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Aanleiding 
 Op 29 september jl. is door de vaste commissie Defensie verzocht om een schriftelijke 

reactie op recente berichtgeving inzake een Nederlands rapport over een mogelijke 

oorlogsmisdaad door Australische militairen in Uruzgan. Hierbij werd expliciet verzocht in te 

gaan op het niet doorzoeken van de fysieke archieven (bijlage 1).  

 Op 10 oktober jl. heeft u de Kamer geïnformeerd over het “Actieplan missie-archief 

Afghanistan”. In deze brief gaf u een toelichting op de genomen maatregelen ten behoeve 

van het vinden van het vermeende rapport. U heeft daarbij toegezegd de Kamer voor 

aanvang van het Kerstreces nader te informeren over de uitvoering van deze maatregelen 

(bijlage 2).  

 Voorliggende Kamerbrief biedt inzicht in de vorderingen in de uitvoering van dit actieplan, 

waarbij achtereenvolgens wordt ingegaan op de genomen maatregelen en de betekenis van 

deze vorderingen op de afwikkeling van de melding (bijlage 3). 

Geadviseerd besluit 
 U wordt geadviseerd in te stemmen met voorliggende Kamerbrief.  

Kernpunten 
Graag uw aandacht voor de volgende twee onderwerpen:  

1. Ontwikkelingen ten aanzien van de korte-termijn-maatregelen:  

 De maatregelen zijn voortvarend toegepast en bevinden zich in de afrondende fase, maar 

hebben nog niet geleid tot het vinden van het rapport.  

  

 

  

 De Auditdienst Rijk (ADR), de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE) en het 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) zijn bereid gevonden bij te dragen aan 

onafhankelijk toezicht en advies.  

 De evaluatie van Defensie-richtlijnen is nog gaande, evenals de wijze waarop de richtlijnen 

goed onder de aandacht van medewerkers kunnen worden gebracht. Aandacht voor de 

gedragscomponent is hierbij van belang, omdat de richtlijnen niet alleen bekend moeten 

zijn, maar ook moeten bijdragen aan handelen, indien daartoe aanleiding is.   

2. Vervolg en afwikkeling van de melding: 

 Tijdens de uitvoering van het actieplan is informatie gevonden die van belang bleek te zijn 

voor zowel de zoektocht naar het rapport als de melding die daartoe aanleiding gaf. Omdat 

het onderzoek nog niet volledig is afgerond, adviseer ik u te wachten met het verbinden van 

conclusies aan de bevindingen.  

 De Kamer wordt geïnformeerd, zodra hiertoe direct aanleiding is, maar uiterlijk voor 

aanvang van het meireces 2023.  
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Toelichting 
Financiële overwegingen 

 Indien voor het uitvoeren van de plannen van aanpak extra middelen noodzakelijk zijn, 

kunnen deze – binnen de kaders van het programma- en uitvoeringsplan – uit de 

programmagelden van Defensie Open op Orde (DOO) worden bekostigd indien deze 

activiteiten bijdragen aan de programmadoelstellingen van DOO. Deze aanpak is afgestemd 

met de programmadirecteur DOO en de programmacontroller van DF&C BS. 

Juridische overwegingen 

 DJZ ziet toe op de juiste toepassing van procedures voor het uitwisselen van informatie met 

Australië.  

Communicatie 

 DCo heeft naar aanleiding van de publicatie van het artikel in NRC Handelsblad een 

woordvoeringslijn voorbereid die ingaat op de achtergrond van de casus, de maatregelen die 

reeds zijn genomen en de maatregelen die op lange termijn zullen volgen.   

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
 Persoonsgegevens van steller en ondertekenaar worden gelakt, vanwege bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 Tekst onder Kernpunten, punt 1, tweede bullet heeft betrekking op informatie uit het 

(vertrouwelijk) diplomatieke verkeer met andere staten en wordt niet openbaar gemaakt 

omdat het de belangen van de Nederlandse Staat en/of andere Staten kan schaden.  

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 
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