
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ISIS is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor zeer ernstige internationale misdrijven
behorend tot de bekende grote drie uit het volkenrecht misdaden tegen de menselijkheid,
oorlogsmisdrijven en genocide De dreiging van ISIS houdt niet op bij de grenzen van Syrie
of Irak of de grenzen van de regio maar raakt ook Europa en Nederland Er bestaat een
groot en groeiend draagvlak voor de Amerikaanse strategie om ISIS te bestrijden Intussen
gaat het om ruim 50 landen die vorige week in de marge van de AWN bijeen zijn gekomen
in de Friends of Syria Group

De strategie van de strijd tegen ISIS is gericht op de lange termijn, met daarbij een grote
verantwoordelijkheid voor de lraakse regering om bestuurlijke en sociaaleconomische
hervormingen door te voeren, en een constructieve rol voor regionaal betrokkenen Wat die
sociaaleconomische hervormingen betreft afgelopen vrijdagmiddag spraken minister
Timmermans en minister Plou men in New York met de Iraakse minister van Buitenlandse
Zaken Uit dat gesprek bleek dat de Iraakse regering zich zeer bewust is van wat er van
haar wordt verwacht

Ook voor de internationale gemeenschap is het van belang om te blijven investeren in het
wegnemen van de rude causes van het grotere conflict en zich te richten op politieke
oplossingen voor de bredere regio en steun te blijven geven aan gematigde krachten in
Syrie en aan onze partners in Irak Nederland draagt militair bij aan de strijd tegen lSlS met
zes F-16’s en het verzorgen van trainingen voor lraakse en Koerdische strijdkrachten
Ik zal nu ingaan op de politieke context waarin een en ander plaatsvindt, de gronden voor
deelname en het mandaat Mijn collega’s zullen u alles vertellen over de militaire aspecten,
de ontwikkelingsaspecten en de effecten op de nationale veiligheid Deze operatie vindt
plaats binnen een complexe politieke realiteit en regionale context ISIS is uitgegroeid van
een met Al Qaida geaffilieerde strijdgroep tot een zelfstandige organisatie met een eigen
agenda, namelijk het stichten van een islamitisch kalifaat, eigen middelen en
aantrekkingskracht ISIS profiteerde van het machtsvacuüm in Syrie, van de poreuze
grenzen tussen Syrie en Irak, de proliferatie van wapens en beschikbare
financieringsstromen In delen van Irak heeft ISIS het gevoel van marginalisatie door de
centrale autoriteiten onder soennieten uitgebuit Met name de vorige premier van Irak, Al
Maliki, draagt hiervoor een grote verantwoordelijkheid

De gedoogsteun voor ISIS is geworteld in een gebrekkig toekomstperspectief, het gevoel
geen alternatief te hebben en een diep wantrouwen jegens de centrale autoriteiten Het
huidige succes van ISIS is derhalve een onderdeel van een veel bredere problematiek Het
militair decimeren betekent niet dat daarmee alle problemen worden opgelost, daarvoor
moeten ook de onderliggende oorzaken worden geadresseerd en moet er sprake zijn van
een g&ntegreerde inzet op alle fronten en regiobreed De ideologie van ISIS laat zich niet
wegbombarderen Er is zelfs een reeel risico dat militaire inmenging van buiten zal worden

STENO ‘JERSLAG TECHNiSCHE BRIEFING (Ploeg)
Uiterste corr datum. maandag 6 oktober te 78.00 uur/Inlichtingen fel 3182704/3183019 fax 3782116
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misbruikt voor propagandadoeleinden en voor het aanwakkeren van de ideologie Een

duurzame oplossing in trak kan alleen maar politiek van aard zijn en zal zich moeten richten

op de onderliggende oorzaken’ een gebrek aan alternatieven en een voedingsbodem voor

extremisme We moeten ons er rekenschap van geven dat de Iraakse binnenlandse

problematiek complex, gelaagd en vaak lokaal geconcentreerd is Het is moeilijk

voorstelbaar dat dit van buitenaf kan worden opgelost Uiteindelijk ligt de oplossing daar

De internationale gemeenschap moet zich daarom vooral richten op het creeren van de

juiste randvoorwaarden die een kader scheppen waarbinnen lokale partijen eigenaar kunnen

worden van een oplossing Het creeren van die randvoorwaarden vergt naast een harde

aanpak van extremisme, ook politieke en diplomatieke betrokkenheid en steun aan

inclusiviteit, steun aan Irak om een pluralistisch land te worden

Een van de randvoorwaarden voor de terugkeer van stabiliteit is een einde aan de crisis in

Syrie Er is een breed gedeeld besef dat ISIS een serieuze bedreiging vormt, ook onder

landen in de regio De meningen ten aanzien van de overkoepelende problemen in Syrie

blijven verdeeld We zijn er ons van bewust dat de kans aanwezig is dat Assad met het

aanpakken van $15 in Syrie meer ruimte zal krijgen, maar dat mag niet leiden tot een

verdere verdrukking van de gematigde oppositie en tot nog meer civiele slachtoffers

Kortom, naast de militaire actie blijft er een noodzaak de gematigde krachten in Syrie, die nu

slachtoffer worden van twee kwaden, te ondersteunen Het kabinet doet dat al en zal dat

blijven doen via ondersteuning van civiele actoren en de Syrische oppositiecoalitie, door

Syrische vrouwen een podium te geven en te betrekken bij het transitieproces en door te

investeren in accountability, veiligheid en wederopbouw Ook op dit terrein hebben leden

van het kabinet vorige week in New York verschillende activiteiten ontplooid, onder andere

door een side-event met Syrische vrouwen om hen in staat te stellen een rol te spelen in het

transitteproces, en door -- dit is een voor Nederland belangrijk punt -- te investeren in

accountabihty, dus zorgen dat er geen sprake kan zijn van straffeloosheid Op dit moment

wordt door een groot aantal organisaties bewijs verzameld voor misdrijven die in Syrie zijn

en worden gepleegd Nederland is er zeer op gebrand om wanneer de tijd daar is, ervoor te

zorgen dat degenen die voor deze misdrijven verantwoordelijk zijn, ter verantwoording

worden geroepen

We zullen deze steun verder uitbouwen want we realiseren ons dat we nog verder van huis

zijn als deze actoren geen steun krijgen Tegelijkertijd zullen we blijven aandringen op de

noodzaak om tot een politieke transitie te komen

Op de militaire actie zal de CUS ingaan, maar ik zat kort iets zeggen over het doel De

Nederlandse inzet heeft als doel bij te dragen aan het breken van de slagkracht van ISIS

Volgens de schattingen van de VS zullen hiervoor zes tot twaalf maanden nodig zijn De

Nederlandse inzet is op twee manieren gericht op de bevordering van de internationale

STENO VEISL4G TECHNISCHE BRIEFÎNG (Ploeg)
Uiterste corr datum: maandag 6 okftberte 78.00 uur/inlichtingen te!. 3182704/3783019 fax. 3782116
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rechtsorde, ten eerste het leveren van een bijdrage aan het de-escaleren van de crisis Dit
geldt voor de regio maar ook Europa en Nederland, want de dreiging die uitgaat van
jihadisten in Syrie en Irak raakt ook aan onze nationale veiligheid, zoals de heet Schoof
ongetwijfeld nog nader zal toelichten Ten tweede wordt bijgedragen aan het voorkomen en
beeindigen van ernstige schendingen van fundamentele mensenrechten door 1515 Ik zei het
al, ISIS is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor zeer ernstige internationale misdrijven
De Nederlandse inzet is dus ook gericht op het beschermen van de burgerbevolking
Nederland draagt uiteraard niet als enige bij Ook de Belgen, de Fransen en, in navolging
van Nederland, onder anderen de Denen en de Britten leveren een bijdrage
Dan iets over het volkenrechtelijk mandaat en het advies van de Externe Volkenrechtelijke
Adviseur (EVA) Over de kwestie van het volkenrechtelijk mandaat voor het gebruik van
geweld tegen ISIS-doelen in Irak en Syrre is uitgebreid volkenrechtelijk advies ingewonnen,
zowel intern bij Buitenlandse Zaken als extern bij de EVA. de heer Noflkaemper Daaruit
blijkt dat er volkenrechtelijk een verschil is tussen het gebruik van geweld in Irak en het
gebruik van geweld in Syrie Het advies van de EVA is de Kamer overigens separaat
toegezonden In beide adviezen, zowel het interne als het externe, wordt ten aanzien van
irak geconcludeerd dat er een rechtsgrond is voor het gebruik van geweld in Irak tegen 1515
Die rechtsgrond wordt gevormd door de toestemming van Irak voor het optreden van de
door de VS geleide coalitie tegen 151$ op het grondgebied van Irak Ten aanzien van Syrie
wordt in berde adviezen geconcludeerd dat er geen stellige conclusies zijn te trekken over
de vraag of er een volkenrechtelijk mandaat bestaat voor het gebruik van geweld tegen IS IS-
doelen in Syrië, aangezien onvoldoende feitelijk vaststaat of aan de voorwaarden is voldaan
Het kabinet blijft deze ontwikkelingen nauwgezet volgen

De voorzitter Dank u wel Dan geef ik nu het woord aan de Commandant der
Strijdkrachten, generaal Middendorp

De heer Middendorp Voorzitter Vorige week is de Kamer middels de artikel 100-bnef
geinformeerd over de inzet in Irak Parallel hieraan lopen de voorbereidingen om een en
ander zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren Zoals gemetd, hebben onze planners
geparticipeerd in de planning van het Central Command in Tampa, Amerika Daar wordt het
hele campagneplan uitgewerkt Dat plan staat inmiddels in de steigers De komende tijd zal
er een nadere afstemming plaatsvinden met de verschillende hoofdsteden om het plan
vervolgens definitief te kunnen vaststellen

In het plan wordt de operatie in grote lijnen beschreven Ook wordt beschreven welke rol de
verschillende coalitiepartners spelen Het moet echter nog wel nader worden uitgewerkt in

STENO VERSLAG TECHNISCHE BR1EFING (Ploeg)
Uiterste corr datum: maandag 6 oktober te 18.00 uuWlnlichtingen te! 3782104/3183019 far. 3182116
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de operationele planning Die planning vindt plaats in het missiegebied, ik kom daar nog op

terug

We hebben ondertussen ook verkenningsparty’s ingezet in verschillende landen om te

bezien van waaruit wij onze bijdrage kunnen invullen Die party’s lopen nog Ook zijn we

gestart met de verschillende opwerktra]ecten en alle logistieke voorbereidingen om deze

inzet mogelijk te maken

Kijken we naar de dreigingsaspecten van de missie Hierover is al veel gezegd en

geschreven, onder andere in de artikel 100-brief en zojuist door de dg-PZ We zien dat ISIS

allerlei voorzorgsmaatregelen treft zoals het verplaatsen van personeel en materieel om de

schade door luchtaanvallen zo veel mogelijk te beperken Daarmee ontnemen de aanvallen

het verrassingseffect en het momentum van ISIS De aanvallen hebben een negatieve

invloed op de bewegingsvrijheid van ISIS Dat betekent niet dat ISIS niet langer het initiatief

heeft, maar al met al wordt de verovering van steden als Erbil en Bagdad onwaarschnliJk
geacht door de MIVD

Tot nu toe zijn de ISIS-strijders te herkennen aan hun publieke presentatie, waar ze ook veel

aan hechten en die ze ook gebruiken om de bevolking te intimideren Denk aan de bekende

zwarte vlek Maar Uit kan veranderen als de beweging meer ondergronds moet gaan

vanwege de luchtacties

Kijken we naar de verschillende aspecten van de dreiging die ISIS vormt voor deze missie

ISIS is in staat gebleken om helikopters neer te schieten, vermoedelijk met gebruikmaking

van in Syrie buitgemaakte luchtdoelsystemen 1515 beschikt mogelijk over zogenaamde
MANPADS Dat zijn draagbare luchtverdedigingssystemen met een beperkt hoogtebereik

Men beschikt echter niet over zwaardere operationele luchtverdedigingssystemen -- die zijn

tenminste nog niet waargenomen -- waarmee vliegtuigen op grotere hoogte kunnen worden
aangegrepen Ik kom zo nog terug op de manier waarop wij met deze risico’s omgaan

Wat betreft de dreiging op de grond in Irak, bevinden 1515-eenheden zich nog op enige

afstand van zowel Erbil als Bagdad Maar toch is het risico van incidentele aanslagen of

ontvoeringen niet uit te sluiten, bijvoorbeetd tijdens kleinschalige verplaatsingen. Op langere
termijn is ook een meet militante houding van sjiitische milities niet uitgesloten U kunt zich

voorstellen dat Westerse luchtaanvallen een mogelijk effect hebben op de houding van

jihadistische groeperingen Die houding kan veranderen in de loop van de inzet

Kijken we naar de lraakse en Koerdische strijdkrachten De Iraakse strijdkrachten hebben

vooral een defensieve houding aangenomen Ze voeten defensieve operaties uit Sommige
eenheden bevinden zich op locaties die min of meer geisoleerd zijn van hun centrale

apparaat Dat betekent ook dat ze via de lucht moeten worden bevoorraad De Iraakse

strijdkrachten bestaan uit verschillende soorten eenheden Zo zijn er special forces -- de

meet capabele eenheden, zo’n 4 000 man -- een eveneens krachtige tankdivisie met

STEN0 VERSLAG TECHNiSCHE BRIEFING (Ploeg)
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Amerikaanse tanks en diverse divisies lichte infanterie van in totaal zon 200 000 man De
Koerdische eenheden bestaan vooral uit de zogenaamde peshmerga’s De aantallen lopen
op tot zo’n 100 000 man die zeer beperkt zijn getraind en uitgerust Voor beide groepen
geldt dat ze over relatief weinig moderne wapens en gevechtservaring beschikken. Ze zijn
gebaat bij gerichte trainingen om het heft weer in eigen hand te kunnen nemen
De NCTV zal straks nader ingaan op de dreiging ten opzichte van Nederland, maar ik wil
nog iets zeggen over de uniformregeling Die heeft vele media gehaald Veel mensen
hebben hierover een mening, zo heb ik gemerkt We hebben binnen Defensie een
beveiligingsautoriteit Die maakt gebruik van de appreciatres van MIVD en staat in nauw
contact met de NCW Die beoordeelt of aanvullende maatregelen gewenst zijn om ons
personeel te beschermen Dat nemen wij uiteraard zeer serieus De beverligingsautotiteit
heeft een dringend advies uitgebracht om maatregelen te treffen Dat advies is vervolgens
vertaald in richtlijnen voor al het personeel Die zijn vervolgens verspreid over alle
eenheden We moeten het niet groter maken dan het is Veel andere landen treffen
vergelijkbare maatregelen, c q hebben al vergelijkbare maatregelen getroffen ik denk aan
Engeland en Frankrijk, waar dezelfde maatregelen van kracht zijn We hebben deze
maatregelen al eerder toegepast, bijvoorbeeld naar aanleiding van de luchtaanvallen in
Kosovo en ook ten tijde van 9111 Het zijn maatregelen die wij periodiek activeren als er een
verhoogd risico is Zodra het risico weg is, worden ze weer gedeactiveerd

Ik kom nog even terug op de bredere context en de Amerikaanse coalitie. Vanuit
Buitenlandse Zaken is hierover al het een en ander gezegd Zoals gezegd, is er een
campaignplan ontwikkeld dat in concept gereed is en nader wordt afgestemd met de
hoofdsteden Het doel is het met militaire capaciteiten terugdringen van ISIS om lSlS
vervolgens op een meet geintegreerde wijze te kunnen verslaan en zo de coalitielanden te
beschermen tegen ISIS en voorwaarden voor meet regionale stabiliteit te creeren Daarmee
wordt dus ook gezegd dat de militaire aanpak niet de hele oplossing is maar slechts een
deel van de oplossing Een en ander moet deel uitmaken van een bredere aanpak Dat
wordt ook door de coalitie onderkend Het campaignplan is uiteraard niet beperkt tot Irak
Het omvat ook Syrie

De fasering in het bredere coalitieplan richt zich in eerste instantie op het stoppen van de
opmars van ISIS door de inzet van het luchtwapen Dat heeft op korte termijn ook prioriteit
W noemen dat de main effort Parallel daaraan zal worden begonnen met het trainen van
peshmerga’s en Iraakse en Koerdische grondtroepen, zodat zij het heft weer in eigen hand
kunnen nemen en 1515 kunnen terugdringen van Iraaks grondgebied Daarna volgt een
consolidatie en een meer structurele trainingsfase Daarbij worden, zoals nu is voorzien,
trainingscentra gecreeerd om de eenheden aldaar deze taak structureel te kunnen laten
uitvoeren. Daarna volgt er een normalisatiefase met een Security Sector Refotm (SSR)

STENO VERSLAG TECHNISCHE 8RIEFING (Ploeg)
Uiterste corr datum maandag 6 oktober te 1800 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax 3182116



Technische brîefingi7nternationale sfrijd tegen ISIS cl d 6 oktober 2014/BuHa-OSIBuZWDefN&J blz 9

Voor de Amerikanen en de coalitie is dit een missie van een wat langere adem De huidige

militaire inzet is hierbij de eerste fase van een bredere aanpak

Kijken we naar de commandostructuur die nu wordt opgezet De afg&open weken hebben

we, zoals gezegd, de strategische planning gedaan bij het Central Command in het

AmerikaanseTampa Onze planners hebben daaraan deelgenomen De operationele

aansturing zal worden uitgevoerd door een taskforce die in Koeweit is gestationeerd Daar

vindt de overkoepelende aansturing plaats Daaronder vindt aansturing plaats op SF-gebied,

op trainingsgebred en op luchtgebied Dat gebeurt op verschillende locaties Zo zal de SF

inzet worden aangestuurd vanuit Bagdad en zijn er centraal operaties voorzien in Erbil en in
Bagdad Deze hele structuur wordt nu dus opgezet Het is allemaal nog in ontwikkeling
Waar mogelijk en wenselijk zullen wij planningsofficieren stationeren die voor ons de vinger
aan de pols kunnen houden conform het toetsingskader

De Nederlandse bijdrage is beperkt in tijd en ruimte, een beperking in tijd omdat sprake is
van zes tot maximaal twaalf maanden en een beperking in ruimte omdat de bijdrage zich
richt op Irak. De Nederlandse bdrage is dus gericht op het ondersteunen van het breken
van de slagkracht van ISIS en het in staat stellen van lokale eenheden om ISIS weet terug
te dringen. Het mandaat is zojuist al toegelicht De bijdrage bestaat uit zes F-16’s plus twee
reservetoestellen, special forces en een brigadetrainingsteam, waarbij de F-16s voor de
hele korte termijn de prioriteit hebben en ook de main effort zijn en de trainingsteams iets
na-ijlen in tijd

Laten we inzoomen op de F-16s Zoals gezegd, gaat het om zes F-16’s die bedoeld zijn
voor luchtaanvallen tegen ISIS in Irak. Het hele detachement bestaat uit zon 250 mensen
Daarbij werken we bij voorkeur samen -- die samenwerking wordt as we speak nader
uitgewerkt -- met een of meer andere F-1 6-landen Dat maakt de logistieke samenwerking
ook makkelijker De komende week verwachten wij atvast logistieke eenheden voor het
detachement te kunnen verplaatsen en alle voorbereidingen te kunnen treffen voor de inzet.
De komende week willen we ook personeel uitzenden dat kan deelnemen in de

commandostructuur, zodat we goed aan boord ztjn In de commandolijn zullen we ook een
red card holder opnemen Het kan best zo zijn dat we meer red card holders zullen krijgen
een aan de trainingskant en een aan de kant van de luchtaanvallen, De aansturing daarvan
vindt immers op verschillende hoofdkwartieren plaats Wat betreft de rules of engagement
maken wij zoals gebruikelijk een nationale vertaalstag van de rules of engagement van de
coalitie Self-defence zal daarbij altijd van kracht zijn, ook indien eenheden van over de
Syrische grens worden aangevallen

Dan kom ik op de risico’s Ik heb al gemeld dat ISIS slechts beschikt over beperkte air

defencemogelijkheden Er is dus sprake van een dreiging van lichte

luchtverdedigingssystemen. Daar wordt uiteraard rekening mee gehouden bij de dagelijkse
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inzet, enerzijds door gebruikmaking van de beschermingsmiddelen die de F-16 sowieso al
heeft en anderzijds door hiermee rekening te houden bij de wijze van inzet Denk aan de
vlieghoogte en de vliegpatronen Zoals gebruikelijk worden die inlichtingen dagelijks

geupdatet en op basts daarvan wordt het optreden al dan niet aangepast Tot nu toe hebben
de Franse en Amerikaanse vliegtuigen nog geen enkele hinder ondervonden bij hun
optreden Verder zorgen wij ervoor dat, mocht de nood aan de man zijn, er een combat
search and rescue (CSAR)-capactteit in liet gebied beschikbaar is om vliegers indien nodig
te redden

We zijn niet het enige land dat aan de operatie deelneemt Vele landen hebben al
toezeggingen gedaan Australie heeft toegezegd deel te nemen, net als Frankrijk, Italie,
Groot-Brittannië en sinds dit weekend ook Denemarken Verder hebben diverse landen in de
regio een bijdrage aangekondigd

Ik kom op het trainingsdeel We houden rekening met twee soorten trainingsteams, namelijk
een trainingsteam op SF-gebied en een op brigadetrainingsgebied In totaal gaat het om
zon 130 man Dat zijn niet allemaal trainers, voor een deel zijn het ook mensen die de
training moeten ondersteunen qua logistiek Ook gaat het om staffunctionarissen die
plannen en participeren in de coalrtieptanning Die hele aanpak, die hele structuur, van
training is nog in ontwikkeling Een en ander is nog niet concreet ingevuld We kunnen dan
ook nog niet zeggen waar die trainingsteams precies zullen worden ingezet De komende
tijd zullen we participeren in de planning Op basis van die participatie kunnen we komen tot
een selectie van eenheden en trainingslocaties Hoe dan ook, de training zal zich richten op
Irakezen en eventueel op peshmerga’s De training zal zich beperken tot locaties waarop wij
een aanvultende basistraining verzorgen voor de eenheden Er is niet voorzien dat
trainingseenheden meegaan bij een feitelijk optreden van de te trainen eenheden Het hele
trainingsconcept is dus nog in ontwikkeling Nu wordt nagegaan wat voor soort
trainingsteams nodig zijn en hoe deze moeten worden samengesteld, waar ze
gepositioneerd zullen worden en welke eenheden met welke prioriteit getraind zullen
worden Al dergelijke zaken verkeren nog in een planningsfase Internationaal zal er een
soort force genecation worden gecreeerd om al die tcainrngsteams bij elkaar te krijgen
De risico’s die zich hierbij voordoen heb ik al geschetst Er is een beperkte kans op
ontvoering en op het betrokken raken bij incidenten, met name als trainingsteams zich gaan
verplaatsen in het gebied Die risico’s zijn zeer beperkt omdat we vrij statisch werken op
vaste trainingsiocaties en de verplaatsingen geminimaliseerd zijn De trainingen vinden
immers plaats in gebieden waar ISIS geen vaste voet aan de grond heeft We zullen de
risico’s bovendien dagelijks monitoren en ons optreden daarop aanpassen
Medisch en logistiek zullen wij zo veel mogelijk gebruik maken van aanwezige faciliteiten
Ten aanzien van de inzet van de F-J 6’s zijn we daar al wat verder mee Die kunnen we,
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denk ik, op een locatie neerzetten waar faciliteiten van andere landen al aanwezig zijn, net

als de faciliteiten van het gastiand. We gaan wel even zelf checken of die voldoende niveau

hebben Zo nodig zullen we die aanvullen Wat zorg en nazorg betreft, gelden de

gebruikelijke regelingen van begeleiding voor, tijdens en na missies

Net als bij andere missies, bijvoorbeeld in Mali, zullen we verschillende rotatieduren

hanteren Zo hanteren we voor de F-16-detachementen een rotatieduur van vier maanden,

maar de F-16-bemanningen roteren om de zes tot acht weken, zoals we dat ook in

Afghanistan hebben gedaan De trainers zullen waarschijnlijk om de vier, dan wel zes

maanden roteren Dat geldt ook voor de officieren in de hoofdkwartieren Dat wordt nader

gespecificeerd op basis van de eisen die worden gesteld vanuit de coalitie en de eisen die

door de functiebeschrijving worden gesteld aan langdurige of kortere aanwezigheid

Voor de trainingsteams zullen we gebruikmaken van tolken met dezelfde regelingen als we

ook in Mali hebben gebwikt Dat betekent dat we lokale tolken zullen gaan gebruiken, die

waarschijnlijk va de Amerikanen worden ingehuurd, gebruikmakend van hun contracten

Wat de beschikbaarheid van eenheden betreft, het piept en kraakt bij Defensie, zoals de

leden van uw Kamer weten Dat betekent dat wij heel nauwgezet hebben moeten bekijken

wat er wel en niet mogelijk is De F-16-inzet is mogelijk gedurende deze hele periode maar
heeft wel consequenties Een van die consequenties is dat wij de NRF-bijdrage door de

inzet van F-16’s moeten terugtrekken. Die is niet meer mogelijk We dragen natuurlijk veel

meer bij aan de NRF en dat blijft gewoon van kracht Maar gelukkig is de inzet met deze F

16’s nog wel mogelijk nu we nog de huidige aantallen vliegtuigen hebben

De inzet van de SF-trainers is geen probleem en hoeft niet ten koste te gaan van onze inzet
in Mali of elders Brigadetrainingsteams zijn op zichzelf ook te genereren Het hangt wel af

van de kwaliteitseisen. Hoe hoger die eisen zijn, hoe meerje aan schaars personeel moet

gaan trekken en hoe meer impact dat heeft op de opleiding en training in Nederland Dat is
nu nog niet in detail inzichtelijk te maken

De logistieke consequenties zijn beperkt omdat ook de trainingsteams heel licht zijn en

weinig materieel meenemen Daarbij liften we zo veel mogelijk mee met de voorzieningen

die andere landen in het gebied treffen

Tot zover mijn bijdrage.

De voorzitter Dank voor uw inbreng, generaal. Dan geef ik nu het woord aan de beer
Swartboi, directeur-generaal Internationale Samenwerking

De heer Swartbol Voorzitter Ik zal eerst kort op de humanitaire situatie in de regio ingaan

zoals we die nu kennen Daarna zal ik kort beschrijven wat Nederland doet en nog van plan

is te gaan doen Ik zal verder heel kort ingaan op de financiering van datgene wat mijn
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voorgangers net hebben verteld Zoals u weet, staat het BIV nog steeds op de begroting van
de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ik neem dat deel
voor mijn rekening

Wat de humanitaire situatie betreft, u volgt allemaal net als wij de berichtgeving daarover in
de media De cijfers zijn duizelingwekkend. In Irak praten we op dit moment over 1,8 miljoen
ontheemden Daarnaast bevinden zich op dit moment in Iraaks Koerdistan naar een laatste
schatting 215 000 Syrische vluchtelingen Er is nog een oude caseload van 1 miljoen
ontheemden in Irak die onder begeleiding staan van het Iraakse ministerie dat daarvoor
verantwoordelijk is En als wij het bij Irak houden, er zijn inmiddels 200 000 Iraakse
vluchtelingen in Turkije, de-welbekende yezidi’s en christelijke vluchtelingen
Er zijn 3 miljoen Syrische vluchtelingen in buurlanden Ik kan daarvan een breakdown
geven, maar u kent ongetwijfeld de cijfers Met name Libanon en Jordanie staan onder
zware druk bij de opvang van deze vluchtelingen Daarvoor verdienen ze zeer veel lof In
Libanon is de bevolking met bijna 30% toegenomen in de afgelopen tijd U kunt zich
voorstellen wat dat betekent voor de infrastructuur Het aantal hulpbehoevenden binnen
Syrie schatten wij op 10,6 miljoen, waarvan 6,4 miljoen ontheemden
Dit soort cijfers zijn -- sommige leden van uw Kamer zijn misschien zelf in de regio geweest
om opvangkampen te bezoeken -- macrocijfers, maar ze geven wel aan dat het van groot
belang is dat de internationale gemeenschap en ook Nederland daar probeert de noden te
verlichten

Dat doen wij op de volgende wijzen Ik maak een onderscheid tussen humanitaire
hulpverlening en hulpverlening in het kader van stabiliteit en wederopbouw Dat onderscheid
maken wij omdat wij die humanitaire hulpverlening nadrukkelijk zonder politieke
bijbedoelingen willen kunnen blijven geven.

In het kader van de humanitaire hulpverlening hebben we vanaf 2012 tot nu toe voor Syrie
83,5 miljoen bijgedragen aan het verlichten van de situatie voor de vluchtelingen, met name
via bijdragen aan de Verenigde Naties en het Rode Kruis, middels cross
borderhuipverlening vanuit Turkije en via hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen door
Nederlandse ngos

Voor het verlichten van de noden in Noord-Irak hebben we eerder dit jaar een bedrag van
7,3 miljoen ingezet in de vorm van een noodhulpvlucht, een bijdrage aan het Rode Kruis en
ontmijningsactiviterten

Aan noodhulp is voor de rest van 2014 voor Irak 10 miljoen extra toegezegd, zoals de
Kamer heeft kunnen lezen in een brief 5 miljoen voor het World Food Programme en 5
mitjoen voor diverse ngo’s Dat programma moet nog verder worden uitgewerkt Voor Syrie
is 30 miljoen extra voor dit jaar toegezegd S miljoen voor het World Food Programme, 8
miljoen voor UNHCR en 7 miljoen voor UNICEF, speciaal bedoeld voor verlichting van het
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onderwijssysteem in Jordanie en Libanon De afgelopen week was er tijdens de Algemene

Vergadering van de Verenigde Naties een belangrijk side-event dat zich richtte op het

voorkomen van een verloren generatie Nederland heeft daar deze 7 miljoen kunnen

toezeggen Ten slotte zal 7 miljoen in het kader van een verlenging van het amendement

Voordewind via Nederlandse ngo’s worden besteed, met name voor niet-geregistreerde

vluchtelingen en voor cross-borderhulp

Voor de langere termtjn is de Kamer ook geinformeerd over de planning en over wat

organisaties als UNICEF, de UNHGR, het World Food Programme maar ook de ngo’s extra

aan middelen ter beschikking zullen stellen Dat komt uit het nieuwe Relief Fund waarover

de Kamer in een brref is geinfotmeerd.

Ik ga verder in op stabilisatiesteun en wederopbouw in de twee landen, iets anders dan

humanitaire hulpverTening Irak is geen partnerland van Nederland We hebben er ook geen

OS-traditie, dus de capaciteit op de ambassade en anderszins is beperkt om daar grote

programma’s uit te rollen Toch doen we er zaken We hebben met 5 miljoen euro een flinke

bijdrage geleverd aan de ontmijning in Noord-Irak Verder willen we bijdragen aan het

programma UNAMI, the United Nations Assistance Mission for lraq, gericht op hervorming

van het lraakse politie- en justitiestelsel De aanvang van dat programma is vertraagd door

de veiligheidssituatie, maar dat houden wij nauwlettend in de gaten, zodat wij onze bijdrage

daaraan kunnen leveren, uiteraard alleen als dat zinvol is

Ten slotte onderzoeken we op dit moment nog verdere inzet van OS-middelen om bij te

dragen aan stabiliteit in Irak Die middelen zijn overigens heel beperkt

In Syrie wordt, los van de noodhulp, zo veel mogelijk een geintegreerde basis gelegd voor

wederopbouw en vredesopbouw, met speciale aandacht voor wat wij noemen een inclusief

vredesproces Collega Wim Geerts zei al dat daarbij de rol van vrouwen en het hele issue

van accountability vooropstaan We hebben tot nu toe een bijdrage geleverd, onder meer via

het Access to Security and Justice Programme, een project van 6 miljoen euro over twee

jaar ter versterking van de lokale politie- en justitresector in de bevrijde gebieden

Verder dragen we bij via het wederopbouwspoor, gericht op herstel van normale

levensomstandigheden en de opbouw van basisvoorzieningen We zijn op dat vlak een

actieve speler in de Friends of Syria-werkgroep, die ook al eerder werd genoemd voor de

economische wederopbouw Nederland levert de secretaris, oud-ambassadeur Stefan van

Wersch, en ook een waterexpert voor ptanning van de heropbouw van de waterstructuren,

cruciaal op dit moment in Syrie Op het punt van water hebben wij een bijdrage geleverd van

2 miljoen aan het Syrian Recovery Trust Fund, het coordinatiemechanisme van de Syrische

oppositie
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Verder hebben we onze speciale gezant voor Syne, Marcel Kurpershoek, die een klein potje
middelen tot zijn beschikking heeft voor microwederopbouwprojecten en voor vrije media in
de bevrijde gebieden

Voorts doen we aan training Afgelopen september hebben 20 diplomaten van de Syrische
oppositiecoalitie een training diplomatieke vaardigheden gevolgd op Clingendael en in
december 2013 werden onderhandelaars van de Syrrsche oppositie in Genève II ook
getraind door ons.

Dat wat de steun betreft die wij geven Nog even terugkijkend naar de humanitaire
hulpverlening, zoals de Kamer weet, zijn er meet crises in de wereld Het aantal level 3-
crises is toegenomen, met onlangs uiteraard de crisis rond de ziekte ebola Dus de inzet
hangt af van de ernst van de crises, ook elders

Nog even kort over de financiering De missie in Irak kost naar verwachting 150 miljoen
euto, uitgaande van een minimale logistieke footprint van een missieduur van twaalf
maanden met F-16’s en trainingsteams Over de financtele dekking zijn de volgende
afspraken gemaakt 30 miljoen wordt gefinancierd uit de vrijval binnen het Budget
Internationale Veiligheid (BIV) in 2014, waarvan 23 miljoen uit de post onvoorzien en 7
miljoen uit de vrijval in de raming van de militaire missies De resterende 120 miljoen wordt
gedekt uit de HGIS onvoorzien, door middelen uit de jaren 2017, 2018 en 2019 naar voren
te halen naar 2015 en 2016 Als de Kamer daar nog een toelichting op wil, kan ik die later
geven

De voorzitter. Dank u wel voor uw inbreng Dan geef ik nu het woord aan de heet Schoof.
Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De heet Schoof, Voorzitter. Nationale veiligheid is altijd verbonden geweest met
internationale veiligheid, maar deze Nederlandse deelname aan een internationale militaire
missie is direct verbonden met de veiligheid in ons land Onze inzet in die regio is immers
gericht op het bestrijden van groeperingen die het ook gemunt hebben op onze veiligheid
Het zijn immers groeperingen die bereid en in staat moeten worden geacht om in Europa
aanslagen te plegen, dus ook in Nederland De deelname van Nederland levert daarmee
een directe bijdrage aan de nationale veiligheid

Keerzijde van de Nederlandse deelname aan de coalitie is dat Nederland zich daarmee
nadrukkelijker dan voorheen profiteert als tegenstander van 1515 in de brief wordt dit
aangeduid als een verhoogd profiel van Nederland onder jihadisten Dit hogere profiel maakt
het meer voorstelbaar dat wij het mikpunt zullen worden van ISIS maar ook van
rivaliserende jihadisten als Khorasan of Jabhat al-Nusra Laatstgenoemde, aan kern-Al
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Qaida gelieerde groep, heeft dit weekend de VS en alle bondgenoten nog met aanslagen

bedreigd

De kans op een aanslag in Nederland is met de Nederlandse deelname aan de coalitie ietsje

groter geworden Ik zeg nadrukkelijk “ietsje’, want we moeten dit niet overdrijven Ook

daarvoor zagen jihadisten Nederland als een vijand van de islam en als een bondgenoot van

Amerika en lsrael De terroristische dreiging tegen Nederland bevindt zich dan ook nog

steeds binnen de bandbreedte van wat wij substantreel noemen, wat inhoudt dat de kans op

een aanslag reeel is

Wellicht is het goed om nog even kort toe te lichten hoe zo’n dreigingsniveau tot stand komt

Wij sturen de Kamer elk kwartaal een Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) toe Het

komt tot stand op basis van dreigingsinformaties die ik ontvang van diverse partners die zich

in Nederland bezighouden met het terrorrsmebestrijding, in het bijzonder natuurlijk de

inlichtingen- en veiligheidsdiensten We combineren en vergelijken dat en waarderen deze

informatie, die we aanvullen met inzichten Het zo ontstane beeld wordt vervolgens weer

besproken met de informatie-aanleverende partijen, waarna het dreigingsbeeld uiteindelijk in

zijn definitieve vorm wordt aangeboden aan de Raad voor de Inlichtingen- en

Veiligheidsdiensten (R)V), een onderraad van de ministerraad Op die manier wordt de RIV,
maar ook de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, en in een openbare

versie ook uw Kamer, elke drie maanden op hoofdltjnen geinformeerd over de voornaamste

ontwikkelingen die relevant zijn voor de terroristische dreiging in Nederland Daarmee

fungeert het DIN dan ook als een inhoudelijk kompas voor het Nederlandse

contraterrorismebeleid en is het een communicatiemiddel om de samenleving te informeren

over ernst en ontwikkelingsrichting van die dreiging

Elke DTN wordt afgesloten met de vaststelling van het dreigingsniveau voor Nederland Het

is een algemene inschatting van de kans op aanslagen in en tegen Nederland Deze

systematiek, die in mei 2005 is ingevoerd en dus al bijna tien jaar bestaat, kent vier

Ureigingsniveaus minimaal, beperkt, substantieel en kritiek Bij de vaststelling van het

niveau wordt zowel gekeken naar de dreiging als naar de weerstand, dat wil zeggen de mate

waarin overheid en samenleving in staat worden geacht het hoofd te bieden aan dreiging

Als de overheid in staat is om bijvoorbeeld radicalisering tijdig te ontdekken en aan te

pakken, complotten te ontdekken en te ontmantelen en verdachten op te pakken, werkt dit

vanzelfsprekend dempend op het dretgingsniveau

Omdat de kans op aanslagen op dit moment nog steeds vooral voorstelbaar is en er geen

concrete aanwijzingen zijn dat er een aanslag ophanden is, zal het dreigingsniveau op

‘substantreel” blijven en niet verhoogd worden naar “kritiek’ Dat het dreigingsniveau nu

substantieel is, betekent tevens dat het niet altijd zichtbaar is welke maatregelen worden

genomen Daaruit zou echter niet de indruk mogen ontstaan dat er niets extra’s aan

STENO VERSLAG TECHNISCHE BRIEFING tPloeg)
Uiterste corr.datum maandag 6 oktober te 1800 uur/lnhchtingen tel 378270413183079 fax. 3182116



Technische bnef,ngAntemationale strijd tegen ISIS d d 6 oktober 2074/BuHa-OS/BuZaJDefN&J blz 1

beveiliging wordt gedaan Achter de schermen wordt wel degelijk grote alertheid betracht en
zijn procedures strakker aangetrokken De komende tijd zal het wellicht hier en daar toch te
merken zijn, vooral bij de vitale sectoren die aangesloten zijn bij het zogeheten
Alerteringssysteem Terronsmebestrijding, maar niet op dit moment En ook zonder concrete
aanwijzingen kan het soms goed zijn om in deze sfeer nog eens extra
voorzorgsmaatregelen te nemen Ook in die zin moet wat mij betreft het besluit worden
gezien van Defensie en Financien om militairen en douaniers op te dragen niet in uniform te
reizen Ik kan alleen maar de woorden van de CDS op dat punt onderstrepen. Het is gewoon
een zinnige voorzorgsmaatregel, maar ik zou er niet te enthousiast op reageren
De afgelopen dagen is er in media veel ongerustheid te bespeuren over wat ons zoal aan
onheil boven het hoofd hangt Daarbij is soms uitvoerig gespeculeerd over wat of wie en wel
of niet een potentieel doelwit zou kunnen worden van aanslagen. Dat heeft onder het
publiek tot enige ongerustheid geleid die niet nodig is en die ons overigens ook niet helpt
Het komt er de komende tijd op aan om nuchterheid te bewaren Zoals minister Opstelten al
heeft aangegeven, moeten we ons vooral niet bang laten maken en gewoon de dingen
blijven doen die we altijd doen Er zijn immers geen concrete aanwijzingen voor een
aanslag, hoewel die wel voorstelbaar is Als we zorgen dat we de weerstand op orde hebben
en successen boeken in de bestrijding van terrorisme in het buitenland en in Nederland,
blijven de risico’s beheersbaar

Die successen zijn er. Ik hoef slechts te wijzen op de recente aanhoudingen van
jihadistische sleutelfiguren in Nederland, op diverse geslaagde pogingen om de uitreis naar
Syrie of Irak te voorkomen en op de vele bestuurlijke maatregelen die zijn genomen in de
vorm van het intrekken van paspoorten, het stopzetten van uitkeringen, het bevriezen van
tegoeden en het uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministraties De diensten doen
goed werk, de gemeenten die te maken hebben met radicalisering en uitreis evenzeer en
het Openbaar Ministerie en de politie werken met hoge prioriteit aan vervolging als dte ook
daadwerkelijk mogelijk is

Soms worden er vraagtekens geplaatst bij ons beleid om jihadgangers tegen te houden Als
we ze zouden laten gaan, zouden we immers verlost zijn van eenprobleem, zo hoor je dan
vaak Maar niets is minder waar Het onbelemmerd laten uitreizen van Synegangers zou
zeer gevaarlijk zijn Ze zullen in het Midden-Oosten verder radicaliseren, militair getraind
worden en niet alleen ingezet worden bij de strijd, maat zijn ook voor het plegen van
aanslagen in het Westen zeer bruikbaar onder jihadistische leiding
Het tegenhouden van uitreizers is dus een weloverwogen keuze, ook als het gaat om hele
gezinnen die zich daar willen vestigen In het laatste geval zullen de ouders zich niet kunnen
onttrekken aan actieve deelname aan de terroristische organisatie en zullen de kinderen
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worden klaargestoomd voor het slagveld Ook om humanitaire redenen en volgens het
Verdrag voor de Rechten van het Kind kunnen en mogen wij dit niet accepteren
Positief is verder dat veel moslimorganisaties zich openlijk, en misschien meer nog achter
de schermen, keren tegen het jihadisme Ook zij zien dat het een heilloze weg is die alleen
maat leidt tot bloedvergieten De weerbaarheid, nog weet een term uit de veHigheidswereld,
van de Nederlandse moslimgemeenschappen tegen jihadisme maar ook van de
samenleving als geheel is nog steeds groot en is behulpzaam bij het onderkennen en
tegengaan van radicalisering Dat is van niet te onderschatten belang, want bij alle harde
maatregelen om terroristen aan te pakken is één ding zeker Als wij er niet in slagen om
tegelijkertijd nieuwe aanwas door radicalisering en de rekrutering te voorkomen, blijven we
het probleem behouden Vandaar dat het actieplan tegen jihadisme dat in september met uw
Kamer is besproken de volle breedte van preventie tot repressie bevat
De huidige buitenlandse en binnenlandse inzet van Nederland om de dreiging van het
jihadisme het hoofd te bieden, is de beste manier om de dreiging te verminderen Ons
streven zou in ieder geval daarop gericht moeten zijn

De voorzitter Dank voor uw inbreng, Zoals gezegd, de inbreng van de plaatsvervangend
directeur van de MIVD, de heet Kuiper, is al geleverd door de Commandant der
Strijdkrachten De heer Kuiper is uiteraard wel bereid om vragen van de leden te
beantwoorden Ik wijs de leden er wellicht geheel ten overvloede op dat dit een technische
briefing is en dat zij hun politieke vragen uiteraard vrijdag kunnen stellen maar dat zij de
feitelijke vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst voor vanmiddag 16 00 uur moeten
stellen Ik geef graag het woord aan de heer Ten Broeke De leden hebben allemaal
maximaal drie minuten voor hun inbreng

De heer Ten Broeke (VVD) Voorzitter Dank aan de inleiders van vanochtend Ik zal direct
overgaan tot mijn vragen, die zich zullen richten op de Commandant der Strijdkrachten
generaal Middendorp en de directeur-generaal Politieke Zaken, de heer Geerts Ik heb mijn
vragen opgesplitst in een aantal blokjes Ik zal achtereenvolgens behandelen de inzet van
de militairen, de financien, de wijze van het benaderen van de tegenstander en de strategie
in het eindstadium Dat zijn de vragen die ik aan de generaal wil stellen Aan de heer Geerts
heb ik enige vragen over de politieke samenwerking

Over de inzet van de militairen, er is nog geen status of forces agreement bekend voor zover
de brief aangeeft Wanneer denkt de regering dat dit wel het geval zal zijn’? De generaal zei
dat de inzet van het Korps Commandotroepen niet ten koste hoeft te gaan van inzet in Mali
Kan hij dat nog iets nader duiden’? Dat korps is niet onuitputtelijk
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In de brief wordt in mijn ogen weinig aandacht besteed aan de nazorg voor militairen De
generaal zegt dat daarvoor de gebruikelijke regelingen gelden Aangezien we hier misschien
ook nog met bijzondere nazorg te maken zouden kunnen krijgen, waarbij ik met name denk
aan familie en thuisfront, wil ik graag weten of dat allemaal in de gebruikelijke regelingen zit
Ik denk ook aan het feit dat wij rekening moeten houden met de mogelijkheid dat er
eventueel krijgsgevangenen worden gemaakt die dan wellicht niet volgens de Conventie van
Genève worden behandeld Levert dat nog aparte vragen op voor Defensie7
Dan de financien Deze inzet kost 150 miljoen Het lijkt mij dat er sprake is van een
kasschuif in de jaren daarna Klopt dat’? Heb ik dat goed gezien’? Hoe zit het met de
gemaakte vlieguren’? Komen die uit het lopende budget’? Krijgen we een situatie zoals
eerder in Libie, hoewel daar weliswaar geen “air to ground-inzet was’? Kan de luchtmacht
met de huidige aantallen inzetbare F-16s, naast de operaties Baltic Air Policing, in Irak en
ook de QRA in Nederland, de vliegers in staat stellen hun operationele gereedheid en
getraindheid vast te houden’?

Het volgende is mij niet helemaal helder De F-16’s worden ingezet voor luchtaanvallen
tegen 1515 en Irak, zo staat in de brief Nu weten wij dat de bredere coalitie ook op andere
groepen en doelen is gericht Is dat mandaat voor de Nederlandse F-1 6s ook zo ruim’?
Worden met name vaste structuren aangevallen’? Hoe zit het met konvooien die eventueel
de grens overgaan’? De generaal zei dat aanvallen vanuit Syrie eventueel wel aangrijpen
mogelijk maken Is dat dan ook aangrijpen in Syrie’?

Dan heb ik nog enkele vragen aan de heer Geerts die zei dat streng wordt gekeken naar de
Iraakse regering Hoe staat het met de vorming van een eenheidscegering’? Hoe zit het met
de steun van Bagdad voor de Koerdische regio’? Hoe beoordeelt de heer Geerts de
betrokkenheid van verschillende Arabische landen, ook gezien de kwestie van sjiieten
versus soennieten daarbinnen?

Ook Iran lijkt nu militair betrokken te worden in de strijd tegen 1515 Kan de heet Geerts een
waardering geven hoe dit zich zal verhouden tot de pogingen om ook nog tot een
overeenkomst te komen ten aanzien van het Iraanse nucleaire programma’?
Dit is in mijn ogen de derde keer dat Westerse landen als een soort sjiitrsche luchtmacht
opereren na de taliban en Saddam Hoessein nu dan ISIS In vervolg op de vraag die ik
zojuist aan de generaal stelde, hoe zit het dan met eventuele sjiitische milities die ook op
grote schaal humanitaire wreedheden begaan?

Heeft bij het volkenrechtelijk mandaat nog meegespeeld dat de Verenigde Staten de
collectieve zelfverdediging uit artikel 51 inroepen’? Heeft meegespeeld dat er in Syrie geen
legitiem gezag is maat er wel een erkende oppositie is die om ingrijpen heeft verzocht’? Is
die oppositie uberhaupt herkenbaar en benaderbaar’? Wij doen daar zaken mee, maar met
wie doen wij dan eigenlijk zaken’?
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De heer Van Laar (PvdA). Voorzitter Ook van onze kant hartelijk dank aan de inleiders, Wij

hebben heel veel vragen, allereerst over de strategie Er werd terecht gezegd dat een

duurzame oplossing politiek van aard is en niet militair. Een van de zaken die dus essentieel

is, is om de weerstand in de regio tegen het Westen en tegen andere landen niet te

vergroten Hoe wordt daar in de missie rekening mee gehouden” Hoe wordt het maken van

burgerslachtoffers zo veel mogelijk voorkomen, ook in het Nederlandse optreden’7 ISIS zal

haar opereren snel aanpassen aan de aanwezigheid van het Westen daar Dat kan de kans

op burgerslachtoffers weet vergroten

De vraag die daaronder ligt, is natuurlijk wanneer is het campagneplan gereed is en hoe de

Kamer daarover wordt geinformeerd, want daarin hopen we toch meer hierover te lezen

In de regio zijn veel invloedrijke buurlanden die allerlei rollen spelen en allerlei petten op

hebben Ze zitten nu voor een deel in de coalitie maar worden ook verdacht van het steunen

van IS, ISIS of daaraan gelieerde bewegingen Dus hoe kunnen we hen nu tegetijkertijd

bondgenoot maken en aanspreken op hun andere activiteiten7 Hoe kunnen we gematigde

krachten in de regio ondersteunen” Is daar een plan voor en zijn daarvoor

aanknopingspunten te vinden7

De militaire uitzending zal heel snel gebeuren, met name die van de F-16-piloten Welke

gevolgen heeft dat, bijvoorbeeld voor hun uitrusting en hun voorbereiding7 En hoe zit met

het de operationele aspecten”

Over de tolken komen we binnenkort nog te spreken

Over het medisch team hebben de inleiders gezegd dat er een hospitaal aanwezig is, maar

in de brief wordt ook gesproken over een sociaal-medisch team Wordt dat nu wel of niet

meegezonden” In de brief is dat niet helder

Het is nog niet bekend waar de trainers worden ingezet, maar de vorige keer waren ze

nauwelijks inzetbaar door de basis en de plek waar zij zaten in Bagdad Hoe wordt dat deze

keet voorkomen7

Welke invloed heeft deze missie nu eigenlijk op lopende missies en trainingen” Aan de ene

kant wordt gezegd dat het nauwelijks te overzien is, maar dan is het ook moeilijk om een

besluit te nemen Kan daar misschien meer over worden gezegd’7 Welke aanpassingen zijn

er nodig, logistiek en qua bedrijfsvoering” Vallen er arbeidsplaatsen vrij waardoor de

werkdruk onder collega’s in Nederland toeneemt? Dat is wel relevant om te weten

Wat de noodhulp betreft, er zijn ongeveer net zo veel mensen in nood in de regio als er in

totaal in Nederland wonen Dat is een ongelofelijke realisatie Nederland doet nu eigenlijk

het maximale, zeker na de instelling van het noodfonds, maat wat kan Nederland nog meer

doen, bijvoorbeeld om andere landen te motiveren om net zo’n grote stap te zetten en net zo

veel bij te dragen” Is het IS IS-gebied eigenlijk nog wel bereikbaar, voor welke ngo dan ook,
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misschien vanuit een islamitisch land of via andere partijen’? Of is daar uberhaupt geen
toegang meet mogelijk’?

Wat de ontwîkkelingen op langere termijn betreft, stel dat het lukt om 1515 te verslaan, wat
dan’? Blijven onze trainers langer of zijn ZIJ echt maar twaalf maanden inzetbaar’? Kan
Nederland op een andere manier langdurig betrokken blijven bij de regio, ook in Irak’? Is
verlenging van de missie uberhaupt mogelijk, gezien de capaciteit van Defensie’?

Tot slot over de financien, als die 120 miljoen uit de onvoorziene middelen komt, welke
onvoorziene middelen zijn dat dan’? De HGIS-middelen zijn zon beetje middelen van elk
ministerie Zijn dit echt onvoorzrene middelen die tot nu toe nog nergens voor waren
bedoeld’? Dat willen wij graag weten

De heer Van Bommel (SP) Voorzitter ik begin maar meteen met mijn vragen, want ik heb
er heel wat

De heet Geerts meldt dat bestuurlijke en sociaaleconomische hervorming nodig is bi] de
Itakese regering, dat daarover in New York is gesproken en dat de regering zich zeer
bewust is van wat er van haar verwacht wordt Kan hij daar eens concreet op ingaan’? Als de
regering dit concreet weet, willen wij dat ook weten Wat wordt er concreet van de regering
verwacht’?

Hoe zit het met de samenwerking tussen Bagdad en Erbij’? De Koerden hebben
voorwaardelijke steun uitgesproken aan de regering in Bagdad Een aantal voorwaarden
betreft onder andere de betaling van salarissen Sinds januari gebeurt dat niet meer
vanwege het wegvallen van 17% van de olie-inkomsten Dat betreft ook samenwerking op
veiligheidsgebied Strikt genomen is Bagdad verantwoordelijk voor de veiligheid in het land,
dus ook aan de Koerdische grens van het autonome gebied. Dit geldt ook voor de
voorwaarden in het kader van artikel 140 over het betwiste gebied Kan de heer Geerts
ingaan op die voorwaarden, die door Erbil naar onze opvatting terecht worden gesteld aan
de regering in Bagdad’?

Hij sprak over de beschikbare financieringsstromen voor lSlS Waarop doelt hij dan’? Daar
wordt juist naar gezocht Ik neem aan dat dit geldt voor Saoedi-Arabie, Qatar en personen
en organisaties, maar kan de heer Geerts hier concreet over zijn’?

Wat kan hij zeggen over de rol van Turkije’? Ik doel op het sluiten van de grens op het
moment dat er grote groepen vluchtelingen aan de deur kloppen en op de eerder
gesignaleerde steun voor ESIS-strijders die recupereren in Turkije en zelfs worden verpleegd
in ziekenhuizen

De heer Geerts sprak over “de gematigde oppositie in Sytie ondersteunen” Daarmee
bedoelt hij ongetwijfeld niet IS IS, Jabhat al-Nusca, Khorasan of andere groepen die volgens
mij onder vuur zouden komen te liggen, maat welke groeperingen bedoelt hij wel’? De Free
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Syrian Army is een bont gezelschap van naar Amerikaanse schatting 1 500 milities Is er

nog enigszins zicht op wie er dan gesteund moet worden en met welke steun9 Betekent dat

ook wapensteun of anderszins?

Aan de CUS stel ik de volgende vraag. Er wordt gesproken over het voorkomen van

genocide Dat geldt dan in Irak, maar hoe zit het met zo’n grensgeval als Kobani2 Waarom

geldt dat daar niet7 Ik weet dat het net even aan de andere kant van de grens ligt, maar

wanneer genocide voorkomen kan worden, is daarvoor naar onze opvatting met een nieuw

mandaat nodig Wij hebben steeds gezegd dat wij de aanvallen steunen waar het gaat om

het voorkomen van genocide Dat zou dus ook Kobani kunnen betreffen

Op langere termijn is, zo zegt de CUS, een meer militante houding van sjittrsche milities niet

uit te sluiten Kan hij daar concreter over zijn? De sjiitische milities vechten nu aan de zijde

van het regeringsleger

Hij sprak over de bewapening van ISIS Concreet weten we dat ook tanks daar onderdeel

van uitmaken Heeft hij er enig zicht op hoe omvangrijk dat is?

Ten slotte stel ik de heer Schoof de volgende vraag Er wordt een waarschuwend woord

gesproken aan het adres van militairen Hoe zit dat met Nederlanders die in de regio

verblijven? Denk aan de Fransman in Algerije Er zijn nogal wat Nederlanders op dit moment

op vakantie in Algerije, in Tunesie en in Egypte Lopen zij gevaar9 Is er een extra
waarschuwing aan hun adres uitgesproken? Graag een reactie

De heer Knops (CDA) Voorzitter Ik borduur even voort op de vraag van de heet Van
Bommel over het mandaat en over het feit dat we in Irak wel mogen opereren en in Syrie
niet Wat gebeurt er in het gevat van een humanitaire noodsrtuatie9 Het regeerakkoord biedt
daar aanknopingspunten voor Volgens ons kan het sowieso De vraag is waarom daarover
niet iets is opgenomen2 Wellicht kan de DGPZ daar iets over zeggen

Kan er worden ingegaan op het algemene einddoel en het Nederlandse einddoel van de
missie? Dat loopt wel eens door elkaar, ook bi] de missies in Mali Hoe moeten we dat
precies definieren? Zes tot twaalf maanden is in de tijd begrensd. maat zowel uit de inleiding

van de CdS als uit die van de DGPZ blijkt dat ISIS onvoorspelbaar is en dat niet helemaal

duidelijk is wat er de komende maanden zal gaan gebeuren, met name waar het gaat over

een waterbedeffect Stel dat het waterbed zich verplaatst naar Syrre, wat dan? Is deze

missie en zijn de Nederlandse doelen, met de kanttekeningen die daarbij gemaakt zijn, dan

voldoende7

De CUS sprak over de self-defencecriterta. Zijn deze vergelijkbaar met OEF of met andere

operaties7 De CdS weet wel waar ik op doel De Amerikaanse self-defencecriterra

verschillen nogal van de criteria die de Nederlandse eenheden wel eens hebben Ingezet

Dat lijkt me wel relevant, al dan niet vertrouwelijk
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Is de CUS in staat om een overzicht te geven van de caveats die door andere landen worden
ingebracht? Onder caveats versta ik bijvoorbeeld ook het niet optreden in Syrie
Dan de uniformen Ik wilde daar eigenlijk niet over beginnen en ik wil me daar ook geen
politiek oordeel over aanmatigen, maar naar aanleiding van wat de CUS heeft gezegd, heb ik
toch de vraag wat er nu aan de hand is De CÖS spreekt over een richtlijn Is een richtlijn
een order of een al dan niet vrijblijvend advies? Het lijkt mij goed om daar nu volstrekte
helderheid over te geven

De heer Bosma (PW) Voorzitter Het nieuws zat natuurlijk in de inleiding, naar goed
journalistiek gebruik In de brief van 24 september werd ons nog medegedeeld dat de
Islamitische Staat weinig van doen heeft met de islam Nu deelt de heer Geerts in zijn eerste
woorden al mee dat de Islamitische Staat helemaal niet islamitisch is Er is nogal wat
gebeurd in vijf dagen, begrijp ik. De heer Schoof spreekt openlijk over jihadisten Het lijkt me
toch dat jihad bij de islam hoort Hoe komt men tot het oordeel dat de Islamitische Staat
niets met de islam te maken heeft? Waar is dat op gebaseerd? Op welke soera’s? Volgens
mij doet de Islamitische Staat atles binnen de islamitische ideologie Geen enkele soera in
de Koran en geen enkele uitspraak van de Al-Azhar-universiteit zou verbieden wat de
Islamitische Staat doet Ik vind het een nogal harde uitspraak Ik wil graag horen waar die op
gebaseerd is Vol verwachting klopt mijn hart

Ik begrijp ook dat onze inzet gericht zal zijn op het wegnemen van de root causes Een
duurzame oplossing, want er is gebrek aan alternatieven Dat is nogal abstract Het doet me
een beetje denken aan de Sovjet-Unie die altijd streefde naar het socialisme, maar hoe dat
er nu precies uitzag, wist niemand Wanneer zijn die root causes nu precies weggenomen’?
Is dat als het bruto nationaal product van Irak hetzelfde is als dat van Nederland? Gaan we
een eeuwigdurende weg in en moeten we dit eeuwrgdurend subsidieren? Wanneer zijn die
root causes weggenomen? Wat zijn die root causes7 Is dat de economie, is het de islam7 Ik
hoor graag wat het zijn We gaan gematigde krachten in Syrie ondersteunen? Wie zijn dat?
Graag concreet namen en rugnummers. Wie zijn de gematigde krachten in Syrie’ Hoezo
zijn die gematigd?

We gaan Syrische vrouwen een podium geven Hoe gaan we dat doen? Wat is het einddoel
daarvan2 Hoe gaan we het meten als ze van het podium zijn afgestapt?
Dan het uniformadvies, een dringend advies werd gezegd Hoe lang duurt dat7 Is dat een
order? Wordt het opgeheven na de termijn van zes maanden? Ik vind het nogal wat
Waar zullen de trainingsteams actief zijn? Dat is, neem ik aan, op meerdere plaatsen in
Koerdistan en Irak De heer Schoof deelt ons mede dat we de jihadisten vooral in eigen land
moeten houden, omdat zij anders in het Midden-Oosten nog verder gaan radicaliseren Die
hele radrcaliseringstheorie begrijp ik niet Mensen volgen de islam of niet Ze zijn toch hier
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al, lijkt mij, ernstig geradicahseerd, want ze willen meevechten Dan kunnen ze in het

MLdden-Oosten nog verder radicaliseren Wat is “nog verder radicaliseren”?

Ten slotte de rol van de andere landen, Saudi-Arabie, de emiraten en Qatar Deze landen

spelen een rol in de luchtaanvallen Hoe groot is die rol7 Hoe serieus is die’? Hoe verhoudt

zich dit tot de zeer sterke berichtgeving over financiering of andere bemoeienis met die

landen met de Islamitische Staat’?

De heer Sjoerdsma (D66) Voorzitter Dank aan de inleiders voor de duidelijke introductie

Ik sluit mij wat de root causes betreft graag aan bij eerdere sprekers. Wat zijn de echte root

causes en hoe gaan wij of de lokale krachten die wegnemen’?

Er wordt gesproken over een militaire strategre die waarschijnlijk jaren kan duren De CUS
zegt dat het piept en kraakt bij defensie Wat als er een bijdrage wordt verwacht na die

eerste twaalf maanden’? Is dat mogelijk’? Er wordt in Tampa gewerkt aan een militaire

strategie Bestaat er ook een dergelijke humanitaire strategie? We zullen naar verwachting

immers jaren bezig zijn met het opvangen van vluchtelingen in de regio Dat hebben we al
eerder gezien in Syrie, waar we al drie jaar bezig zijn

Ik heb een vraag over het mandaat In Irak zijn we op uitnodiging Hoe lang geldt die
uitnodiging’? Wat als die uitnodiging wordt ingetrokken’? Over Syrie wordt gezegd dat het
ingewikkelder ligt, omdat Assad daar nog steeds aan de macht is Assad wordt niet erkend,
die heeft geen uitnodiging gedaan Toch is er een uitnodiging gekomen van Hadi al-Bahra,
een vertegenwoordiger die door Nederland en door verschillende Europese lidstaten wordt
erkend Wat is nu precies het verschil tussen die uitnodiging en de uitnodiging van de

Iraakse regering’?

Dan de coalitie Graag zou ik een appreciatie krijgen van de rol van Turkije Klopt het dat
Turkije zich voorbereidt op de inzet van grondtroepen nabij de grens’?

Op de werkbaarheid is de CUS gedeeltelijk al ingegaan toen hij zei dat self-defence geldt als

er aanvallen zijn vanaf de andere zijde van de Syrische grens Geldt dat ook voor het geval
een doelwit, een konvooi de grens over zou gaan’ Geldt dat als geallieerden zouden
moeten worden ontzet net aan de andere kant van de grens? Hoe werkt dat mandaat
precies’? Waar eindigt dat en hoe houden we het werkbaar voor onze militairen?

De Amerikanen gaan de gematigde Syrische oppositie bewapenen Wat is het standpunt

van Nederland daarin’? Steunen wij dat’? Doen wij daaraan mee’? Ik heb dat niet gelezen in
de brief

Tot slot de financiering Sluit de CUS uit dat de financiering van deze missie bij defensie uit
exploitatie en investeringen wordt gehaald’?
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De heet Voordewind (ChristenUnie) Voorzitter Ik dank de insprekers voor hun toelichting
op de artikel 100-brief Ik heb een aantal vragen In de eerste plaats een vraag over het
campagneplan van de Amenkanen en de coalitie voor het terugdringen van ISIS en het
beschermen van de vluchtelingen. In hoeverre omvat dat een bredere doelstelling om de
vluchteringen terug te laten keren naar bijvoorbeeld Ninive en Mosul, terwijl zij eerder al vier
of vijf keer gevlucht zijn uit die dorpjes Blijft die luchtsteun ook gelden op het moment dat zij
zijn teruggekeerd7 Zij hebben eerder aangegeven dat zij zeer beducht waren om terug te
keren omdat zij mede verdreven waren door hun Arabische buren Graag krijg ik een
doorkijkje naar die strategie

Dan kom ik bij de steun aan gematigde krachten Ook ik sluit mij aan bij de gestelde vragen
Welke krachten zijn dit? Van de Free Syrtan Army is bekend dat zij coalities willen sluiten
met iedereen die Assad wil verdrijven Dat doen zij bijvoorbeeld aan de Libanese grens met
ISIS zelf Hoe kunnen we voorkomen dat onze wapens en inzet via de Free Syrian Army bij
ISIS terechtkomen7 Dan heb ik het nog niet gehad over andere groeperingen zoals Al
Farouk

Dan de bewapening van onze mensen Gaan onze mensen met wapens die kant op7
Mogen ze zichzelf beschermen met wapens? Hoe zit het met de trainers7 De CdS had het
over special forces Ik neem aan dat hij hiermee de special operation forces bedoelt, het
trainingsteam Als dat niet het geval is, hoor ik dat graag Hoe zit het met de bescherming
van onze trainers7 Wie beschermt hen wanneer zij in Noord-Irak, mogelijk zelfs binnen de
poorten van een kazerne, hun trainingen doen op het moment dat er een dreiging van IS1S
ontstaat in dat gebied7 Zijn dat de Amerikanen of is dat een andere coalitie2 Voorheen in
Afghanistan werd dat door de Duitsers en de Amerikanen gedaan Welke coalitiepartner
gaat zich daarmee bezighouden9

Over de mogelijkheden voor self-defence wordt gezegd dat er ook cross border gevochten
zou moeten worden op het moment dat onze mensen worden aangevallen Betekent dit dat
de mensen zichzelf alleen mogen beschermen of mogen zij ook de dreiging wegnemen op
het moment dat de dreiging één of twee kilometer over de grens is7
Dan kom ik bij het punt dat het piept en het kraakt bij Defensie, de kasschuif van 2017, 2018
en 2019 Is dit ongeveer wat Nederland kan leveren, in ieder geval het komend jaar? We zijn
actief in Mali, straks weer in Afghanistan en ook in Polen komen vier F-16’s te staan Is dit
het nu of is er nog ruimte op het moment dat er een andere crisis ontstaat2

De heet Van 01k (Groen Links) Voorzitter Dank ook van mijn kant aan de inleiders, Aan de
heet Geetts wil ik een vraag stellen over het volkentechtelijk mandaat Hij heeft gezegd dat
het nog steeds onduidelijk is of in het geval van Syrië voldaan is aan het volkenrechtelijk
mandaat Dat suggereert een beetje dat die duidelijkheid er misschien wel komt of dat er
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een proces gaande is om die duidelijkheid wel te creeren IVlisschien komt die duidelijkheid

er wel helemaal nooit, omdat de een dit zegt en de ander dat Dat gebeurt wel vaker met

een volkenrechtelijk mandaat

Een duurzame oplossing kan alleen politiek van aard zijn De heer Van Bommel heeft daar

ook al vragen over gesteld Wat zijn nu precies, ook na de week New York, waarbij zo’n

beetje iedereen die ertoe doet aanwezig was, de plannen of vooruitzichten voor dat politieke

proces9 We gaan natuurlijk de nieuwe regering in Irak steunen, maar wat gebeurt er

bijvoorbeeld in de regio2 Hoe worden partijen dichter bij elkaar gebracht’

Ik heb één vraag voor generaal Middendorp Kan hij zijn licht erover laten schijnen hoe de

opmars van ISIS zich precies heeft voltrokken9 Is het mogelijk om daar vanuit militaire

optiek een appreciatie van te geven’ Komt het doordat 1515 zo sterk is en dat het een

gigantisch goed getraind quasi-leger heeft Of komt het eerder doordat de Irakese

strijdkrachten zo zwak zijn of de strijd uit de weg zijn gegaan’ Na alles wat ik erover gelezen

en gehoord heb, is dat voor mij nog steeds een heel moeilijk in te schatten kwestie Ik hoop

dat de CUS daar wat meer over kan zeggen

Ten slotte heb ik nog een vraag aan de heer Swartbol over de Nederlandse inspanningen

ten aanzien van wederopbouw, de ontwikkelingsinspanning Hij heeft verteld wat Nederland

al doet Hij heeft ook gezegd dat bekeken wordt wat er verder nog aan OS-middelen kan

worden ingezet de komende tijd, maar dat de middelen zeer beperkt zijn Er is een coalitron

of the willing voor militaire optreden Bestaat er zoiets ook waar het gaat om onze

inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking2 Wordt er gesproken over

taakverdeling en over coordinatie9 Wordt erover gesproken wie wat gaat doen de komende

tijd

De heer Van der Staaij (SGP) Voorzitter Allereerst mijn dank voor de heldere briefing Ik

zat mij tot een aantal hoofdpunten beperken Een aantal vragen kan ik later schriftelijk

stellen

In de eerste plaats ben ik benieuwd in hoeverre we nog lessen kunnen trekken uit de missie

2003-2005, ook in Irak maar dan in Al Muthanna Dat was allemaal anders, maar toch ben ik

benieuwd wat wij daarvan hebben geleerd wat wij nu kunnen gebruiken bij een nieuw

optreden in Irak

Aan de heer Geerts vraag ik in hoeverre in het politieke proces er naast de aandacht voor de

positie van vrouwen ook aandacht is voor minderheden die in de knel zitten De yezidi’s en

de christenen zijn al genoemd

Aan de heer Schoof, de NCW, vraag ik in hoeverre bij voorzorgsmaatregelen wordt

meegewogen wat het effect is op het algehele veiligheidsgevoel Net ging het over het
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uniformverbod, maar ik wil het op een abstracter niveau weten Het kan ook bij andere
maatregelen gelden

Eerder is gesproken over het tegenhouden van heenreizigers Ik kree de nodige vragen
van mensen over het tegenhouden van terugreizigers Wat zijn daarbij precies de
mogelijkheden7 In hoeverre zijn mensen tegen te houden die in dat gebied ervaring hebben
opgedaan en die naar Nederland terug willen keren?

Aan generaal Middendorp heb ik een vraag over de inzet van de F-16’s Toen de inzet werd
bepaald was het campagneplan nog niet helemaal af Het planningsproces liep nog Is er,
nu wij het totale campagneplan kennen, zicht op waar er nog gaten zitten2 Is de inzet die de
verschillende landen hebben aangeboden soepel inpasbaar in dat totaalplan?
Ook ik heb een vraag naar-aanleiding van dat het piept en kraakt bij defensie In het
verleden hoorde ik op missie ook nog weleens dat het piepte en kraakte bij het oplossen van
problemen met de F-16’s in de logistiek Ik doel op reparaties, het tijdig aanleveren van
onderdelen Wat is daarover te zeggen2

Tot slot een vraag aan de heer Swartbol over het financiële gat in de toekomst vanwege de
kasschuif Er wordt nu geld gehaald uit HG1S 2017, 2018, 2019 Hoe wordt dat opgelost in
de toekomst2 Gaat dat via een kasschuif vanuit 2020, 2021, 20222

De heet Krol (5OPLUS/Baay-Timmerman) Voorzitter Dank voor de heldere uiteenzetting
Er zijn al veel vragen gesteld Ik heb nog twee vragen De eerste stel ik aan de heer Schoof
Hij zegt dat er slechts een geringe toename van de dreiging in Nederland is Zijn er
voldoende middelen en is daar voldoende geld voor beschikbaar?

Mijn tweede vraag stel ik aan de heer Middendorp over de uniformregel Afgelopen vrijdag in
de trein merkte ik dat een van de militairen die zijn uniform nog aan had alom complimenten
kreeg van de andere treinreizigers De desbetreffende militair vertelde mij dat hij niet eens
weet of er sancties zijn op het dragen van het uniform Kan de heer Middendorp die militair
even uit de droom helpen2

De heet Van Klaveren (Groep BontesNan Klaveren) Voorzitter Dank aan de inleiders voor
hun verhaal Ik heb ook een aantal korte vragen In hoeverre vechten WIJ straks met een
vijand die zich met al zijn materieel en financiele middelen heeft teruggetrokken in Syrie?
Welke taken zijn er dan nog voor de Nederlandse F-16s gezien het feit dat zij alleen in Irak
mogen worden ingezet? Welke specifieke mogelijkheden zijn er voor Nederland om snel op
te treden als een van onze militaire trainers in Irak wordt ontvoerd door tSIS
We weten dat de inzet van F-16’s in Irak zoals net gesteld ten koste gaan van de
snellereactiemacht die de NAVO wil opzetten Zijn er nog andere operationele doelstellingen
die ten koste gaan van de inzet van -16’s tegen ISIS
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Dan een vraag die al eerder gesteld is wie zijn de zogenaamde gematigden en op welke

wijze worden die specifiek ondersteund of willen wij die ondersteunen? De heer Geerts gaf

aan dat IS niet slamitisch is en geen staat Op welke gronden baseert hij dat Wie stelt of

iets islamitisch is of niet7

Ook ik krijg graag een toelichting op de root causes

Ten slotte nog een vraag over de lange termijn Hoe verhoudt deze missie zich tot het

gevaar dat Iran heet7

De vergadering wordt van 10 22 uur tot 10 40 uur geschorst

De voorzitter Alvorens ik het woord geef aan de sprekers, wijs ik erop dat er veel vragen

zijn gesteld, veelal technische vragen Een aantal vragen zijn van politieke aard Als vragen
niet beantwoord worden, gaan we geen veegrondje doen Dan mogen de leden ervan
uitgegaan dat zij die vragen kunnen stellen bij de feitelijke vragen of aanstaande donderdag
Dan geef ik graag het woord aan de Directeur-Generaal Politieke Zaken, de heer Geerts

De heet Geerts. Voorzitter Ik zal proberen de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden
De heet Ten Broeke had het over het mandaat Ook anderen hebben daarnaar gevraagd Ik
zal proberen een beeld te schetsen van de juridische grondslag voor het optreden tegen
ISIS De rechtsgrondslag voor geweidgebruik in een derde staat kan zijn de toestemming
van de betreffende staat om op het grondgebied van die staat geweld aan te wenden, in
overeenstemming met het internationaal recht Het geweld dat in dat kader wordt

aangewend, valt daarom niet onder het geweldsverbod zoals vastgelegd in artikel 2, lid 4,
van het Handvest van de Verenigde Naties Op grond van het geldende internationale recht
is het gebruik van geweld bij internationale betrekkingen niet toegestaan tenzij er een

uitzondering van toepassing is Dat staat in artikel 2, lid 4 van het handvest Er zijn twee
uitzonderingen De ene is zelfverdediging en de andere is ingrijpen door middel van een
resolutie van de Veiligheidsraad op grond van hoofdstuk 7 van het handvest Hoewel
politieke steunverlening van een andere orde is dan de deelname aan een militaire missie is
het bestaan van een volkenrechtelijke rechtsgrondslag ook daarvoor een vereiste Het
kabinet heeft daarover vorig jaar een brief aan de Kamer gestuurd

In geval van een gewapende aanval door een andere staat heeft een staat het recht om zich
met gewapend geweld daartegen te verzetten Andere staten hebben het recht, deze
aangevallen staat op diens verzoek militair bij te staan Dat recht vindt zijn basis in het
internationaal gewoonterecht en is vastgelegd in artikel 51 van het handvest Onder die
rechtsgrondslag valt ook de militaire bijstand, bijvoorbeeld in het kader van het Noord
Atlantisch Verdrag van 1949 Artikel 5 van dat verdrag verwijst expliciet naar artikel 51 van

STENO VERSLAG TECHNISCHE BRIEF)NG (Ploeg)
Uiterste corr.datum: maandag 6 oktober te 18 00 uur/Inlichtingen tel 3182104/3183019 fax 3782116



Technische bnefinglintem&ionale strijd tegen ISIS d d 6 oktober 2014/BuHa-OS/BuZWDefN&J b!z 28

het handvest en bevat een collectieve bijstandsverplichting indien zich een gewapende
aanval voordoet tegen een van de andere NAVO-partners Ook kan het recht op
zelfverdediging worden uitgeoefend tegen gewapende aanvallen afkomstig van gewapende
groepen Over de reikwijdte van het recht op zelfverdediging bestaat discussie, onder meer
over de vraag in hoeverre er ook recht op zelfverdediging bestaat voordat een gewapende
aanval heeft plaatsgevonden Het kabinet deelt op dat punt een advies dat dateert uit 2004
van de AIV, waarin staat dat men in het geval van een onmiddellijke concreet dreigende
aanval onder voorwaarden een beroep kan doen op het recht van zelfverdediging zoals
vervat in artikel 51 van het handvest Van geen enkele staat kan immers worden gevraagd
of verwacht dat hij passief blijft als er duidelijke aanwijzingen zijn dat een dergelijke aanval
op zijn grondgebied of inwoners ophanden is

De tweede algemeen aanvaarde rechtsgrondslag voor gebruik van geweld is een VN
Veiiigheidsraadresolutie op basis van hoofdstuk 7 van het handvest De Veiligheidsraad kan
autorisatie geven voor het gebruik van geweld aan missies van de VN, aan staten of aan
regionale organisaties Autorisaties voor het gebruik van geweld worden neergelegd in VN
Veiligheidsraadcesoluties waarin het gebruik van alle noodzakelijke maatregelen -- all
necessary means of all necessary measures -- wordt toegestaan
Dan is de vraag aan de orde of er ook alternatieve grondslagen denkbaar zijn Daarvoor
verwijs ik in de eerste plaats graag naar de Kamerbrief van 19 september 2013 waarin dat
aspect uitvoerig wordt behandeld. Het gaat dan in het bijzonder om het vraagstuk van R2P,
the responsibility to ptotect In die brtef heeft het kabinet geconcludeerd dat dit geen
alternatieve rechtsgrond vormt voor het gebruik van geweld en dat er ook in dat soort
gevallen een resolutie van de VN-Veiltgheidsraad nodig is Humanitaire interventie is geen
rechtsgrondslag voor het gebruik van geweld, maar er is wel bereidheid bij het kabinet om in
het geval van humanitaire noodsituaties te overwegen of een bijdrage kan worden geleverd
aan het lenigen van humanitaire nood In het regeerakkoord staat en ik citeer Voor een
bijdrage aan internationale crisisbeheersingsoperaties is een volkenrechtelijk mandaat
vereist of dient sprake te zijn van een humanitaire noodsituatie Verzoeken daartoe worden
overwogen in het perspectief van onze internationale verantwoordelijkheid en nationale
belangen”

De bijdrage aan internationale crisisbeheersingsoperaties kan uit vele vormen bestaan
Indien het verzoek om een bijdrage het gebruik van geweld omvat, zal het kabinet in ieder
afzonderlijk geval een politieke beoordeling maken of het gebruik daarvan legitiem is op
basis van politieke of morele rechtvaardiging daarvoor Daarbij wordt dan nadrukkelijk
rekening gehouden met de volgende aspecten
Een situatie waarin de Veiligheidsraad niet in staat is gebleken, zijn primaire
verantwoordelijkheid voor handhaving van internationale vrede en veiligheid uit te oefenen
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als gevolg van het ontbreken van unanimiteit onder permanente leden van de VN

Veiligheidscaad Dan kan overwogen worden om als ultimum remedium op te treden op

basis van een humanitaire interventie Dat kan alleen als er sprake is van een humanitaire

noodsituatie Het bestaan en de ernst van een humanitaire noodsituatie moet zijn

aangetoond aan de hand van overtuigend en geloofwaardig bewijsmateriaal Ook moet

duidelijk zijn aan wie de verantwoordelijkheid voor de schending kan worden toegerekend

Daarnaast moet gebleken zijn dat er geen praktische alternatieven voorhanden zijn om de

humanitaire nood te beeindigen of ten minste te lenigen Ht voorgenomen gebruik van

geweld moet gericht zijn op het beeindigen of ten minste het lenigen van de humanitaire

nood Het gebruik van geweld als vergeldingsactie of als strafexpeditie is niet toegestaan

Dit impliceert dat ook consequenties van militair optreden tevoren dienen te worden

afgewogen Het gebruik van geweld moet het internationaal recht eerbiedigen, met inbegrip

van de vereisten van noodzakelijkheid en proportionaliteit. Dit betekent een beperking van

het gebruik van geweld naar tijd en omvang en relatie tot het doel Uiteraard dient ook in

dergelijke situaties internationaal humanitair recht te worden nageleefd

Over de rechtsgrond voor het gebruik tegen ISIS in Irak bestaat overeenstemming Dat heb

ik ook in mijn inleiding gemeld

Verschillende leden hebben gevraagd hoe het met Syrie zit Is er sprake van een mogelijke

uitzondering op het geweldverbod7 Een resolutie van de VN-Veiligheidsraad onder

hoofdstuk 7 is op dit moment niet haalbaar. Het treffen van maatregelen tegen ISIS op

Syrisch grondgebied is onbespreekbaar als gevolg van het ontbreken van unanimiteit onder

de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad Dit is een probleem dat al jaren teruggaat

en dat voor een deel ook ten grondslag ligt aan de problemen waar we nu mee

geconfronteerd worden Als een van de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad niet in

201 1 en 2012 het vetorecht had gebruikt om actie te voorkomen, zaten we waarschijnlijk nu

niet in de situatie waarin we nu zijn beland

Er is gevaagd of er een uitzondering mogelijk is op het geweldsverbod in het geval van

zelfverdediging. Dat geldt bij een concrete, dreigende aanval op Irak vanuit Syrie of bij een

gewapende aanval door Syrie of bij een gewapende aanval op Turkije Er is momenteel

geen eensluidendheid over de beantwoording van de vraag of er sprake is van een

volkenrechtelijk mandaat voor de militaire inzet in Syrie Eenduidige conclusies zijn op dit

moment niet te trekken

De VS die de aanvallen tegen ISIS leiden, beroepen zich op het recht op collectieve

zelfverdediging, verwijzend naar de brieven van Irak aan de Veilighetdsraad Er gelden

strikte voorwaarden voor de uitoefening van dat recht, zeker als een gewapende aanval

afkomstig is van een groep zoals ISIS Dan is ook bepalend of Syrie dergelijke aanvallen

kan of wil bestrijden De notie die daarbij steeds terugkomt, is de vraag of een regering
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unwilltng of unable is Dat zijn de twee kernbegrippen De vraag welke notie op Syne van
toepassing is, is onderwerp van discussie op dit moment Nu valt niet met stelligheid te
zeggen of er sprake is van zelfverdediging als volkenrechtelijk mandaat Om die reden is de
Nederlandse inzet op dit moment beperkt tot Irak, maar, zoals ik al in mijn inleiding zei, zal
het kabinet de internationale ontwikkelingen op dit vlak nauwkeurig blijven volgen Tot zo ver
het mandaat

Dan kom ik op de vraag hoe het staat met de vorming van de Iraakse eenheidsregering
Zoals in de artikel 1OObrief is aangegeven zijn de vorming van een Iraakse
eenheidsregenng en de ontwikkeling en uitvoering van een inclusief beleid voor alle
Irakezen dé belangrijkste factoren in het bereiken van een duurzame oplossing voor Irak De
regering in Bagdad heeft daartoe belangrijke stappen gezet door een kabinet samen te
stellen dat evenwichtig en inclusief is Dat zijn slechts eerste stappen Nodig zijn verder
zaken zoals de hervorming van staatsinstituties, decentralisatie en een verdergaande
democratisering De Koerden hebben hun medewerking op middellange termijn hiervan
afhankelijk gemaakt Ik kom straks terug op die voorwaardelijkheid
President Obama heeft al in een vroeg stadium duidelijk gemaakt dat internationale
assistentie aan Irak afhankelijk is van voortgang op dit politieke spoor Premier AI-Abadi
toont zich tot nu bewust van het feit dat zowel internationale steun als interne stabiliteit
afhangen van dergelijke voortgang De coalitie en ook de Nederlandse regering blijven
daarop aandringen Dat is ook gebeurd in het gesprek van afgelopen vrijdagmiddag met de
Iraakse minister van Buitenlandse Zaken in New York waar ik in mijn inleiding op duidde
Hoe beoordeelt de regering de betrokkenheid van de verschillende Arabische landen bij
deze coalitie? tSlS legt ten onrechte een claim op de Sunni Islam als bron voor haar
handelen Het geweld en de gruweldaden van de groep heeft echter zowel sjiiten als
soennieten van zich vervreemd

De verklaring van Jeddah door de GCC(Gulf Cooperation Council)-landen en Egypte,
]ordanie en Libanon is een van de eerste duidelijke tekenen van commitment van
soennitische landen in de regio aan de plannen van de coalitie De betrokkenheid van vijf
soennitische landen -- Saudi-Arabie, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Jordanië en
Bahrein -- bij bombardementen in Syrie is duidelijk Een interessant detail is dat de eerste
luchtaanval is uitgevoerd door een vrouwelijke piloot van de Verenigde Arabische Emiraten
Deze luchtaanvallen zijn een duidelijk signaal dat de steun van deze landen niet slechts bij
woorden blijft Dat is heel belangrijk voor de perceptie van en het draagvlak voor de
activiteiten van de coalitie

Ik noemde al het Jeddah-communiqué Vorige week was de bijeenkomst van de Friends of
Syria in New York Daaruit bleek heet duidelijk dat men het in de Arabische wereld in brede
zin als een belediging ervaart dat ISIS of IS hun geloof gijzelt, hun geloof kaapt Daar doelde
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ik in mijn introductie op Ik heb gezegd dat ISIS niet islamitisch is en geen staat is In de

Arabische wereld in brede zin, maar ook door individuele moslims en moslimorganisaties

wordt het als een belediging beschouwd dat tSIS of IS de islam gebruikt voor zijn

doeleinden Dat heeft weinig of niets te maken met de islam, zoals ook in de artikel 100-brief

staat Ik zeg tegen de heet Bosma dat er in die vijf dagen niet zo veel is veranderd We

moeten niet vergeten dat 90% van de mensen die door ISIS vermoord worden moslims zijn

De rol van Iran in de bestrijding van ISIS is onderwerp van gesprek binnen de coalitie Het

kabinet heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat Iran onderdeel uitmaakt van het

probleem en daarmee ook onderdeel zou moeten uitmaken van de oplossing Wat het

kabinet betreft, had Iran ook bij de bijeenkomst in Parijs op 15 septemberji aan mogen

schutven U weet dat daar veel discussie over is geweest Ook bij andere betrokken landen

begint dat idee steeds meet post te vatten

Het nucleaire dossier, waar de heet Ten Broeke op doelde, heeft een eigenstandige

dynamiek en wordt zo veel mogelijk gecompartimenteerd behandeld, dus niet in samenhang

met dit dossier. De inzet van de P5 plus 1 of de E3 plus 3 zo u wilt, is onverminderd gericht

op het bereiken van de in diverse VN-resoluties neergelegde doelstellingen Wij zijn intussen

een eind op weg naar de deadline van 24 november Vorige week in New York is ook weet

onderhandeld, Ik denk dat het ook voor Iran heel duidelijk is dat het land zich tot het uiterste

zal moeten inspannen om ervoor te zorgen dat er op 24 november een overeenkomst ligt op

het nucleaire dossier. Anders wordt de situatie alleen maar gecompliceerder, ook voor Iran

De heet Ten Broeke zei dat dit de derde keer is dat westerse landen als sjiitische luchtmacht

opereren. Hij vroeg of sjiitische milities ook worden aangepakt als zij militaire wreedheden

begaan De coalitie opereert in Irak op verzoek van de Iraakse regering in de strijd tegen

ISIS Binnen dat mandaat mogen alleen 1515-doelen worden aangevallen Wel heeft de

coalitie deze steun aan de Iraakse regering aangeboden op voorwaarde dat Bagdad

stappen zal zetten om de onvrede onder met name niet-sjiitische delen van de Iraakse

bevolking weg te nemen De coalitie zal dan ook in de communicatie met Bagdad

nadrukkelijk blijven wijzen op de Iraakse verantwoordelijkheid voor het voorkomen van

misstanden als gevolg van het optreden door sjiitische milities

De heer Ten Broeke vroeg of bij de overwegingen inzake het volkenrechtelijke mandaat

heeft meegespeeld dat de VS collectieve zelfverdediging hebben ingeroepen Op die vraag

heb ik al gereageerd Hij vroeg ook of de Syrische oppositie nog herkenbaar en benaderbaar

is Dat is zeker het geval Dat bleek ook vorige week op de bijeenkomst in New York van de

Friends of Syria Daarbij was de president van de SOC (Syrian Opposition Coalition), Hadi

AI-Bahra, aanwezig

De gematigde krachten zijn voor ons met name de SOC Die coalitie is voor ons dé

vertegenwoordiger van het Syrische volk Voor ons is de Syrische oppositie wel degelijk
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herkenbaar en benaderbaar Onze speciale gezant, de heet Kurpershoek en zijn team in
Istanbul, staat in nauw contact met personen van invloed binnen de oppositie Nederland
steunt de Syrische oppositie op verschillende manieren en op verschillende nveaus, zowel
centraal via de SOC in Istanbul als decentraal via lokale raden en lokale poktie- en lokale
justitieactoren Tevens is er steun voor het maatschappelijk middenveld, de activisten De
oppositie is een essentiele speler voor het bewerkstelligen van duurzame vrede nadat lSlS
en Assad plaats hebben gemaakt voor gematigde krachten en een inctusief bestuur van het
land Belangrijke natie voor het kabinet in dit kader is dat het een enorme vergissing zou zijn
als Assad via een zijdeur weer salonfahig zou worden Ook dat was g&ukkig een breed
gedeeld gevoelen vorige week in New York. Daarvan kan in de optiek van het kabinet
absoluut geen sprake zijn

De heet Van Laat had een vraag over de gematigde krachten Ik hoop dat ik die zojuist naar
tevredenheid heb beantwoord,

Dat brengt me bij de vragen van de heet Van Bommel Hij vroeg naar de bestuurlijke en
sociaaleconomische hervormingen Er is een groot aantal hervormingen nodig, ook van de
defensiestructuur. Ik doel op de opheffing van het door Al-Maliki opgerichte office of the
commander-in-chief Er is een aantal hoge sjiitische commandanten met pensioen gestuurd
Er is een brede national security council opgericht De minister van Financien is een Koerd
en ook dat wekt vertrouwen. Je ziet -- dat zag je ook bij de Defence Syna Meeting vorige
week -- dat Al-Bahra in feite staat voor alles wat Assad niet is Hij is gematigd, democratisch
en inclusief Hij werkt aan een stabiel, democratisch en inclusief Syrie en krijgt daarvoor de
steun van de internationale gemeenschap Zoals bekend heeft het onder Al-Maliki
schromelijk ontbroken aan een inclusief Syrie

Hoe staat het met de samenwerking tussen Bagdad en Erbil Die samenwerking is natuurlijk
van groot belang Momenteel is er een missie uit Erbit in Bagdad De voornaamste eisen
hebben betrekking op het overmaken van salarissen van ambtenaren van de Koerdische
autonome autoriteit, de betaling van salarissen aan de peshmerga’s, de goedkeuring van het
nationale budget met 17% voor de Koerden en een extra ministerspost Ik noemde al de
benoeming van een Koerdische minister van Financien in Bagdad Nederland en de coalitie
oefenen op deze punten druk uit op Bagdad De voorwaardelijke steun is voor een
proefperiode van drie maanden Alles wijst erop dat Bagdad zich er zeer van bewust is dat in
die periode geleverd moet worden Er zal gepresteerd moeten worden Natuurlijk is er ook
een verantwoordelijkheid voor de Koerden om zich constructief op te stellen
Dan kom ik op de financierrngsstromen voor ISIS Nederland dringt aan op de noodzaak van
scherpe sanctiemaatregeien en de wenselijkheid van adequate monitoring De minister-
president heeft dat vorige week ook gedaan in de VN-Veiligheidsraad tijdens een sessie
over forergn fighters We hebben daarover ook contact met de voorzitter van het VN
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sanctiecomfté, Australie ISIS staat sinds eind 2013 op de sanctielijst van de VN. Dat houdt

in een verbod op het ter beschikking stellen van financiele tegoeden, een wapenembargo en

reisbeperkingen Resolutie 2170 van de Veiligheidsraad herbevestigt het VN-sanctieregime

en voegt zes aan ISIS gelieerde individuen toe Er zijn -- ook dat is eerder met de Kamer

gewisseld -- geen aanwijzingen voor de financiering van ISIS door statelijke actoren, ook

niet door de Goifstaten Pnvate financiering uit de Goifregio kunnen we niet uitsluiten Het

kabinet roept landen op om afdoende maatregelen te nemen om dergelijke financiering van

ISIS door organisaties en indtviduen tegen te gaan Nederland onderhoudt daarom

diplomatiek contact met onder andere de Golfstaten om maatregelen te treffen De GCC

landen hebben in het communiqué van Jeddah herhaald dat zij uitvoering zullen geven aan

resolutie 2170

Dan kom ik op de rol van Turkije Turkije was een van de eerste landen dat zich heeft

uitgesproken voor de internationale bestrijding van ISIS Ook heeft Turkije ISIS op de lijst

van terroristische organisaties geplaatst President Erdogan heeft op 23 septemberji

aangekondigd dat Turkije bereid is om de coalitie militair of logistiek te steunen Zoals

iedereen kan zien, ondervindt Turkije rechtstreeks de gevolgen van de opkomst van PSIS

Alleen al medio september zijn er rond de 130000 Syrische Koerden de grens tussen Syrie

en Turkije overgestoken. Collega Swartbol heeft al gesproken over de mensen die op de

vlucht zijn voor het geweld van 1315 in Noord-Syrie 49 medewerkers en familieleden van het

Turkse consulaat-generaal in Mosul werden ruim drie maanden gegijzeld door ISIS

Gelukkig zijn deze mensen intussen vrij Je ziet dat Turkije zich genoodzaakt voelt om een

enigszins voorzichtige positie in te nemen Naast humanitaire druk vreest Turkije mogelijke

repercussies in eigen land en mogelijk etnisch-religieuze conflicten

De heer Van Bommel vroeg naar de gematigde oppositie Ik hoop dat ik die vraag intussen

heb beantwoord, evenals de vraag over de kwestie van het mandaat

Dat brengt mij bij de vragen van de heet Knops Hij vroeg voornamelijk naar het mandaat en

daar heb ik al op gereageerd

Dan kom ik bij de vragen van de heer Bosma. Ik heb al gereageerd op de vragen over mijn

opmerking over IS Een ander mooi voorbeeld is de actie #notinmyname in het Verenigd

Koninkrijk die zich steeds verder uitbreidt Moslims nemen hierbij zeer duidelijk afstand van

wat 131$ doet en waar 1515 voor staat Dat soort acties juichen wij zeer toe

Onder anderen de heer Bosma heeft gevraagd naar de root causes Het gaat dan met name

om het gevoel van uitsluiting van bepaalde groepen, sociaaleconomisch maar ook in termen

van invloed Je ziet dat onder Al-Maliki voornamelijk aandacht was voor het sjiitische deel

van de Iraakse bevolking en in veel mindere mate voor de andere Iraki’s De eerste stappen

om die gevoelens weg te nemen, zijn gezet, bijvoorbeeld door de benoeming van een

Koerdische minister van Financien, door hervorming van de veilig heidssector en door het
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werken aan een nationaal budget met allocaties in overeenstemming met de Iraakse
grondwet We blijven dat monitoren In de artiket 1OObrief staat ook dat wij op dit moment
bezig zijn om onze diplomatieke presentie in Bagdad en Erbil voorzichtig te versterken Dat
is wel nodig Het piept en kraakt niet allen bij Defensie kan ik u verzekeren
De heet Sjoerdsma noemde het feit dat de VS de gematigde krachten bewapenen, the Free
Syrian Army (FSA) Politiek gezien steunt Nederland dat, maar zelf leveren wij geen wapens
aan de FSA

De heet Voordewind vroeg ook naar de gematigde krachten Het door hem genoemde
financiele punt wordt door de heer Swartbol behandeld.

Wij zijn het zeer eens met de heet Van Ojik dat er alleen een politieke oplossing is Ook daar
hebben wij vorige week in New York uitgebreid over gesproken, onder andere met de
Friends of Syrra Ik vond dat eerlijk gezegd een zeer bemoedigende bijeenkomst Je kon
zien hoe breed deze groep is Het gaat zeker niet alleen om westerse landen, maar juist ook
om landen uit de regio Mij is bijgebleven dat de Arabische Liga, die bepaald niet altijd
vooroptoopt in duidelijkheid over dit soort onderwerpen, zeer duidelijk stelling nam Dat is
wel eens anders geweest Zonder onderscheid tussen soennitisch en sjiitisch is er een sterk
gevoel in de Arabische wereld dat hetgeen ISIS doet niet alleen moreel verwerpelijk is maar
ook met harde hand moet worden bestreden Aan de ene kant is er een militair deel nodig
en aan de andere kant gaat het om besef dat er daarnaast gewerkt moet worden aan een
Irak dat stabiel, democratisch en inclusief is, een Irak dat pluralistisch is
De heer Van der Staaij vroeg speciale aandacht voor minderheden De missie is gericht op
de bescherming van allen, inclusief christenen en yezidi’s De situatie van de yezidi’s was
een van de katalysatoren om in te grijpen De opvang van minderheden in het Koerdische
deel van Irak is nu naar omstandigheden goed Daarnaast is er voortdurend druk op de
regering in Bagdad om minderheden een gelijkwaardige positie te geven in het politieke
proces en in de sociaaleconomische ontwikkeling Overigens is het vaak in het belang van
minderheden niet wenselijk om een interventie al te expliciet aan bepaalde groepen te
verbinden

De heet Krol had geen vragen aan mij De vragen van de heet Van Klaveren heb ik
inmiddels beantwoord

De voorzitter Dank voor de uitgebreide beantwoording. U bent uitvoerig ingegaan op het
mandaat Wellicht is het mogelijk dat dit mandaat ook naar de Kamer gestuurd wordt Het
verslag van deze bijeenkomst is woensdag klaar Het zou fijn zijn als het mandaat een
aanvulling daarop kan zijn

De heer Voordewind laat zich verontschuidigen omdat hij nu bij een ander overleg moet zijn
Medewerkers van zijn fractie luisteren uiteraard mee
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Ik geef het woord aan generaal Middendorp

De heet Mïddendorp Voorzitter Ik zal proberen de vele vragen te groeperen langs de lijnen

van mijn betoog Ik begin met ISIS en de dreigingen waar onze mensen mee geconfronteerd

kunnen worden Allereerst ga ik in op de overkoepelende vraag van de heer Van Ojik hoe

die opmars van ISIS heeft kunnen gebeuren Een deel van het antwoord is zo]utst al

gegeven in het kader van de root causes Het is een combinatie van factoren 1515 heeft

handig gebruikgemaakt van de toenemende afkeer onder de bevolking van het vorige

regime in Bagdad Ook het gevoel van uitsluiting van sommige groeperingen van de

bevolking heeft een rol gespeeld Ten tweede heeft ISIS geprofiteerd van de zwakte van de

Iraakse eenheden die nauwelijks voor veiligheid hebben kunnen zorgen c q naar andere

locaties zijn verplaatst De burgerbevolking is daardoor voor een deel aan ISIS

overgeleverd Een derde element is de gruwelijke intimidatie waar ISIS zich van bedient Dat

boezemt de bevolking een enorme angst in waardoor ISIS een bepaald momentum kon

genereren Ik denk dat die drie factoren hebben bijgedragen aan de opmars die 181$ tot

verer verrassing heeft kunnen realiseren Daar nemen wij nu actie tegen.

De heer Van Bommel vroeg naar de mogelijke militante houding van sjiitische milities De

heer Kuiper zal daar namens de MIVD nader op ingaan

Verder waren er veel vragen over het dragen van het uniform en over de dreiging in

Nederland Met name de heren Knops, Bosma en Krol hebben daar vragen over gesteld Ik

doe nogmaals mijn oproep om het niet groter te maken dan het is. Het is een preventieve

maatregel die wij al vaker hebben genomen, bijvoorbeeld ten tijde van Kosovo en ten tijde

van 9/11 Het is een maatregel op basis van een advies van de beveiligingsautoriteit en dat

is doorvertaald in een bericht aan al het personeel met richtlijnen Voor een militair is een

richtlijn een opdracht U kunt dat als zodanig interpreteren Wij houden van duidelijkheid

De heet Van Bommel vroeg nog naar de omvang van de Iraakse strijdkrachten Ik heb al

een toelichting gegeven op de Iraakse special forces Dat is het meest capabele deel van de

strijdkrachten. Het gaat om zon vierduizend man dat is dus een onderdeel van een flinke

omvang Irak beschikt over ongeveer 140 tanks Dat is beperkt, gezien de totale omvang

van het land De special forces vormen de meest capabele eenheid. Daarnaast beschikt Irak

over diverse divisies lichte infanterie, dus met lichtere bewapening In totaal gaat het wel om

zo’n tweehonderdduizend man De trainingsinspanningen gaan zich erop richten om die

manschappen wat meer beslagen ten ijs te laten komen Dan zijn er nog de Koerdische

eenheden in het noorden van het land De peshmerga van zo’n honderdduizend man

hebben een zeer beperkte mate van training

Er zijn vragen over het campaignplan gesteld De informatie daarover is natuurlijk zeer

beperkt Het campacgnplan is als geheim geclassificeerd, zoals bij alle missies Wij willen
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onze tegenstanders niet wijzer maken dan zij al zijn Er worden wel algemene lijnen
uitgehaald waarover wij communiceren Daar heb ik het over gehad Ik kan de fasering, de
volgorde van de aanpak en de verschillende elementen van de aanpak met u delen, maar
met de specifieke doorvertaling naar activiteiten en naar de punten waarop wordt
aangegrepen, zou ik onze tegenstanders wijzer maken dan wij ze willen maken Die
informatie blijft geclassificeerd

De heer Knops vroeg naar het doel van de coalitie en hoe zich dat verhoudt tot het vrij
beperkte doel van de Nederlandse bijdrage Nederland focust zijn inspanningen met name
op de eerste fase Dat betekent dat wij in feite irak en de Koerdische eenheden een duw in
de rug willen geven om weet voor de eigen veiligheid te kunnen gaan zorgen Dat begint
met luchtaanvallen om het momentum en de slagkracht van ISIS te breken Parallel daaraan
is er de training om de eenheden weer terug het land in te krijgen om zelf voor veiligheid te
zorgen De coalitie stelt zich met nadruk op als een “enableler” van een lokale oplossing
Daar zijn de inspanningen ook op gericht. De inschatting is dat dit binnen zes tot twaalf
maanden haalbaar zou moeten zijn Daarom heeft Nederland die tijdsafbakening gekozen
Dat betekent niet dat het daarna ophoudt Het betekent ook niet dat de inspanningen niet
breder zijn dan ik zojuist heb verteld De coalitie doet natuurlijk veel meer Het is een
omvattende aanpak, ook gericht op Syrie en het ondersteunen van de opbouw van
instituties in Irak zelf De volgende fase richt zich meet op de structurele kant
De heer Van der Staaij vroeg naar lessen uit het verleden Eén daarvan is dat het niet kort
en hevig moet zijn, maar dat je het moet bestendigen Je moet ervoor zorgen dat de
veranderingen geborgd zijn Dat zit ook in de aanpak van de coalitie Er worden
trainingsiocaties gebouwd die langdurig in de oefening van lraakse eenheden kunnen
voorzien Voor de langere termijn worden de inspanningen inzake de security sector reform
voorbereid.

De heer Knops vroeg ook naar een eventueel waterbedeffect Onze inspanningen richten
zich op Irak, maar ISIS kan natuurlijk uitwijken naar Syrië De coalitie richt zich op de hele
breedte, op zowel Irak als op Syrie De Nederlandse inspanning richt zich op Irak Dat
betekent niet dat het waterbedeffect niet wordt geadresseerd Dat gebeurt wel degelijk,
alleen nemen andere landen dat vooralsnog voor hun rekening

De heet Van der Sta aij vroeg hoe we de gaten in het campargnplan gaan vullen Het
campaignplan wordt nu ontwikkeld en landen kunnen daarop inhaken, Je ziet dat de coalitie
steeds verder groeit Naarmate meer landen inhaken, kan je meer snelheid maken met het
campaignplan Het aantal landen bepaalt het tempo, Hoe minder landen meedoen, hoe
langer het gaat duren en hoe je meet je moet gaan prioriteren in je inspanningen Dat zit ook
in de operationele doorvertaiing die nu plaatsvindt Er zijn veel vragen over het doel van de
Nederlandse bijdrage
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De heet Sjoerdsma vroeg wat er na twaalf maanden gaat gebeuren als er opnieuw een

beroep op ons wordt gedaan, terwijl het piept en kraakt bij de Nederlandse krijgsmacht Wat

kan er dan nog’? Het is lastig om daarop voor te sorteren. Op dat moment zullen WIJ

eenzelfde afweging maken als wij nu hebben gemaakt Er wordt naar de behoeftes gekeken.

Als de regering een bijdrage aan de volgende fase wil leveren, dan is het mijn rol om die te

matchen met onze mogelijkheden, Die mogelijkheden zijn beperkt, zoals ik heb gezegd,

maar binnen die beperkingen zullen wij bezien wat wij kunnen brjdragen Daar zullen wij de

regering over adviseren

Ik kom op de inzet van de F-16’s De heet Van Laar vroeg hoe we omgaan met het

voorkomen van burgerslachtoffers In feite gebruiken we dezelfde procedures als

bijvoorbeeld in Afghanistan Dat betekent dat een uitgebreid targetingproces voorafgaat aan

de inzet van F-16’s, waarbij zo veel mogelijk neveneffecten in beeld worden gebracht De

coalitie heeft er geen enkel belang bij om burgerslachtoffers te maken en zal haar

inspanningen dus focussen op het aangrijpen van ISIS zelf Daarom praten we ook over

‘precisie-inzet” en “precisiebombardementen” Die komen niet zomaar uit de lucht vallen, die

vereisen een zeer nauwkeurige voorbereiding In dat targetingproces wordt gebruikgemaakt

van een scala aan sensoren, die een beeld opbouwen en ons in staat stellen om heel

gericht en precies de doelen uit te schakelen, zonder nevenschade Wij hebben daar veel

ervaring mee opgedaan in Afghanistan en die ervaring gebruiken we ook hierbij weer

Uiteraard doet onze eigen vlieger nog de final check. als hij bij het doel komt, kijkt hij nog

naar mogelijkheden van collateral damage Als hij indicaties heeft dat er, ondanks alle

inlichtingen, burgers in de buurt zijn die zouden kunnen worden gemaakt, kan hij de missie

altrjd nog stoppen In feite is hij dus ook een soort red card holder in de laatste fase van de

uitvoering Dit biedt echter geen garanties In Afghanistan hebben we al gezien dat burgers

altijd nog als schild kunnen worden gebruikt of dat er burgers aanwezig kunnen zijn zonder

dat wij hen hebben kunnen waarnemen Uiteraard richten de inspanningen zich erop om dat

maximaal te voorkomen

De heren Ten Broeke, Van Bommel, Knops en Voordewind vroegen waar self-defence

begint en eindigt Self-defence begint en eindigt waar een F-16 wordt bedreigd Als hij zelf

wordt bedreigd, kan hij dus in het kader van self-defence de bron aangrijpen vanwaaruit hij

wordt bedreigd Daarnaast is sprake van self-defence als eenheden op de grond worden

bedreigd Met name de heer Knops vroeg waar in dat geval de grens ligt Dat is in dit

stadium nog zeker niet aan de orde Als wij nu spreken over “ISIS-eenheden aangrijpen”,

betekent dat dat we installaties, voertuigen en commandovoorzieningen aangrijpen Het zijn

dus meet afgebakende doelen In een latere fase kan het natuurlijk wel gebeuren dat

lrakese eenheden luchtsteun nodig hebben, als zij zich helemaal in het 1SIS-gebied gaan

begeven Dat zal dan op de gebruikelijke manier worden gedaan er zullen doelaanwijzers
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op de grond aanwezig moeten zijn bi] de eenheden Als die er niet zijn, of niet van een
voldoende kwalitatief niveau Zijn, dan gaan wij geen steun leveren Dat zijn dezelfde
spelregels als we in Afghanistan hebben gehanteerd

Nu het theoretische geval dat een konvooi over de grens vlucht Als een konvooi een F-1 6
ziet, kan ik u verzekeren dat het geen tijd meer heeft om over een grens te vluchten Die tijd
is dusdanig beperkt dat dit zelfs theoretisch bijna onmogelijk is Het kan natuurlijk altijd zijn
dat een van te voren geidentificeerd doel zich over de grens heeft verplaatst Hiervoor sluit
ik me aan bij de uitleg van het mandaat van zojuist dat valt dan buiten het mandaat Een
eenheid of doel dat over de grens is verplaatst, kunnen dus wij niet meet aangrijpen, tenzij
er sprake is van zelfverdediging

De heet Knops vroeg nog naar caveats van andere landen Ik heb daar beperkt zicht op,
omdat niet alle landen deze in de publiciteit brengen Ik heb de de&nemende landen
genoemd Van een paar landen weten we dat zij hun inzet beperken tot irak Belgie en
volgens mij ook Frankrijk hebben dat aangekondigd, hoewel Frankrijk naar ik heb begrepen
een inzet in Syne niet uitsluit De uitlatingen daarover laat ik graag aan die landen zelf
Nu de inzet van de trainers De heet Van Laar vroeg naar de invulling van de
randvoorwaarden voor de trainingsinstallaties Hoe kunnen we de lessen uit het verleden
hierbij meenemen7 Ik denk dat de Amerikanen hier zeer van zijn doordrongen Zij kijken nu
naar meerdere trainingsiocaties, zowel in het noorden als in het oosten en zuiden van Irak,
die een langdurig karakter kunnen hebben Dat betekent dat dit geen eenmalige of korte

inspanning is, maar een langdurige, waarbij lrakese eenheden eigenlijk door een soort
training cycle gaan om te worden opgewerkt Dit verschilt duidelijk van hoe dit in het
verleden gebeurde

De heet Voordewind vroeg nog naar de bewapening De trainers die in Irak gaan opereren,
hebben uiteraard hun persoonlijke wapen btj zich Wij zullen daarnaast een aantal “guardian
angels” meesturen beveiligers tegen interne dreigingen. Die hebben we ook in Afghanistan
toegepast Mocht iemand in de buurt van de trainers ineens een wapen trekken, dan kunnen
ze tegen deze persoon optreden Daarnaast worden de trainingslocaties zelf beveiligd Dat
gebeurt in principe door het gastland De trainingslocaties bevinden zich sowieso al in
gebieden waar geen directe dreiging aanwezig is, dus buiten de ISJS-gebieden Uiteraard
zal het gastland zelf aanvullende beschermingsmaatregelen treffen
De heer Ten Broeke vroeg naar de mogelijkheid dat vliegers krijgsgevangenen worden Ik
wil benadrukken dat de kans daarop zeer klein is De kans dat een vlieger krijgsgevangen
wordt gemaakt, is dezelfde als in Afghanistan en bi] andere missies Wat er vervolgens met
hem kan gebeuren, wijkt ook niet zo veel af, ook dat is hetzelfde als wat we in andere landen
meemaken In principe vliegen wij boven Irakees grondgebied Beperkte delen van de inzet
zijn boven het feitelijke ISIS-gebied Natuurlijk zorgen we voor een goede
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dreigingsinschatting, zodat de middelen die ISIS ter beschikking heeft, geen bedreiging voor

de F-16’s vormen Daardoor voorkom je dat een vliegtuig wordt neergeschoten en dat er een

krijgsgevangene wordt gemaakt Resteert het theoretische geval dat een vlieger pech

onderweg krijgt en zijn vliegstoel moet gebruiken om zichzelf te redden Ook daarvoor

worden voorzieningen getroffen in de zin van de “Combat, search and rescue”-eenheden die

continu stand-by staan om daarnaartoe te gaan Als dit gebeurt met een vliegtuig, zullen

andere vliegtuigen die op dat moment in de lucht zijn, uiteraard zorgen voor beveiliging,

zodat de locatie waar de vlieger is getand niet wordt bedreigd Daardoor wordt ook tijd voor

Combat, search and rescue gecreêerd om de betreffende vlieger te redden

Er waren veel vragen over medische en logistieke ondersteuning, zorg en nazorg De heet

Van Laar vroeg of er een SMI meegaat Dat is inderdaad het geval De zorg en nazorg

worden op dezelfde manier ingevuld als bij andere missies De heet Bosma vroeg ook naar

de mogelijkheden van kidnapping Volgens mij heb ik dat voldoende uitgelegd

Er zijn diverse vragen gesteld over de beschikbaarheid van eenheden en de impact van

deze inzet De inzet van de F-16’s gaat in ieder geval niet ten koste van andere

verplichtingen, in de zin van missies De QRA boven Nederland blijft gegarandeerd De air

policing taak die nu wordt uitgevoerd boven Oost-Europa blijven we uitvoeren, maar dat is

natuurlijk voor een beperkte periode Daarnaast vindt deze inzet plaats Deze inzet heeft

natuurlijk wel wat impact op het trainingsniveau van de vliegers Deze inzet gebruikt een

paar taken uit het gehele spectrum aan taken dat een vlieger moet kunnen en kennen Dit

wordt ondervangen door de vliegers wat sneller te rouleren Zij blijven dus maar beperkt in

het gebied, zodat zij daarna terugkomen en weer terechtkomen in hun reguliere training

cycle, om hun andere vaardigheden ook op peil te kunnen houden Daarnaast heeft de F

16-inzet een beperkte impact omdat wij deze laten plaatsvinden binnen het totaalaantal uren

dat wij normaal ook maken in Nederland Er worden dus geen extra vlieguren gegenereerd,

met extra stijtage, kosten et cetera tot gevolg De impact is ook minder dan bijvoorbeeld in

Libie, waar we een heel eenzijdige taak hadden van alleen waarnemingen in de lucht Nu

behoort ook het daadwerkelijk uitschakelen van gronddoelen tot het takenpakket, waardoor

de vliegers minder verlies aan vaardigheden oplopen

De heer Ten Broeke vroeg of de SF-trainers niet ten koste van Mali gaan Nee, dat is zeker

niet het geval Wij hebben vier SE-compagnieen Daarnaast hebben we nog de MARSOF

Bij elkaar opgeteld is dat voldoende potentieel om beide missies te blijven uitvoeren

De vraag over vlieguren heb ik beantwoord, evenals de vragen over de financien De heet

Swartbol komt daar sowieso nog op terug Ik kan in ieder geval mededelen dat het financiele

beslag niet ten laste komt van de huidige exploitatiekosten en de huidige investeringen

Zoals bij alle andere missies worden alle meerkosten geraamd, gegenereerd en ten laste
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gebracht van het 51V, dan wel van de constructies die ik zojuist heb beschreven Volgens
mij heb ik hiermee alle vragen beantwoord

De heet Swartbol Voorzter Aan mij is een beperkt aantal vragen gesteld Het belangrijkst
is volgens mij de financiële kwestie, waarop de CUS zojuist duidde Deze missie komt voor
ons planners, ook in financiele zin, tamelijk onverwacht We moeten voor dit soort gevallen
dus altijd ruimte vinden in onze begrotingen Hoe doen wij dat7 Wij hebben in eerste
instantie naar het 51V gekeken, maar de ruimte daarvan voor 2014 en 2015 was zeer
bepetkt Wat betalen we allemaal uit het BIV U weet dat, maar ik zal u helpen om dit in
herinnering te brengen Het zijn de militaire missies, dus MINUSMA, Atalanta en UNM1SS
We doen activiteiten voor trainingen en capaciteitsopbouw, zoals ACOTA en het CMI-
commando Verder zijn er de enablers, het luchttransport en ook de al genoemde nazorg,
die zit binnen de missie, maat er is ook een apart potje voor binnen 81V Er is de
internationale criminaliteitsbestrijding via de VPD’s Verder is er de veiligheid,
sectorhervorming en vredesopbouw, bijvoorbeeld Security sector reform in Burundi, de
capaciteitsopbouw in Somalie, antipiraterij etcetera Voor 2014 en 2015 is de Vrije ruimte
zeer beperkt voor 2015 zelfs bijna nul, voor 2014 30 miljoen, dat komt doordat we wat
meevallers hebben bij de geraamde uitgaven voor de militaire missies Er zou dus in de
toekomst weer wat vrij kunnen vallen Maar goed, daar kunnen we niet op plannen
Met betrekking tot de Homogene Groep Internationale Samenwerking hebben we deze
missie natuurlijk ook niet gepland, maar we kunnen kijken naar het potje “onvoorzien” Wat
is dat De grootte ervan verschilt per jaar, het kan ongeveer 150 miljoen zijn Wij betalen
daar zaken uit die wrj van tevoren niet hebben kunnen of willen plannen onder een bepaalde
begroting Het voorzitterschap in 2016 wordt daar bijvoorbeeld voor een deel uit betaald, de
NSS-conferentie, de conferentie over cyber etcetera Voor 2015 en 2016 is de ruimte ook
beperkt, vanwege de net genoemde uitgaven Ik vergat overigens nog de prijsbijstellingen,
de belangrijkste reserveringen Dat moet gebeuren, die moeten we reserveren Dat zijn
mogelijke tegenvallers Daar kan ik niet van atwijken Maat als het meevalt, heb je weer wat
ruimte De beperking voor 2015 en 2016 heeft ook te maken met het kasschuifverhaal We
hadden in het 51V zelfs te weinig ruimte voor MINUSMA Gaan we in de toekomst ook met
kasschutven werken? Ja We hebben dus ruimte gevonden De ruimte die we nodig hebben,
vinden we vanaf 2017, 2018 en 2019 in dat potje “onvoorzien’ van de Homogene Groep
Internationale Samenwerking en dat halen we naar voren Het klopt dat we daardoor straks
minder vrije ruimte zullen hebben Wat dan7 Dat zien we dan wel Daar kunnen we nu
natuurlijk niet op vooruitlopen, maar dat klopt bij een kasschuif

Er is gevraagd wat andere landen doen. De heer Van Laar vroeg of zij niet zijn te bewegen
om wat meer te doen Andere landen doen al heel veel Dat was in het verleden minder het
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geval dan nu De buurlanden van Europa en de Verenigde Staten zijn heel actief in deze

regio. U kent de bedragen die Nederland uitgeeft Ik zal verder wat voorbeelden geven De

Europese Commissie heeft al een miljard dollar uitgegeven, plus 123 miljoen euro

toegezegd voor Syrie Het VK gaat al in de richting van 900 miljoen dollar Duitsland 600

miljoen De Europese Commissie en de lidstaten bij elkaar zitten voor Syrie al boven 2,75

miljard euro Door de opvang van vluchtelingen en andere uitgaven aan humanitaire

middelen heeft Turkije al 3 miljard dollar bijgedragen Andere belangrijke donoren zijn de

Verenigde Staten met 2,4 miljard Misschien ook interessant is wat de landen in de regio

doen Koeweit heeft al 630 miljoen dollar overgemaakt en 500 miljoen daarbij toegezegd

Saoedi-Arabië heeft alleen voor Syrie al 500 miljoen betaald, plus 80 miljoen in het

vooruitzicht gesteld Voor Irak heeft het ook al een half miljard toegezegd en betaald Qatar

heeft in 2014 al 150 miljoen overgemaakt en nog 80 miljoen toegezegd De Verenigde

Arabische Emiraten hebben in totaat meer dan 250 miljoen toegezegd en overgemaakt Dat

zijn heel forse bedragen Is het voldoende Nee.

Er zijn verschillende appeals geweest, bijvoorbeeld via multilaterale organisaties en de VN,

voor het Syria Regional Response Plan Dat is een voorbeeld van een doelbesteding

Daarvoor is $374 miljard nodig voor de periode van januari tot december 2014 Het

dekkingspercentage is 46, met al de bedragen die ik net noemde Het Syria Humanitarian

Assistance Response Plan heeft alleen al dit jaar $2,2 miljard nodig Het

dekkingspercentage voor dat plan is 30 Met al die geweldige bijdragen, ook van landen in

de regio, zitten we dus nog steeds met een tekort. Via bijeenkomsten zoals die van vorige

week proberen we met zn allen nog meer te doen Als de financiele ruimte er is, zal

Nederland daar zeker aan bijdragen

Hoe staat het met de bereikbaarheid van de getroffenen2 Die is zoals bekend moeizaam

Met name in Noord-Syrie is de situatie zeer, zeer ernstig Door de aanwezigheid van de vele

milities is het verstrekken van crossfrontline-hulp bijzonder moeilijk, terwijl crossborder-hulp,

gegeven door ngo’s, steeds gevaarlijker wordt Ik vraag aandacht voor het geweldige werk

dat de Nederlandse ngo’s en de andere ngo’s hierbij doen Het is heel lastig om het werk

daar te doen, maar wat mogelijk is, gebeurt Zo zijn in 2013 via hulpkonvooien ongeveer drie

miljoen hulpbehoevenden in Syrte ondersteund In mijn inleiding zei ik al dat we inmiddels

tien miljoen hulpbehoevenden hebben Een ander voorbeeld is dat we in de tweede helft van

december via een VN-luchtbrug vanuit Irak humanitaire goederen naar Noordoost-Syrie

hebben gevlogen, met toestemming van de Syrische en Noord-Irakese regeringen Dat was

een zeer kostbare operatie Het gat dat ik al noemde in de vulling van het appeal zat

daardoor alleen maar toenemen

De heet Van Ojik heeft gevraagd of er sprake is van taakverdeling en coordinatie Ja, dat

gebeurt via de reguliere overlegstructuren binnen de EU Als het gaat om de latere
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wederopbouw en de investeringen die nodig zijn voor de infrastructuur, hebben we via de
Friends of Syna daarover overleg We hebben zelfs al een waterexpert toegevoegd aan dat
team om het mogelijk te maken dat er straks weet een structuur wordt opgebouwd De
uitdagingen zijn gigantisch, waarbij ik denk aan onderwijs en de infrastructuur We doen dit
ook via het donormechanisme met de Syrische oppositie, zodat we niet alleen kijken naar
wat wij graag willen, maar ook naar wat nodig is Er moet vooral ownership zijn van de
mensen die in het land zelf zitten We doen nu vooral zaken met de oppositie, maat we zijn
ook via de Wereldbankkanalen bezig met de coordinatie van de inzet van wat hopelijk snel
zal gebeuren, namelijk de wederopbouw

De heer Schoof Voorzitter De heer Van Bommel vroeg of de Nederlanders in het
buitenland worden gewaarschuwd Ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend Dat gebeurt ook
via de reisadviezen van Buitenlandse Zaken Ik noem het voorbeeld van Turkije, ook naar
aanleiding van het feit dat we deelnemen aan de internationale coalitie Nederlanders in het
buitenland lopen daardoor een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en
aanslagen Het is langs de Turks-Syrische en de Turks-Iraanse grens niet veilig Er bestaat
in deze gebieden het risico op gewapende confrontaties en aanslagen. Ook loopt men in
deze gebieden het risico ontvoerd te worden Wellicht geheel ten overvloede in de
risicogebieden in het Midden-Oosten, Azie en Afrika is het verstandig, gewoon je gezond
verstand te gebruiken Daar doe ik ook op deze plaats nog eens een beroep op
De heer Bosma vroeg hoe uitgereisden nog verder kunnen radcaliseren Doordat ze in die
omgeving door ideologische scholing, ik zou bijna zeggen “indoctrinatie”, nog een fase
verder geraken in termen van radicaliseringsgedrag Daarnaast kan er sprake zijn van
betrokkenheid bij gewelddaden en krijgt men militaire training of zit men in trainingskampen
die tot doel kunnen hebben om aanslagen in het Westen te plegen Die combinatie maakt
het gevaarlijker om daar te zijn dan hier te blijven

De heet Van der Staaij vroeg of er ook rekening wordt gehouden met het effect van de
maatregel op het veiligheidsgevoel van de burgers Ja, is mijn antwoord Tegelijk nemen we
absoluut geen onverantwoorde risico’s, dat is natuurlijk de keerzijde daarvan Bij het nemen
van maatregelen moet steeds een afweging worden gemaakt tussen enerzijds het
fon)veiligheidsgevoet dat daarmee wordt opgeroepen en anderzijds datgene wat
noodzakelijk is om te doen Het zit in ieder geval niet in onze culturele ttadttie om militairen,
leden van de Koninklijke Marechaussee met lange wapens op cruciale plekken neer te
zetten, zoals dat in andere landen soms wel gebeurt Daarbij wordt een aantal afwegingen
gemaakt We werken natuurlijk op basis van grote mate van voorstelbaarheid Met
maatregelen van dien aard zou je ook uitstralen dat er een direct gevaar is, wat niet het
geval is, afgezien van het feit dat afschalen vaak ook een probleem is Ook om die reden
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moet je ervoor zorgen dat de maatregelen absoluut in relatie blrjven staan tot het

onderkende ristco Dus ja, er wordt absoluut rekening mee gehouden, het is belangrijk om

ook het overheidsoptreden vertrouwenwekkend te laten zijn, maar er worden geen

onverantwoorde risico’s genomen.

De heet Van der Staaij vroeg ook naar de maatregel om mensen tegen te houden

Belangrijk is natuurlijk de informatievoorziening op dat punt vanuit de inlichtingen- en

veiligheidsdiensten, ook in de internationale samenwerking, zodat we de signalen krijgen als

men daadwerkelijk terug wil komen Het is belangrijk dat ze worden onderkend aan de grens

middels de signaleringen in het Schengen Informatie Systeem en dat er dan ook

daadwerkelijk geintervenieerd kan worden, op welke manier dan ook, naar het oordeel van

de bevoegde autoriteiten Tegelijkertijd breng ik een maatregel in herinnering, die ook in het

actieplan staat en besproken is in de Kamer Voor het geval dat de autoriteiten verwachten

dat er een direct gevaar zou kunnen uitgaan van iemand die terugkeert, komt er een

wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om van die persoon de Nederlandse nationaliteit in te

trekken Dan kun je iemand tot ongewenste vreemdeling verklaren en komt hij het land niet

in. Dat is de enige maatregel die daarvoor openstaat

Tot slot kom ik op de vraag van de heet Krol of er genoeg geld is In dat kader verwijs ik

naar de begrotingsbehandelingen van de diverse ministeries

De heer Kuiper Voorzitter Als het goed is, resteren er nog twee vragen, die ik kort zal

beantwoorden De heet Ten Broeke heeft gevraagd naar de wreedheden die zijn begaan

tegen sjtitische strijders Daarbij moet bedacht worden dat de situatie tijdens de snelle

opmars van ISIS chaotisch was. Het Iraakse leger moest zich hergroeperen en herpakken

en de sjiitische milities hebben in dit vacuum stevig geweld gebruikt om de opmars van ISIS

te vertragen en te stuiten Dat er tijdens en na deze intensieve gevechten wreedheden zijn

begaan, is waarschijnlijk Zoals de heet Geerts heeft aangegeven, wordt van de Iraakse

regering verwacht om op te treden tegen wreedheden die zijn begaan door deze sjiitische

milities

De heet Van Bommel heeft gevraagd naar tanks in het bezit van ISIS De beelden laten

tanks van Russische makeltj zien die zijn veroverd door ISIS bij het overlopen en veroveren

van regionale bases van het Iraakse leger Voor zover bekend gaat het om enkele tientallen

tanks Deze tanks zijn geen partij voor de luchtmacht van de coalitie en ook geen partij voor

de Amerikaanse tanks in het bezit van de negende Iraakse pantserdivisie De verovering en

bezetting van Bagdad door ISIS is op dit moment dan ook niet waarschijnlijk

De voorzitter Ik dank de heer Kuiper voor de beantwoording van de resterende vragen Ik

kijk even naar de leden Er resten nog een aantal minuten Mijns inziens zijn vele van uw
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vragen beantwoord, het is een technische briefing Mocht ik u allen nog één minuut het
woord geven, dan zijn we al over de tijd heen Ik stel voor om één heel korte vraag te stellen
We weten allemaal dat deze bijeenkomst om 12 00 uur moet eindigen. Wij zijn ontzettend
blij dat de Commandant der Strijdkrachten en de anderen, ondanks hun drukke
werkzaamheden, hier vanochtend uberhaupt aanwezig konden zijn Mochten sommigen van
u geen vragen willen stellen, dan is dat ook mogelijk Ik dank de heer Van Ojik, die nu naar
een andere bijeenkomst moet, voor zijn komst

De heer Ten Broeke (WD) Voorzitter In het dossier Langer doorvliegen F-76 heeft de
minister van Defensie ons laten weten dat zij nu al mogelijke tekorten op termijn voorziet,
vanwege groot onderhoud en het voorkomen van corrosie Toen waren nog niet de
intensieve inzet in het Midden-Oosten en in de Baltische staten betrokken bij de
besluitvorming Mijn vraag aan de CdS is dus of de inzet van F-16’s voor zes tot twaalf
maanden -- en mogelijk daarna opnieuw, maar laten we daar nog even niet van uitgaan --

niet tot grotere problemen in de begroting kan leiden op niet al te lange termijn

De heer Van Laat (PvdA). Voorzitter De inleiders gaven aan dat een duurzame oplossing
politiek moet zijn en dat de uitsluiting van bepaalde groepen een van de root causes van dit
conflict is Welke positie heeft Nederland nu, door deelname aan deze coalitie of los
daarvan, om ervoor te zorgen dat de politieke processen in Irak inclusief zijn7 Hoe kan
Nederland er dus voor zorgen dat minderheden en vrouwen erbij betrokken worden en het
maatschappelijk middenveld erbij betrokken blijft of wordt, zodat er daadwerkelijk gewerkt
kan worden aan die oplossing binnen de twaalf maanden die de missie dient7 Er zit immers
nogal een druk op Daar krijg ik nog graag een toelichting op.

De heet Van Bommel (SP) Voorzitter De directeur-generaal Politieke Zaken, de heet
Geerts, heeft omstandig uiteengezet onder welke voorwaarden er sprake zou kunnen zijn
van een mandaat Met betrekking tot Syrie lijkt het mij dat mtlitair optreden, zeker wanneer
het gaat om een humanitaire noodsituatie zoals bijvoorbeeld rond Kobani, voor de
Nederlandse regering -- ik heb het dus niet over de Amerikaanse regering -- op basis van
het Nederlandse regeerakkoord gelegitimeerd zou kunnen zijn. Is dat juist7

De heer Knops (CDA) Voorzitter Over de kosten van de missie heeft de CUS zojuist
letterlijk gezegd het gaat niet ten koste van de defensie-exploitatie en -investeringen Mijn
vraag is waar vallen slijtage en verliezen onder7
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De heer Bosma (PW) Voorzitter Dank aan de inleiders De heet Geerts zegt dat de

Islamitische Staat niet istamitisch is Dat baseert hij op moslims Ure zeggen dat het geloof

wordt gekaapt Hij baseert dat op moslims die twifteren, maat ik wil van hem weten wat is er

nu precies niet islamitisch aan de Islamitische Staat’? Alles wat de Islamitische Staat doet,

valt voor 100% binnen de islamitische theologie en de islamitische ideologie Hoezo is hij het

daarmee oneens’2 Wat is er niet islamitisch aan de Islamitische Staat’7

De heet Sjoerdsma fD66) Voorzitter. Ik heb nog één vraag over de humanitaire kant van

de zaak Er is veel gesproken over de vraag wie er wat bijdraagt Dat is een indrukwekkend

staatje, maar dat is nog steeds te kort Mijn vraag is een ja-neevraag is er een humanitaire

strategie om met de langetermijnconsequenties van deze crisis om te gaan’

De heer Van der Staaij (SGP) Voorzitter Dank voor de beantwoording Ik heb nog één
vraag over het onderscheid tussen Irak -= ja -- en Syrie -- nee -- bij de militaire inzet van

Nederland In hoeverre is het operationeel lastig of juist helemaal niet lastig om dat

onderscheid te maken in het geval van bewegende doelen en dergelijke’

De heer Krol (5OPLUSIBaay-Timmerman) Voorzitter Ik heb nog één vraag over het dragen

van het uniform Ik begrijp toch goed dat het negeren van een drenstopdracht strafbaar is7

De heer Van Klaveren (Groep BontesNan Klaveren) Voorzitter Er werd net zeer summier

ingegaan op Iran Is er een concrete achterliggende strategie voor de lange termijn met

betrekking tot Iran, om ervoor te zorgen dat de geopolitieke kracht van het land niet vergroot

wordt door de ingreep van het westen’2 Zo ja, waar kunnen we die strategie vinden’

De voorzitter Ik dank de leden voor hun bereidheid om kort en krachtig te zijn, het kan dus

We gaan over tot de beantwoording door onze gastsprekers Ook aan hen vraag ik om kort

en krachtig te antwoorden, want 12 00 uur geldt ook voor hen; juist voor hen

De heer Geerts Voorzitter Ik begin met de vraag van de heer Van Laat Welke positie heeft

Nederland om ervoor te zorgen dat die processen inclusief zijn’ Bilateraal hebben we daar

beperkte middelen voor Die zullen we de komende tijd intensiveren Daar is ook iets over
gezegd Belangrijker nog dan bilateraal is echter wat we via de Europese Unie doen en wat

we via de VN doen, met UNAMI We steunen berde We moeten realistisch zijn in wat we
bilateraal kunnen betekenen Dat is een bescheiden bijdrage Als EU met 28 landen en als

VN-gemeenschap via UNAMI kunnen we ons echter sterker opstellen Ik heb vorige week

ook heel duidelijk gemerkt dat de huidige, nieuwe Iraakse regering zich dat zeer aantrekt Zij
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is zich er zeer van bewust dat zij zal moeten laten zien dat ZIJ een verschil maakt ten
opzichte van de vorige Iraakse regering

De heet Van Bommel vroeg naar Kobani Ik snap de vraag heel goed Met uw toestemming,
mevrouw de voorzitter, zou ik die vraag willen doorgeleiden naar het AO Deze vraag luistert
namelijk volkenrechtelijk gezien heel nauw Ik wil daar dus liever niet op improviseren, zoals
u begrijpt

De heet Bosma herhaalde zijn vraag wat er niet islamitisch is aan IS Ik denk dat IS de
wereld in twee groepen verdeelt aanhangers van IS1S en de rest van de wereld Zoals ik al
zei, is 90% van de mensen die IS vermoordt, moslim Ze maken geen onderscheid Van al
die landen hoor je terug -- dat wordt echt breed gedeeld -- dat zij het zelf als een grove
belediging beschouwen dat er een terroristische organisatie is die hun geloof, waarin geen
onthoofding wordt gepredikt, kaapt. Om die reden heb ik gezegd dat IS weinig tot niets te
maken heeft met islamitisch zijn en dat het ook geen staat is Daarmee heb ik volgens mij de
vragen behandeld die aan mij gesteld waren

De voorzitter Dank u wel Volgens mij ligt er nog een vraag van de heer Van Klaveren

De heer Geerts Excuses, die heb ik misschien gemist toen ik met de antwoorden op de
andere vragen bezig was

De voorzitter Het ging over Iran

De heet Van Klaveren (Groep BontesNan Klaveren) Ik ben inderdaad ingegaan op Iran
Mijn vraag was wat de achterliggende strategie is voor de lange termijn om te voorkomen
dat de geopolitieke krachten van dat land groeien door de ingreep van het westen, en waar
we die achterliggende strategie kunnen vinden,

De voorzitter. Mijnheer Geerts, kort graag, in verband met de tijd

De heer Geerts Het is lastig om dat kort te beantwoorden. Ik denk dat dit misschien ook
beter bij het AO kan terugkomen, als u dat goedvindt, voorzitter

De voorzitter Dat is uw antwoord en dat staan wij toe in dit geval

De heer Middendorp Voorzitter De heer Ten Broeke vroeg naar de impact van deze
missie op het langer doorvliegen met de F-16 Die impact is zoals wij nu kunnen voorzien
nihil omdat de inzet plaatsvindt binnen het jaarlijkse aantal vlieguren dat de F.1 6’s maken
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Er worden dus geen extra vlieguren gemaakt Indirect kan er natuurlijk wel wat gebeuren,

bijvoorbeeld door verhoogde slijtage of uitval, eventueel door het verlies van toestellen De

heet Knops vroeg daar ook naar In dat geval geldt de spelregel dat dit via het BIV wordt

vertekend als dat aanvullende kosten oplevert

De heer Van der Staaij vroeg hoe je onderscheid kunt maken tussen de grenzen Hoe kun je

ervoor zorgen dat je binnen de grenzen van Irak blijft en hoe lastig is dat? Dat gebeurt op

vele manieren De coalitie is gewend om rekening te houden met de mogelijkheden en

beperkingen van de middelen die ieder land inbrengt Er zijn technische beperkingen en

mandaatsbeperkingen Dat speelt altijd b alle missies Ieder land heeft zo zijn eigen

capaciteiten, maat stelt ook zijn eigen grenzen !n de planning van de inzet wordt daar

uitdrukkelijk rekening mee gehouden. In de doelaanwijzing wordt er dus rekening mee

gehouden dat Nederlandse F-16’s alleen worden ingezet op doelen in Irak. Dat voorkomt al

een hoop mogelijke verwarring Daarnaast weet de vlieger zelf exact waar de grenzen zijn.

Dat ziet hij in zijn technische communicatiemiddelen Hij weet dus precies wanneer een

eventuele inzet over de grens met Syrie zou gaan en kan dus zelf maatregelen nemen om

binnen die grenzen te blijven Dus zowel in de planning als in de uitvoering is dat in mijn

ogen voldoende gewaarborgd

De heer Ktol vroeg naar het negeren van een opdracht tot het niet dragen van het uniform

Zoals gezegd, het is een richtlijn die aan alle militairen is gegeven. Voor alle richtlijnen en

gedragsregels die w aan militairen geven geldt. als iemand zich daar niet aan houdt, dan

wordt hij daar uiteraard op aangesproken.

De heer Swartbol Voorzitter De heer Sjoerdsma vroeg ot er een Iangetermijnplanning is

voor wederopbouw en ontwikkelingssamenwerking Het antwoord daarop is ja Voor 2014 is

er al een rapport verschenen. Die strategie heet SHARP (Syria Humanitarian Assistance

Response Plan). Allerlei organisaties in en rond Syrie zijn daarbij betrokken, waaronder

UNDP en OCHA Er wordt samengewerkt om in 2014 met name op het humanitaire vlak op

te treden, maar er wordt ook vooruitgekeken naar later Er wordt nu een compcehensive

regional strategy -- vergeef me de terminologie -- gemaakt Dat gebeurt eigenlijk door

dezelfde club, maar daar zit ook de Wereidbank bij De internationale financiele instellingen

zijn erbij gehaald om op langere termijn de investeringen die noodzakelijk zijn vorm te

geven Die strategie zou deze zomer afgerond zijn Ik heb haar eerlijk gezegd nog niet

gezien, dus ik zal erachteraan gaan of die al gepubliceerd is

De voorzitter Als ik het goed heb, zijn daarmee alle vragen uit de tweede termijn

behandeld en doe ik recht aan een ieder
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Dan kunnen we deze technische briefing afronden Veel dank aan onze sprekers lijn dat u
op deze korte termijn zon uitvoerige inbreng kon leveren en reacties kon geven ik dank ook
de ondersteuning die hier aanwezig is, maar ook de ondersteuning op de diverse

departementen En dat geldt niet alleen voor dit moment, maar ook voor de komende week
waarin zij nog feitelijke vragen van de leden zuilen beantwoorden Ik herhaal voor de leden
dat de deadline voor de inbreng van feitelijke vragen vanmiddag 16 00 uur is

De heer Geerts heeft inmiddels toegezegd dat de Kamer een brief zal ontvangen met zijn
inbreng over het mandaat Ik doe de suggestie aan de leden om hun aanvullende feitelijke
vragen over het mandaat te beperken tot deze brief De geste dat we dit per Kamerbttef
ontvangen, lijkt me heel mooi, maar ik laat het uiteraard aan de leden

Wanneer de antwoorden op de feitelijke vragen komen, is natuurlijk een beetje afhankelijk
van de hoeveelheid vragen Op donderdag zullen we dit overleg vervolgen in een algemeen
overleg van 11 00 uur tot 15 00 uur De afronding in een plenair debat zal donderdagavond
plaatsvinden

Ik dank iedereen die hier aanwezig was, ook de ondersteuning en de mensen op de
publieke tribune

Sluiting 12 00 uur
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— 2. Redeneerlijn

Aandachtspunten:

• Voorgcstctd rolverdeling en spreekvolgorde (ter p]aatse evt nader afstemmen):
1. M. politieke context, gronden voor deelname mandaat. financiering (nader overleg

met R)

2. MinDEf: militaire aspecten, risico’s van operatie, dreiging ter plaatse
3. R humanitaire hulp, wederopbouw, financiering (nader overleg met M)
4. MinVenJ: nationale veihheid

• Belangrijke nuances:

- Mandaat Syrze. slechts stellen dat er geen stellige conclusies zijn te trekken over
mandaat (oordeel DJZ en EVA), liever niet stelten dat er geen volkenrechtelijk
mandaat is

- NL inzet die is in Irak (op die manier wordt — indien context verandert in de
toekomst niets uitgesloten).

- Genocide 1515 is hoogst waarschilnhik verantwoordelijk voor genocide,
oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de mcnsclijkhcid (alleen rechter kan bepalen of
er daadwerkelijk sprake is van genocide). Op dit moment nog niet voldaan aan
voorwaarden voor humanitaire interventic.

- Pot itieke steun vs begrip Cie Davids concludeert dat ook voor politieke steun voor
een operatie waar NL zelf niet aan meedoet een volkenrechtelijk mandaat nodig is.
Daarom spreken van “begrip” voor VS-acties in Syrië.

• Krachtenveld: alle partijen voorstander, behalve SP cn PvdD Tijdens technische bnefing
veel vragen over mandaat (extra brief toegezegd). langetennij n-strateg ie, grondoorzaken,
financiën.

Introductie

• NL heeft met beslissing militaire bijdrage te leveren aan de strijd tegen TSIS een
ingrijpende maar noodzakelijke stap gezet

• 1515 is een terroristische organisatie die gruwelijkheden verricht in Irak en Syrië Dat
heeft sterk ontwrichtende gevolgen en gaat gepaard met systematisch geweld tegen
eenieder die zich niet achter dezelfde perverse interpretatie van de islam schaart

• floogstwaarschui ni ij k verantwoordelijk voor zeer emsti ge misdrijven, zoals misdaden
tegen de menselijkheid. oorlogsmisdrijvcn en genocide.
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• Dreiging van 1515 houdt bovendien niet op bij de grenzen van Irak en Syrië of de grenzen

van de regio. Het raakt ook Europa en Nederland

• Internationaal en regionaal breed draagvlak voor VS-strategie om 1515 te bestrijden, ook

onder veel islamitische landen.

• Goed om te merken dat NL bijdrage ook op nationaal niveau zowel politieke als

maatschappelijke steun krijgt

• Evenwel worden door uw Kamer — terecht — kritische vragen gesteld over NL missie

Belangrijk onderdeel van het proces.

• Dezelfde kritische vragen hebben wij onszelf gesteld in aanloop naar besluit. Daarom

goed om dit debat met uw Kamer te voeren.

• Op niet al deze vragen is direct een klip en klaar antwoord te geven Zo eenvoudig is het

niet Voor nu staat vast dat er een directe noodzaak was om tegen 1515 op te treden en een

sterke wil om deze verantwoordelijkheid als Nederland mede te nemen.

• De aard van dc problematiek in Irak en de regio verplicht ons echter om verder te kijken

dan de korte termijn bestrijding van 1515

• Het moge duidelijk zijn dat wij ons — ondanks de beperkte duur van de militaire actie - op

de lange termijn zullen moeten richten om stabiliteit in de regio terug te brengen.

• Daarin ligt grote verantwoordelijkheid bij alle betrokken partijen: ten eerste de Iraakse

regering, regionale betrokkenen, en gehele internationale gemeenschap.

• Alleen als we gezamenlijk investeren in het wegnemen van de grondoorzaken van het

conflict, en ons richten op politieke oplossingen voor de bredere regio, kan militaire actie

kans van slagen hebben

Politieke context

flrakJ

• Operatie vindt plaats binnen complexe politieke realiteit en regionale context.

• ISIS uitgegroeid van Al Qa’eda geaffilieerde strijdgroep tot zelfstandige organisatie met

eigen agenda (Islamitisch Kalifaat), middelen en aantrekkingskracht

• Organisatie profiteerde van het maehtsvacuum in Syrie, de poreuze grenzen tussen Syrie

en Irak en de proliferatie van wapens en beschikbare flnancieringsstromen

• In delen van Irak heeft IS1S het gevoel van marginalisatie door de centrale autoriteiten

onder soennieten uitgebuit
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• Hun (gedoog)stcun voor ISIS is geworteld in een gebrekkig toekomstperspectief, gevoel
geen alternatief te hebben en een diep wantrouwen jegens de centrale autoriteiten.

• Huidig succes ISIS derhalve onderdeel van veel bredere problematiek

• Militair decimeren betekent niet dat alle problemen worden opgelost Daarvoor moeten
onderliggende oorzaken geadresseerd worden en moet sprake Zij!] van een geûitegreerdc
inzet Op alle fronten, en regio-breed.

• Ideologie laat zich niet wegbombarderen Zelfs reêel risico dat militaire inmenging van
buiten wordt misbruikt voor propagandadoeleindcn en om ideologie aan te wakkeren.

• Duurzame oplossing in Irak kan daarom alleen maar politiek van aard zijn en moet zich
richten op onderliggende oorzaken: gebrek aan alternatieven en de voedingsbodem voor
exiremisme.

• Rekenschap geven van feit dat Iraakse binnenlandse problematiek complex. gelaagd en
vaak lokaal geconcentreerd is Moeilijk voorstelbaar dat die van buitenaf opgelost kan
worden

• Internationale gemeenschap moet zich daarom vooral richten op creeren van juiste
randvoorwaarden, die kader scheppen waarbinnen lokale partijen eigenaar kunnen
worden van oplossing.

• Crceren van die randvoorwaarden vergt — naast de harde aanpak van extremismc —

politieke en diplomatieke betrokkenheid en steun aan inelusiviteit

• Daartoe wordt aan NL zijde gekeken naar uitbreiding diplomatieke presentie in Irak en in
dc bredere regio.

• Op dit vlak moeten we evenwel bescheiden zijn Zie hier met name een rol voor EU,
UNAMI en andere partners die het best toegerust zijn om politiek proces te bevorderen.

• Voor nu is bemoedigend dat er — zo voortvarend als de omstandigheden dat toelaten —

voortgang wordt gemaakt op het politieke spoor

• Definitieve benoeming van Ministers van Def en BZK laat op zich wachten, maar
vertrouwen dat hier op korte termijn besluit over valt. Door Al Abadi ingezette
hervorming veiligheidssector goed teken.

• Regering zal verder concrete bestuurlijke en sociaaleconomische hervormingen moeten
doorvoeren, onder andere om tegemoet te komen aan de wensen van dc Koerden, wiens
steun cruciaal is.

• Daarnaast goed kijken naar mogelijkheid en wenselijkheid van decentralisatie, om
democratie op lokaal niveau voelbaar te maken
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Verwachtingen zijn hoog, maar uitdagingen zijn groot Moge duidelijk zijn dat Irak niet

tegen einde van het jaar een modeldemocratic zal zijn. Proces van vallen en opstaan.

Vertrouwen in goed bestuur kost tijd en vergt onze blijvende betrokkenheid.

[Synej

• Een van de randvoorwaarden voor terugkeer stabiliteit is einde aan crisis in Syrie

• Breed gedeeld besef dat 1515 een serieuze bedreiging vormt, ook onder landen in dc

regio, maakt optreden nu mogelijk.

• In Syrië nemen de VS en Arabische partners dat voor hun rekening

• Ook hier geldt echter dat militaire bestrijding van 1818, hoewel nodig, geen delinitief

einde aan de crisis kan maken

• Internationale consensus ten aanzien van het overkoepelende probleem in Syrië

(geopolitieke rnachtsbalans / positie van Assad) blijft immers uit, met als gevolg een

vleugellamme Veiligheidsraad en het voortduren van het conflict

• We zijn ons ervan bewust dat de kans aanwezig is dat Assad met het aanpakken van 1815

in SYR meer ruimte zal krijgen. Dit mag niet leiden tot verdere verdrukking van de

gematigde oppositie en nog meer civiele slachtoffers.

• Kortom, naast militaire actie blijft er een noodzaak de gematigde krachten in Syrie, die nu

slachtoffer worden van twee kwaden, te ondersteunen

• Steun is bovendien van groot belang om te voorkomen dat het moorddadige regime van

Assad het machtsvaeuum opvult.

• Kabinet doet dit al, en zal blijven doen, via ondersteuning civiele actoren en Synsche

Oppositie Coalitie, door Synsche vrouwen een podium te geven en te betrekken bij het

transitieproces en door te investeren in accountabihty, veiligheid en wederopbouw

Tegelijkertijd zal het kabinet blijven aandringen op noodzaak van politieke transitie

• We zullen deze steun verder uitbouwen, want we realiseren ons dat als deze actoren geen

steun krijgen en met in staat worden gesteld zichzelf te beschermen, we nog verder weg

van huis zijn

Militaire actie

• VS heeft initiatief genomen voor strijd tegen ISIS. Inmiddels meer dan 50 landen bij

aangesloten, waaronder veel islamitische landen.
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• NL levert een militaire bijdrage aan de strijd tegen ISIS Hieraan is een zeer zorgvuldige
afweging aan voorafgegaan, waarbij met internationale partners en mijn collega-ministers
uitgebreide afstemming heeft plaatsgevonden

• NL niet de enige die een bijdrage levert. Groot aanÉal landen (waaronder verschillende
Arabische landen) leveren een belangrijke bijdrage Ook BEL. FRA, VK, ITA. AUS en
DK hebben recent besloten een bijdrage te leveren

• NL inzet heeft als doel bij te dragen aan hei breken van de slagkracht ISIS. Schattingen
van de VS zijn dat daar circa 6-12 maanden voor nodig Lijn.

• NL inzet op twee manieren gericht op bevordering internationale rechtsorde:
• Het leveren van een bijdrage aan het de-escaleren van dc crisis. Dit geldt in de regio,

maar ook voor Europa en Nederland. De dreiging die uitgaat van j ihadisten in Syrië en
Irak raakt ook onze nationale veiligheid

• Bijdragen aan het voorkomen en beeindigen van ernstige schendingen van fundamentele
mensenrechten door ISIS. ISIS is hoogst waarschijnlijk verantwoordelijk voor zeer
emstige internationale misdrijven, zoals misdaden tegen de menselijkheid en genoeide
De Nederlandse inzet is dus ook gericht op het beschermen van dc burgerbevolking

‘ofkenrechtelijk mandaat en EVA

• Over de kwestie van het volkcnrcchteljk mandaat voor het gebruik van geweld tegen
1815 doelen in IRK en SYR is uitgebreid volkcmcchtcltjk advies ingewonnen, zowel
Intern van BZ en DEF als van de extern volkenrechtelijk adviseur.

• Beide adviezen concluderen t a.v. iE dat er rechtsgrond is voor liet gebruik geweld in
IRK tegen 1518; die rechtsgrond wordt gevormd door de toestemming van IRK voor liet
optreden van de door de VS geleide coalitie tegen ISIS op grondgebied IRK.

• Ten aanzien van SYR oordelen beide adviezen dat niet met stelligheid kan worden
gezegd of er een volkenrechtelijk mandaat bestaat voor het gebruik van geweld tegen
ISIS doelen in SYR, aangezien onvoldoende feitelijk vaststaat of aan de voorwaarden
hiervoor is voldaan (zie verder QenA’s).

• De situatie op de grond kan echter veranderen Bovendien kan de positie van partijen in

het conflict of van landen die er nauw hij betrokken zijn veranderen. Daarom is het niet
verstandig een interventie in Syrië categorisch uit te stuiten Het kabinet blijft de
ontwikkelingen op de voet volgen t a.v. een mogelijk volkenrechtelijk mandaat. Op dit
moment is dat echter nog met aan de orde.
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Financiering missie (81V) (IN REDENEERLIJN R GELIJKE TEKST OPGENOMEN)

• Zoals vermeld in de art. 100-brief kost de missie in irak naar verwachting EUR 150 mln,

uitgaande van dc minimale (logistieke) tootpnnt bij een missieduur van 12 maanden met

f- 1 6’s en trainingsteams.

• Over dc financiële dekking van dit bedrag zijn de volgende aUspraken gemaakt

1 EUR 30 mln wordt gelinancierd uit vrjval binnen het 111V in 2014 (waarvan PUR 23

mln uit onvoorzien en EUR 7 mln uit vripval in de ramingen voor de militaire

missies).

2. De resterende EUR 120 mln wordt gedekt uit de HGIS onvoorzien door middelen uit

dc jaren 201 7 2018 en 2019 naar voren te halen naar 2015 en 2016.

• Het besluit om deze missie uit te voeren vermindert natuurhik onze financiele flexibiliteit

in de nabije toekomst - daar zal iedereen zich de komende tijd terdege bewust van

(moeten) ziin.

• tPassicfl Met deze dekking is alle ruimte uit de FÏGIS in de jaren 2016 t/in 2019 weg om

eventuele problemen op internationaal vlak op te lossen:

o Dc jaren 2014 t/m 2016 zijn al krap vanwege de forse extra bijdrage aan MINUSMA

eerder dit jaar.

o Dc HGIS onvoorzien wordt juist gebruikt voor onderwerpen die niet binnen de

begroting van 1 departement in de HGIS kunnen worden opvangen Zo is dc

afgelopen jaren budget beschikbaar gesteld voor MfNUSMA, het EU

voorzitterschap, de NSS en de cyberconferentie.

Nb. U kunt dit debat aangnjpcn om de Kamer er nogmaals op te wijzen dat dit één van de

vele crises is en dat het daarom van belang is dat niet alleen Delènsie, maar ook BZ

voldoende geëqcupecrd is om hierop te reageren. Te denken valt aan inspanningen op het

gebied van diplomatie en ontwikkelingssamenwerking, zoaLs het versterken van dc posten in

dc regio en het steunen van dc Syrische oppositie.
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Redeneerlijn R

Aandachtspunten:

• Voorgestelde rolverdeling en spreekvolgorde (ter plaatse evt nader arstemmen)

1 M Politieke context, gronden voor deelname, financiering (nader overleg met R)

2 MinDEF militaire aspecten, risico’s van operatie. dreiging ter plaatse

3 R humanitaire huLp, wederopbouw, financiering (nader overleg met M)

4. MinVeni: nationale veiligheid

• Krachtenveld: aLle partijen voorstander NL militaire bijdrage, behalve SP en PvdD

Interesse bij D66 naar lange termijn visie op OS en HH in Syrië; interesse bij VVD en

D66 naar financiële implicaties van deze missie op andere beleidsthema’s

• Humanitaire hulp gèèn onderdeel van geïntegreerd beleid, want wordt alleen verstrekt op

basis van humanitaire noden en humanitaire principes.

• Vermijden discussie over geïntegreerde Nederlandse benadering, waarvan in Irak (nog7)

geen sprake is.

intensivering humanitaire hulp

• Humanitaire crisis in Syrie en buurlanden, waaronder Irak, van ongekende omvang.

Vandaar van groot belang dat de internationale gemeenschap. inclusief Nederland, extra

inspanningen doet

• 1-lumanitaire hulp is geen onderdeel van geïntegreerd beleid, want wordt alleen verstrekt

op basis van humanitaire noden en humanitaire principes (van neutraliteit, onpartijdigheid

en onaf}iankelijkheid) en is bestemd voor meest kwetsbaren.

• Kritiek op traagheid en ineffectiviteit deels begrijpelijk maar wil ook graag wijzen op de

bijzonder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden waaronder hulpverleners — van zowel

VN. NGOs als Rode Kruis — hun werk verrichten Tientallen gedood, velen gewond of

gegijzeld

o In zowel Syrië als Irak levert NL een significante humanitaire bijdrage. Vanaf 2012

is tot dusver EUR 83,5 mln bijgedragen aan het verlichten van de noden van Synsche

vluchtelingen via bijdragen aan de VN en Rode Kruis en cross-borderhulpverlcning

vanuit Turkije en hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen door Nederlandse ngo’s

• Eerder dit jaar EUR 7,3 mln bijgedragen aan verlichten noden in Noord-Irak, in vorm

neodhulpvlucht. bijdrage aan het Rode Kruis en entmijningsactiviteiten.

• Recent aangekondigde intensivering humanitaire hulp voor Syn en Irak houdt verband

met de enorme noden in regio en is geen onderdeel van strategie in strijd tegen 181$
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• Komcndejaren extra inspanning op gebied van humanitaire hulp, uit nieuwe Relieffund
in 2014 worden hieruit de volgende biidragcn beschikbaar gesteld. via diverse kanalen
o Syrië. EUR 30 mln voor opvang vluchtelingen in Syric en de regio

o Noord-irak EUR 10 mln

• Nederland zal ook in de komende periode naar mogelijkheid en redelijkheid humanitaire
hulp blijven verlenen aan behoeftigen in Syrië. aan Syrische vluchtelingen in de
buurlanden en gastgemecnschappen. alsmede aan ontheemden in Irak

• De schaal en omvang van deze hulp zal onder meer afhangen van omvang en ernst van
andere criscs in de wereld.

• tpassiefl Geen specifieke humanitaire hulp nodig voor minderheden, zoals dat wel het
geval kan zijn voor vrouwen en kinderen. 1-lumanitaire hulp is bestemd voor meest
kwetsbaren Minderheden hebben zeer te lijden onder IS1S. maar als zij eenmaal in
(relatieve) veiligheid zijn. is geen sprake van achterstelling m b.t. ontvangst van hulp.

Stabilisatiestcun in Irak

• Irak is geen partnerl and en NL heeft er geen OS-traditie NL-ambassade in Bagdad dus
ook niet geequipeerd voor ontwikkelen en uitvoeren van OS-programma’s.
Desondanks:

• Levert NL flinke bijdrage aan ontmijning in Noord-Irak (ruim 5 milioen euro)
• Verder wil NL bijdragen aan prorma UNAM1 (United Nations Assistance Mission in

Iraq), gericht op hervorming van het Irakesc politie- enjustitiestelsel. Aanvang
programma echter vertraagd door veil igheidssituatie.

• ‘fen slotte onderzoekt NL mogelijkheden om met OS-middelen, in internationaal verband
(VN, El]), extra bijdrage te leveren aan stabiliteit in Irak en de regj. Voorbereidingen
moeten nog gestart worden: gedegen conflictanalyse, ontwikkelingen van brede,
geïntegieerde en gedeelde visie op aanpak van de problemen Overigens middelen (zeer!)
beperkt
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Veiligheid en Rechtsorde jn Syrië

• In Syriè wordt, voor zovcr mogelijk, een geïntegreerde basis gelegd voor wederopbouw

en vredesopbouw, met aandacht voor een mci usief vredesproces.

• Bijdrage aan veiligheid en stabititeit Syrië, waaronder project EUR 6 miljoen over 2 jaar

aan project ter versterking van lokale politie- enjustitiesector in bevrijde gebieden

(ii ccess to his/we and Conzmumiv Security).

• Wederopbouwspoor gericht op herstel normale levensomstandigheden en opbouw

basisvoorzieningen in Syrië:

o NL actieve speler friends ofSyria Werkgroep voor economische wederopbouw.

levert Secretaris (oud-ambassadeur) en waterexpert, voor o.a planning heropbouw

nationale waterstructuren.

o Bijdrage (EUR 2 miljoen) aan Syrtan Recoverp Tru.fund (van Assistance

Coorchnation Unit (ACU). donormechanisme Syrische Oppositie Coalitie), gericht

op herstel watervoorziening en eigenaarschap Syriërs.

o Opnieuw EUR 0.5 miljoen voor Speciaal Gezant Syrie. Marcel Kurpershoek, ten

behoeve van micro-wedcropbouwprojcctcn en vrije media in bevrijdc gebieden

o Afgelopen september hebben twintig diplomaten van de Syrische Oppositiecoalitie

een training diplomatieke vaardigheden gevolgd op Clingendael En december 2013

werden onderhandelaars van dc Syrische oppositie in Genève II getraind

o De eerlijkheid gcbiedt te zeggen dat dc internationale gemeenschap is verrast door de

snelheid van de ontwikkelingen in Syne en Irak. Daar waar -orgnisaties, IFUs en

donoren sinds 2013 trachtten tot meerjarige Common Regtonat StratejCRS) voor

yrie en buurlanden te komen, zullen we die in ieder geval voor Irak en Syrie op een

geheel nieuwe leest moeten schoeien. -

Intussen organiseren Duitsland en Libanon eind oktober 2014 een mini sterilc

conferentie die beoogt cohercnte strategie te dcfinicren voor de opvang van

vluchtelingen in de regio op de rnidde11an.e termtin

o IPassicij SaÎartssteun ACU in voorjaar stopgezet vanwege intransparantie en

o verfinancicring

o IPassïcfj Project gericht op versterken lokale autoriteiten (goodgovernance) in

voorjaar 2014 stopgezet vanwege gebrekkige vei tigheidssituatie
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financiering missie (31V)

• Zoals vernield in de art 1 00-brief kost. de missie in Irak tiaar verwachting EUR 1 50 mln.
uitgaande van de minimale (logistieke) footprint bij een missieduur van 12 maanden met
F-16’s en trainingstcams.

• Over de linanciële dekking van dit bedrag zijn de volgende afspraken gemaakt
1. EUR 30 mln wordt gefinancierd uit vrijval binnen het BTV in 2014 (waarvan EUR 23

mln uit onvoorzien en EUR 7 mln uit vrij val in de ramingen voor de militaire
missies).

2 De resterende EUR 120 mln wordt gedekt uit dc HGIS onvoorzien door middelen uit
de jaren 2017, 2018 en 2019 naar voren te halen naar 2015 en 2016.

• Het besluit om deze missie uit te voeren vermindert natuurlijk onze financiele flexibiliteit
in de nahiic toekomst - daar zal iedereen zich de komende tijd terdege bewust van
(moeten)

• f Passief] Met deze dekkmg is alle ruimte uit de HGIS in de jaren 2016 t/m 2019 weg om
eventuele problemen op internationaal vlak op te lossen:

o De jaren 2014 t/m 2016 zijn al krap vanwege de forse extra bijdrage aan MINUSMA
eerder dit jaar.

o De HGIS onvoorzien wordt juist gebruikt voor onderwerpen die niet binnen de
begroting van 1 departement in de HGIS kunnen worden opvangen. Zo is de
afgelopen jaren budget beschikbaar gesteld voor MINUSMA, het EU
voorzitterschap. de NSS en de cyberconferentie
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Technische briefing Tweede Kamer, maandag 29 september 2014, 9-12 uur
Onderwerp Artikel 100-brief over Nederlandse deelname aan Coalitton

Deelnemers in deze volgorde:
• BZ-DGPZ
• DC Internationale Samenwerking
• CDS Ton Middendorp (mede namens MIVD)
• V&J —NCTV Dick Schoof

liet betreft een openbare briefing, waarbij het laatste gedeelte — indwn nodig — besloten
kan zijn

Taakverdeling: De NCTV zal vragen beantwoorden over de consequenties van de
Nederlandse inzet voor dc nationale veihghetd c.q. het dreigingsbeeld voor Nederland

SPREEKTEKST NCTV

Voorzitter,

Niet eerder is Nederlandse deelname aan een internationale militaire
missie zo direct verbonden geweest met veiligheid in ons eigen land, Onze
inzet in die regio is immers gericht op het bestrijden van groeperingen die

het ook gemunt hebben op ônze veiligheid. Het zijn immers groeperingen
die bereid en in staat moeten worden geacht in Europa aanslagen te plegen,
dus ook in Nederland. De deelname van Nederland komt daarmee direct
onze nationale veiligheid ten goede.

Keerzijde van de Nederlandse deelname aan de coalitie is dat Nederland
zich daarmee nadrukkelijker dan voorheen profileert als tegenstander van

ISIS en andere jihadisten. Dit hogere profiel maakt het meer voorstelbaar
dat wij het mikpunt zullen worden van jihadisten. Het kans op een aanslag
in Nederland is daarmee weer iets groter worden na het kabinetsbesluit.
Maar wij moeten dit niet overdrijven. Ook daarvoor zagen jihadisten

Nederland al als een vijand van de islam en als een bondgenoot van



Amerika en Israel. De terroristische dreiging tegen Nederland bevindt zich

dan ook nog steeds binnen de bandbreedte van Substantieel, wat inhoudt

dat de kans op een aanslag reeel is.

Wellicht is het goed om nog even kort toe te lichten hoe zo’n

dreigingsniveau tot stand komt. Zoals u ongetwijfeld weet sturen wij u elk

kwartaal een Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland toe. Dit DTN komt tot

stand op basis van dreigingsinformatie die ik ontvang van diverse partners

die zich in Nederland bezighouden met terrorismebestrijding. Een eigen

analyse-eenheid bij de NCTV combineert, vergelijkt en waardeert deze

informatie en vult het aan met eigen inzichten. Het zo ontstane beeld wordt

vervolgens weer besproken met de informatîe-aanleverende partijen,

waarna het DTN uiteindelijk in zijn defintieve vorm wordt aangeboden aan

de Raad voor Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (R1V), een onderraad van

de Ministerraad. Op die manier wordt de RIV — maar ook de Commissie

voor Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en — in afgeslankte vorm — ook uw

Kamer - elke drie maanden op hoofdlijnen geïnformeerd over de

voornaamste ontwikkelïngen die relevant zijn voor de terroristische

dreiging in Nederland. Daarmee fungeert het DTN ook als inhoudelijke

kompas voor het Nederlandse CT-beleid en is het een cornmunïcatiemiddels

om de samenleving te informeren over ernst en ontwikkellngsrichting van

de dreiging.

Elk DTN wordt afgesloten met de vaststelling van het dreigingsniveau voor

Nederland. Dit is een algemene inschatting van de kans op aanslagen in en

tegen Nederland. Deze systematiek, die in mei 2005 werd ingevoerd en dus

al bijna tien jaar bestaat, kent vier dreigingsniveau’s: Minimaal, Beperkt,

Substantieel en Kritiek. Bij de vaststelling van het niveau wordt zowel



gekeken naar de dreiging als naar de weerstand, dat wil zeggen de mate

waarin overheid en samenleving in staat worden geacht het hoofd te bieden

aan dreigingen. Als de overheid in staat is bijvoorbeeld radicalisering tijdig

te ontdekken en aan te pakken, complotten te ontdekken ontmantelen en

verdachten op te pakken, werkt dit dempend op het dreigingsniveau.

Omdat de kans op aanslagen op dit moment nog steeds vooral voorstelbaar

is en er geen concrete aanwijzingen zijn dat er een aanslag op handen is, zal

het dreigingsniveau op Substantieel blijven en niet verhoogd worden naar

Kritiek.

Dat het dreigingsniveau nu Substantieel is, betekent tevens dat het niet

altijd zichtbaar is welke maatregelen worden genomen. Daaruit zou echter
niet de indruk mogen ontstaan dat er niets extra’s aan beveiliging gedaan

wordt. Achter de schermen wordt wel degelijk grote alertheid betracht en
zijn procedures strakker aantrokken. De komende tijd zal dit wellicht ook
hier en daar toch te merken zijn, wellicht bij vitale sectoren die aangesloten
zijn bij het zogeheten Alerterîngssysteem Terrorismebestrijding. Ook

zonder concrete aanwijzingen kan het soms goed zijn om în deze sfeer nog
wat extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Met vaak releatief eenvoudige stappen kan - wat wij in ons jargon noemden
- de weerstand verhoogd worden. Zo moet u ook het besluit zien van

Defensie en Financiën om militairen en douaniers op te dragen niet in
uniform te reizen. Ik hoef u alleen maar te wijzen op de ervaringen in
Engeland, waar in Woolwitch een militair op straat werd doodgestoken en

op Australië, waar vorige week bijna hetzelfde dreigde. Ook in Australië is
daarom een vergelijkbaar uniformbesluit genomen.



De afgelopen dagen is in de media veel ongerustheid te bespeuren over wat

ons zoal aan onheil boven het hoofd hangt. Daarbij is soms uitvoerig

gespeculeerd over wat en wie wel niet een potentieel doelwit zou kunnen

worden van aanslagen. Dat heeft onder het publiek helaas ongerustheid

gewekt dîe niet nodig is en die ook niet helpt. Het komt er de komende tijd

op aan nuchterheid te bewaren. En zoals minister Opstelten al heeft

aangegeven: we moeten ons vooral niet bang laten maken en de dingen

blijven doen die we altijd doen. Er zijn immers geen concrete aanwijzingen

voor een aanslag.

Als we zorgen dat we de weestand op orde hebben en successen boeken in

de bestrijding van terrorisme — in het buitenland en ook in Nederland — dan

blijven de risico’s beheersbaar. Die successen zijn er zeker. Ik hoef slechts

te wijzen op recente aanhoudingen van jihadistische sleutelfiguren in

Nederland, op diverse geslaagde pogingen om uitreis naar Syrie of Irak te

voorkomen en op de vete bestuurlijke maatregeten die zijn genomen in de

vorm van het intrekken van paspoorten, het stopzetten van uitkeringen,

bevriezen van tegoeden en het het uitschrijven uit de GBA’s. De diensten

doen goed werk, de gemeenten die te maken hebben met radicalisering en

uitreis evenzeer.

Soms worden vraagtekens geplaatst bij ons beleid om jihadgangers tegen te

houden. Als we ze zouden laten gaan zouden we verlost zijn van het

probleem, zo hoor je dan vaak. Niet is minder waar. Het onbelemmerd laten

uitreizen van Syriëgangers zou zeer gevaarlijk zijn. Zij zullen in het Midden-

Oosten verder radicaliseren, militair getraind worden en niet alleen ingezet



worden hij de strijd. Ook voor het plegen van aanslagen in het Westen zijn

zij zeer bruikbaar over de jihadistische leiding. Bovendien wordt het voor

de Nederlandse veiligheidsdiensten bijzonder moeilijk om nog controle te

hebben en te houden op het doen van uitreizigers. Het tegenhouden van

uitreizigers is dus een weloverwogen keuze, ook als het gaat om hele

gezinnen die zich daar willen vestigen. In dat laatste geval zullen de ouders

zich niet kunnen onttrekken aan actieve deelname aan de terroristische

organisaties en zullen de kinderen klaargestoomd worden voor elit

slagveld. Ook uit humanitaire redenen mogen wij dit niet accepteren.

Positief is verder dat vele moslimorganisaties openlijk — en misschien meer
nog achter de schermen — zich keren tegen het jihadisme. Ook zij zien dat

het een heilloze weg is, die alleen maar leidt tot bloedvergieten. De

weerbaarheid - nog zo’n term uit de veiligheidswereld - van de

Nederlandse moslimgemeenschappen tegen jihadisme, maar ook van de
samenleving als geheel, is nog steeds groot en is behulpzaam bij het

onderkennen en tegengaan van radicalisering. Dat is van niet te

onderschatten belang, want bij alle harde maatregelen om de terroristen
aan te pakken is één ding zeker: als wij er niet in slagen tegelijkertijd

nieuwe aanwas door radicalisering en rekrutering te voorkomen is het
dweilen met de kraan open. Vandaar dat het actieplan tegen jihadisme, dat
in september met uw Kamer is besproken, de volle breedte van preventie
tot repressie omvat.

Ik ben ervan overtuigd dat de huidige buitenlandse en binnenlandse inzet
van Nederland om de dreigingen van het jihadisme het hoofd te bieden er
uiteindelijk toe zullen leiden dat wij liet dreigingsniveau naar beneden
kunnen bijstellen. Ons streven moet daar in elk geval steeds op gericht zijn.



Voostelbare vragen:

• Waarom is het dreigingsbeeld nog steeds substantïeel? Waarom is het niet
verhoogd naar Kritiek?

De toegenomen dreiging als gevolg van onze deelname aan de anti-ISIS coalitie
past nog steeds binnen de bandbreedte van het huidige dreigingsniveau
“substantreel” Pas als er sprake is van concrete aanwijzingen voor een aanslag
tegen Nederlandse doelen, zou het niveau naar «kritiek” gaan. tn die situatie
zullen beveiligingsmaatregelen ook veel meer zichtbaar zijn

• Hoe wordt dat dreigingsniveau vastgesteld?

Vaststelling van het dreigingsniveau geschiedt door de NCTV, op basis van een
analyse van de dreiging op basis van informatie van alte bij het CT-beleid
betrokken partijen. In de kern is het een ingeschat risico, op grond van een
weging van de dreiging en de ingeschatte weerstand (=weerbaarheid plus
tegen maatregelen)

• Hoe vaak wordt het dreigingsniveau gewogen?
In principe wordt het dreigingsntveau elke drie maanden geworden. Alle
betrokken parnters informeren elkaar echter voortdurend over alle voor de
dreiging relevante ontwikkelingen. Indien nodig geacht, kan besloten worden om
het dreïgingsniveau tussentijds aan te passen. Tot op heden is dat echter nooit
gebeurd.

• Wat moeten de burgers met zo’n dreigingsniveau?
Met de samenvatting van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en het
daaraan gekoppelde dreigingsniveau wordt de burger periodiek geinformeerd
over de voornaamste ontwikkelingen die van invloed zijn op de dreiging Het
niveau maakt in een woord voor hem duidelijk of het erger is geworden, minder
erg of gelijk gebleven. Concrete handelingen worden op grond van het DTN niet
van de burger verwacht. We leven in een tijd dat de burger geinformeerd wil
worden door de overheid. Stilzwijgen over dit soort problemen zou ongewenst
zijn.

• Wanneer komt er weer een nieuw DTN met dreigingsniveau?

Het volgende DTN zal verschijnen op rond het tweede weekeidne van november

Raakviak met BZ



• U adviseert mensen dïe naar liet buitenland reizen goed op te letten en
vooral in steden te blijven? Staat dat ook in reisadviezen van BZ?

Jazeker. Mensen die op reis willen naar bijvoorbeeld Turkije krijgen als advies
“Nederland neemt deel aan de internationale coalitie die strijdt tegen de terroristische
groepering ISIS. Nederlanders in het buitenland lopen daarom een verhoogd risico
slachtoffer te worden van geweld en aanslagen Blijf alert. Reizigers naar grote steden
en het zuidoosten van Turkije worden aangeraden alert te zijn. Het is langs de Turks
Syrische en de Turks-Iraakse grens niet veilig. Dit komt door de burgeroorlog in
Syrie, de voortdurende instabiliteit in Irak en de gewapende strijd tegen groepen als
1515 fr bestaat in deze gebieden risico op gewapende confrontaties en aanslagen.
Ook loopt u in deze gebieden het risico ontvoerd te worden”

Raakvlakken met Defensie
• In het Journaal van vrijdag werd door vice-premier Asher gemeld dat de

maatregel om militairen niet in uniform meer te laten reizen een
voorzorgsmaatregel is en werd genomen in afstemming met de NCTV. Hoe past
deze maatregel bij uw geruststellende woorden aan de burgers?

• Elders (GeenStiji) wordt echter gesteld dat Defensie het besluit juist niet nam op
advies van Dick Schoo de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

• Hoe zit het met liet uniformenbesluit van Defensie en de Douane?

Maatregelen die genomen worden met het oog op de actuele terroristische dreiging
worden altijd genomen in overleg met mij.

• Nederland moet het leger inzetten om stations te beveiligen tegen terreur
Daarvoor pleit de PVV. Partijleider Wilders vindt het opvallend dat bij de strijd
tegen ISIS alle aandacht uitgaat naar veiligheid in het buitenland, maar dat de
binnenlandse beveiliging wordt verwaarloosd. Waarom geen extra beveiliging
stations?

Nederland heeft, anders dan landen als Frankrijk, geen cultuur van stevige militiare
presentie in de publieke ruimte ter afschrikking van terroristen of andere
geweldsplegers Alleen als er echt concrete aanwijzingen voor een aanslag zijn, zou
zoiets denkbaar zijn Op dit moment zie ik geen reden om letterlijk ‘zwaar geschut’ in
te zetten. We moeten de dreiging serieus nemen, maar wel in de juiste proporties.
Anders trappen we in een van de belangrijkste doelen van terroristen; het
verspreiden van angst onder de bevolking

• Moeten burgers in Nederland zich extra zorgen maken?

Nederlandse burgers moeten gewoon doorgaan met hun leven. Terroristen hebben
als doel om angst te zaaien. Hoewel ik niet kan garanderen dat er in Nederland geen
aanslag zal plaatsvinden, kunt u erop aan dat de politie, het OM, de AIVD en de NCTV
er alles aan doen om aanslagen te voorkomen.

• Moeten burgers extra alert zijn?



Burgers moeten situaties die ze niet vertrouwen altijd aan de politie melden. Ook het
lokaal bestuur, scholen en de moslimgemeenschappen wordt gevraagd om extra
alert te zijn Zij kunnen als beste aanvoelen als er iets speelt in hun eigen omgeving
wat ze niet vertrouwen.

Maar er is geen reden om niet met de trein, vliegtuig of metro te reizen of publieke
plaatsen te mijden. We moeten vooral doorgaan met ons leven en de terroristen geen
kans geven om angst in onze samenleving te zaaien.

• Welke maatregelen kunnen nog worden genomen om de binnenlandse
veiligheid te vergroten?

Er is extra alertheid op de veiligheid in Nederland vanwege de missie tegen ISIS,
waaraan ons land gaat meedoen in Irak. Ik heb al eerder in de media gemeld dat het
niet gaat om zichtbare maatregelen. Verder heb ik afgelopen woensdag een brief
geschreven aan de burgemeesters van enkele steden die te maken hebben met
potentiële radicale Jongeren. De burgemeesters van deze gemeenten is gevraagd om
extra alertheid.

• Hoe reageren Nederlandse moslims op de bijdrage van Nederland aan de
anti-ISIS coalitie?

Moslims in Nederland keuren in grote meerderheid het extreme geweld van ISIS
af. In die zin ligt de huidige interventie niet bijzonder gevoelig onder de
Nederlandse moslims. Wel zullen de jihadisten in Syrie en Irak proberen de
interventie neer te zetten als een strijd van het Westen tegen de moslims. Dat is
het absoluut niet het geval. Dat blijkt ook utt de vele afkeurende reacties vanuit
de moslimgemeenschappen over ISIS en haar gewelddadige acties Ik juich deze
publieke afkeuringen zeer toe. Het laat zien dat moslims wel degelijk publiek
afstand nemen van terrorisme uit naam van hun geloof.

PERSCONFERENTIE VICE-MP ASHER VRI]DAG ]L.

ISIS bedreigt wereldwijd onze manier van samenleven. En ook daarom zie
je wereldwijd een coalitie ontstaan die aan deze tirannie en aan dat brute
geweld een einde wil maken. Wat daar gebeurt, raakt ons hier. De
beslissing militair mee te doen zet daar extra het licht op.E:lWe zijn ons
al geruime tijd bewust van het risico van jihadisme.
Voorzorgsmaatregelen zijn en worden genomen. Politie en
veiligheidsdiensten zijn alert. Waakzaamheid is geboden. Maar



natuurlijk moeten we wel normaal doorgaan met de dingen van
alle dag.Dat we in één wereld leven werd gisteren voor mij nog eens
onderstreept toen ik in Amsterdam was bij de ondertekening van de
participatieverklaring door een groep vluchtelingen, een groep
nieuwkomers. Met die verklaring geven zij aan te weten waar Nederland
voor staat en daar een bijdrage te willen leveren. De rechtstaat, vrijheid
van godsdienst, vrijheid van meningsuiting. Gelijkwaardigheid tussen man
en vrouw, homo en hetero. Meedoen aan het bouwen van die
samenleving.LlEén van hen was een Syrische kok uit Aleppo die me
vertelde dat hij op de vlucht was geslagen voor het extremistisch
jihadisme wat we daar zien. Hij was dolblij dat hij het had gered en dat hij
in dit land terecht was gekomen, en werd opgevangen. Maar hij was
natuurlijk vol van zorgen over de honderdduizenden die daar achter zijn
gebleven of op de vlucht zijn.D Nederland vangt veel vluchtelingen Uit
Syrië op. Collega Teeven heeft vandaag de laatste cijfers bekendgemaakt
en aan de Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat ruim de helft van de
asielzoekers op dit moment uit Syrië afkomstig is. Mensen uit
oorlogsgebied, mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten,
mensen die we hier moeten en kunnen opvangen.ElUiteraard zet dat grote
druk op IND en COA. Veel opvanglocaties moeten worden geopend of
heropend. Maar we staan in Nederland voor een humaan en rechtvaardig
asielbeleid. Er zal altijd opvang zijn voor mensen die in eigen land niet
veilig zijn, die hun land moeten ontvluchten, en hier in aanmerking komen
voor een verblijfsstatus.UMaar daarnaast zetten we volop in, ook, op het
verlenen van directe noodhulp in de regio. Voor de grote groep
vluchtelingen aan de Turks-Syrische grens, maar ook voor degenen die in
Irak het geweld van ISIS ontvluchten. Voor hen is een extra inspanning
nodig.EUit het nieuw opgerichte, bi) de begroting gepresenteerde
noodhulpfonds hebben we 30 mln euro vrijgemaakt voor hulp aan
Syrïsche vluchtelingen en 10 mln euro voor vluchtelingen uit noord-Irak.
Dit komt bovenop de ruim 90 mln euro die we eerder voor de regio
beschikbaar hadden gesteld.LJHet is de verantwoordelijkheid van ons
allemaal - Nederland en de rest van de internationale gemeenschap - om
deze mensen, die een veilig heenkomen zoeken voor het geweld van de
burgeroorlog, voor de gruweldaden van ISIS, de helpende hand te
biedenjl

Over het besluit van het kabinet om een bijdrage te leveren aan de strijd
tegen ISIS in Irak zei Asscher: ‘Een van de moeilijkste besluiten die je als
regering kunt nemen: het uitzenden van — in dit geval — zo’n 3$0
militairen naar gevaarlijk gebied. Het is dan ook goed vast te kunnen
stellen dat een zeer ruime meerderheid van de Tweede Kamer zich nu al
voorstander van de missie heeft verklaard’.

A.s. maandag informeert de commandant der strijdkrachten de Kamer
over de achtergronden van de missie. Donderdag spreekt de Kamer een
politiek oordeel uit. De viceminister-president benadrukte dat ISIS
wereldwijd onze manier van samenleven bedreigt en dat daarom een



wereldwîjde coalitie de tirannie van bruut geweld en onverdraagzaamheid
een halt wil toeroepen. ‘Wat daar gebeurt, raakt ons hier’, voegde hij
eraan toe.
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Op 24 september is mij namens de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd volkcnrcLhtelijk
advies te geven in relatie tot de luchiaanvalten die de door de Verenigde Staten (VS) geleide coalitie
sinds 8 augustus op IS(IS) doeLen in Irak en sinds 23 september op 15(15) doelen tn Syric uitvoert

Specifiek zijn de volgende drie vragen aan mij voorgelegd
1) Acht u een rechtsgrond aanwezig voor aanvatlen door derde stalen op 15(15) doelen in Irak?
2) Hoe beoordeelt u een beroep op (coltectieve) zelfverdediging voor geweidgebruik tegen IS(IS) in

Syrie? Kunt u ingaan op de voorwaarden die hiervoor gelden, zoals de eis van een gewapende
aanval en het vermogen en de bereidheid (abihtv and wtttingness) van betrokken autotiteiten om
tegen een georganiseerde gewapende groep op eigen grondgebied op te treden?

3) Acht u andere (rechts)gronden aanwezig voor het gebruik van geweld tegen IS(IS) in Syne?

Gezien het spoedeisende karakter van dc adviesaanvraag. heperk ik mij tot dc belangrijkste
conclusies Zo nodig kan een nadere onderbouwing volgen

Vooraf een preitminaire opmerking Het antwoord op alle vragen, maar vooral op vraag 2. hangt in
belangrijke mate af van feiten die tot nu slechts in beperkte make beschikbaar zijti Een finaal
juridisch oordeel over de gestelde vragen kan pas worden gegeven indien de feiten over de aard van
de activiteiten van IS(IS) iit Syne, Irak enlofjegens derde staten, en de positie van de regering van
Syrie nader verduidelijkt zijn.

1. Rechtsgrond voor aanvallen door derde staten op IS(IS) doelen in Irak

Op grond van de mij ter beschikking staande informatie neem ik aan dat de regering van Irak heeft
verzocht om aanvallen door derde staten op IS(IS) doelen in Irak Hoewel dc Iraakse regering geen
effectief gezag uitoefent over alle delen van Irak. moet zij worden beschouwd als de
vertegenwoordiger van de staat Irak Indien er daadwerkelijk sprake is van eem verzoek en/of
instemming van de Iraakse regering, is er derhalve een afdoende rechtsgrond voor aanvallen door
derde staten op IS(IS) doelen in trak

2 Het beroep op (collectieve) zelfverdediging als rechtsgrond voor geweidgebruik tegen
IS(IS) in Syrië

In de aan de Secretans-Gcneraal van dc VN gerichte brief van 23 september)! , beroept de VS zich
op het recht op rndtviduele en collectieve zelfverdediging (art 51 VN Handvest) als rechtvaardiging
voor het gewetdgebruik tegen 1Sf IS) in Syrië

Rij de beoordeling van di; beroep maak ik een onderscheid tussen het recht op collectieve
zelfverdediging ter bescherming van Irak enerzijds, en het recht op individuele of collectieve
zelfverdediging ter bescherming van de VS en partners, anderzijds

a Collectieve zeÏfi’ei cledtging let hescher,ning van Irak

In de voornoemde brief van 23 september]! .verklaart de VS dat de regering van irak aan de VS
heeft gevraagd leiding te geven aan militaire acties in Syiie. teneinde voortgaande aanvallen door
(IS)tS in [rak te beetndigeu en Iraakse burgers te beschermen.

In beginsel kunnen deze militaire acties worden gerechtvaardigd met een betoep op het recht op
collectieve zelfverdediging, indien 1) Irak zellslachtoffer is van een gewapende aanval, en als
zodanig zelf het recht heeft op zelfverdediging, en 2) Irak daadwerkelijk heeft verzocht om militaire
steun van derde staten. Bovendien moet 3) het gehru)k van geweld noodzakelijk en proportioncel
zijn

Pagni 2



Ik neem aan dat aan de tweede voorwaarde is voldaan, en richt me hier primair op de eerste
voorwaarde Of er aan deze voorwaarde is voldaan, hangt in hoofdzaak af van het antwoord op twee
vragen

De eerste vraag ts of de in Syrie gevestigde leiders en strijders van IS(IS) voldoende zijn verbonden
met de gewapende acties van IS(IS) in Irak, om te kunnen spreken van een gewapende aanval in de
zin van art. 51 VN Handvest Het enkele feit dat IS(IS) strijders zich vrijelijk bewegen tussen Syne
en Irak betekent nog niet dat er sprake is van een gewapende aanval vanuit Syrie Anderzijds kan een
continue aanvoer van strijders en wapens vanuit Syrie die worden ingezet op het giondgebied van
Irak. gezamenlijk genomen, voldoende zijn om van een gewapende aanval te kunnen spreken Ook
kan gebruik van geweld uit zelfverdediging zich richten op de leiders van een operatie, indien die
vanuit Syrie zouden opereren Een nadere feitelijke analyse op deze punten is wenselijk voordat
hierover een finaal oordeel kan worden geveld, maar op basis van de mij ter beschikking staande
informatie acht ik een bevestigend antwoord op dc eerste vraag aannemelijk

De tweede vraag is of een aanval door een niet-stateljke actor als IS(IS) kan kwalificeren als een
gewapende aanval in de zin van art 51 Het korte antwoord op deze vraag is dat dat in beginsel
mogelijk is

Hoewel traditioneel is aangenomen dat het recht op zelfverdediging alleen van toepassing is bil een
gewapende aanval door een andere staat, is sinds dc uitoefening van het recht op zelfverdediging
door de VS na II september 2001 het volkenrecht op dit punt sterk in beweging Er is sprake van een
zich ontwikkelende rechtsgrondslag die staten in bijzondere omstandigheden het recht geeft om op
grond van (collectieve) zelfverdediging geweld te gebruiken jegens niet-statetijke actoren in een
andere staat

Deze rechtsgrondslag wordt nog niet gesteund door een brede statenpraktijk Ik acht de ontwikkeling
van deze grondslag echter wel wenselijk Zonder deze grondslag zouden Staten. in gevallen waarin
de Vetligheidsraad niet optreedt, onvoldoende mogelijkheden hebben om zichzelf, en hun
onderdanen, te verdedigen tegen aanvallen van niet-statelijke groeperingen zoals tS(IS)

Duidelijk is echter wel dat, zowel op grond van de zich ontwikkelende praktijk als op grond van
rechtspolitieke overwegingen (zoals liet belang van liet voorkomen van misbruik), zelfverdediging
tegen niet-statelijke groepen zoals lS(IS) zonder de instemming van de Staat aan scherpe
voorwaarden moet worden onderworpen Hierbij wordt in het algemeen (ook de voornoemde bi ief
van de VS, en ook in de adviesaanvraag) verwezen naar twee gevallen waarin het vereiste van
instemming terzijde zou kunnen worden geschoven

De eerste situatie waarin instemming niet vereist zou zijn, doet zich voor indien de staat in kwestie
niet bereid is om om effectief op te treden tegen de niet-statclijke actor, of zelfs actief met deze actor
sarnenspant In deze situatie heeft het vanzelfsprekend weinig zin om de Instemming van de staat te
zoeken, maar kan het toch noodzakelijk zijn om gewapend op te treden tegen de niet-statelijke actot
teneinde zichzelf te beschermen

De tweede sitatie waarin instemming niet vereist zou zijn. doet zich voor als de staat in kwestie niet
het vermogen zou hebben om effectief op te treden tegen de niet-statehjke actoi. zodat de
aangevallen staat geen redelijkerwijs beschikbaar alternatief heeft om op de aanval te reageren Dit
criterium is echter niet zonder pioblemen Het kan inuners worden aangenomen dat een staat die wel
bereid, maar niet in staat is om op te treden tegen niet-statelijke actoren, in zal willen stemmen met
gewapende actie van derde staten bi dal geval is er geen noodzaak om een beroep op
zelfverdediging te doen Het is hooguit in bijzondere omstandigheden. waarin niet kan worden
gewacht op instemming van een staat die op zichzelf bereid zou kunnen zijn maar niet het vermogen
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heeft om op te treden, dat gebrek aan vermogen een zelfstandige rechtvaardiging kan vormen voor
de uitoefening van het recht op zelfverdediging jegens ecn niet-statehjke actor.

Of er in het geval van Syrie is voldaan aan een dan wel beide criteria, (en of Syrie deihalve niet de
bereidheid of het vermogen had om op te treden) hangt af van een nadere objectieve analyse van de
fciten

Maar hoe dan is een beroep op zelfverdediging op deze twee grondcn problematisch indien niet ts
gepoogd de instemming van Syrië te verkrijgen tndten instemming beschikbaar is, is gebruik van
geweld zonder instemming niet ‘noodzakelijk’, en zal niet zijn voldaan aan de voorwaarden voor het
gebruik van het recht op zelfverdediging

Ik kan op basis van de mij voorgelegde feiten niet beoordelen of is gepoogd instemmmg van Syrie te
verkrijgen, maar Syne instemming heeft geweigerd, dan wel of van te voren at duidelijk tvas dat die
instemming niet verkregen zou worden. Ook is mij niet bekend of Syrie achteraf heeft ingestemd met
de aanvallen Als een of meer van deze vragen positief worden beantwoord, rust een beroep op
zelfverdediging op goede gronden Maar indien deze vragen ontkennend worden beantwoord, maakt
het achterwege blijven van het zoeken van instemming van Syrie een beroep op (collectieve)
zelfverdediging volkenrechtelijk problematisch

Het feit dat de VS (en andere staten) de regeiing van Assad niet beschouwen als legitieme
vertegenwoordiger van de staat Syrt, maakt het wellicht polLtick begrijpelijk dat geen instemming is
gezocht Dit politieke gegeven kan ook juridisch relevant zijn Dit betekent irnmcts dat het
verkrijgen van instemming niet langer een realistische mogelijkheid was, omdat er geen regering is
waaraan instemming gevraagd kan worden Dit gegeven kan juridisch meewegen ak rechtvaardiging
van het niet vragen van toestemming. Ik acht liet echter twijfelachtig of deze politieke realiteit, die
door de VS en bondgenoten zelf in het leven is geroepen. een afdoende volkenrechtelijke
rechtvaardiging kan bieden voor het gebruik van geweld zonder te hebben gepoogd de instemming
van de regering van Syrie te verkrijgen

b (Cotlectieve) zelfrei-dedigmg ter bescherming van de VS en partners

In de voornoemde brief van de VS van 23 september wordt het recht op zelfverdediging ook
ingeroepen ter rechtvaardiging van de aanval op de ‘Khorasan groep’ in Syrie In dit geval kan het
recht op (collectieve) zelfverdediging niet worden afgeleid van de aanval op trak Voor zover er
sprake is van zelfverdediging, zou er dan sprake moeten zijn van een aanval op een of meer andere
staten De brief lijkt dit inderdaad tc suggereren, en verwijst naar terroristische bedreigingen jegens
de VS en partners

Ik ben niet bekend met feiten die het aannemelijk maken dat er sprake was van daadwerkelijke
aanval dan wel een onmiddellijke dreiging jegens de VS dan wel partners, waarbij er geen
alternatieven voorhanden waren, en waarbij gebruik van geweld een noodzakelijke reactie was Een
nadere beoordeling van de (oepasselijkheid van deze grond vereist dat er meer feiten beschikbaar
tvordcn gesteld

Maar ik merk in algemene zin op dat terroristische bedreigingen door een niet-statelijke actor geen
grondsldg bieden voor het recht op zelfverdediging, zonder instemming van de staat in kwestie.
indien die bedreigingen niet leiden tot een daadwerkelijke dan wel onmiddellijk op handen zijnde
gewapende aanval Zoals ik hierboven uiteen heb gezet, is het gebruik van geweld in ieactie op een
gewapende aanval jegens met-statelijke groepen al een rechtsoniwikkeling die verdei gaat dan het
traditioneel aanvaarde volkeni echt. Het is onwenselijk om die ontwikkeling uit te bieiden naar
terroristische bedreigingen zonder dat aan het criterium van gewapende aanval is voldaan. Een
dergelijke ontwikkeling wordt ook niet ondersteunt door de statenpraktijk
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3. Andere (rcchts)gronden voor het gebruik van geweld tegen IS(IS) in Syrië

Afgezien van een mandaat van de Veihghcidsraad en de hiervoor besproken mogelijkheid van
(collectieve) zelfverdediging, is de enige andere (rechts)grond die in de onderhavige situatie
mogelijk retevant is. het beginsel van humanitaire mterventie. Naar mijn oordeel is er echter
onvoldoende steun in de statenpraktijk om te kunnen spreken van een rcchtsgrondslag Mocht de
keuze worden gemaakt om toch een beroep te doen op humanitaire interventie, mede iliet liet oog op
mogelijke rechtsontwikkeling. dan is het gewenst om de criteria hiervoor nauwkeurig te articuleren
en toe te passen Het A[V-CAVV advies nr 13 inzake 1-lurnanitaire Intervenlie biedt hiervoor een
goede basis De vraag of aan de tn dat advies gcforrncileerde criteria is voldaan, hangt af van een
nadere beoordeling van de feiten over de door IS(IS) in Syne gepleegde daden

Hoe dan ook, kan humanitaire mterventie pas een optie zijn indien de staat in kwestie (Syrie) niet
bereid of hij machte is om zelf in te grijpen Wat ik hierboven heb gezegd over de rechtsgevolgen
van het niet zoeken van instemming is hier van overeenkomstige loepassing In deze situatie ts niet
aannemelijk dat is voldaan aan de door de AIV-CAVV geformulcerde voorwaarden
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