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Uw kenmerk BS/2009/020689
Onderwerp Wob-verzoek

Geachte heer

BIJ brief van 2 oktober jI. heeft u een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) ingediend. U verzoekt, kort gezegd, informatie over het besluitvormingsproces - en de
discussies die in dat kader zijn gevoerd - hetwelk ertoe heeft geleid dat aan militairen die deelnamen
aan de Operatie Enduring Freedom, respectievelijk deel uit maakten van de Special Forces Task
Group-A de Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO) met gesp ‘Enduring Freedom’ is toegekend.
Te dien aanzien bericht ik u als volgt;

De Wob bepaalt in artikel 11 dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Intern beraad wordt door de Wob (art. 1) gedefinieercl als het beraad over een
bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan. Hieronder vallen onder meer nota’s van
ambtenaren aan hun politieke en ambtelijke chefs, correspondentie tussen onderdelen van een
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken etc. Persoonlijke beleidsopvatting
wordt in de Wob gedefinieerd als een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van één of
meerdere personen over een bestuurlijke aangelegenheid. Persoonlijke beleidsopvattingen worden
niet openbaargemaakt teneinde betrokkenen de mogelijkheid te bieden hun opvattingen vrijelijk te
uiten zonder dat zij daar naderhand op kunnen worden aangesproken. Op die wijze heeft de wetgever
het vertrouwelijk karakter van het intern beraad gewaarborgd.

Het vorenstaande impliceert wel dat ik juist die passages waarin u blijkens uw verzoek met name
interesse hebt, namelijk de discussies, argumentatie en overwegingen, in beginsel niet openbaar kan
maken. Het tweede lid van artikel 11 van de Wob biedt de mogelijkheid informatie over persoonlijke
beleidsopvattingen te verstrekken in niet tot personen herleidbare vorm. Vanwege de beperkte kring
van betrokken ambtenaren kan ik van deze mogelijkheid echter slechts in geringe mate gebruikmaken.

8ff beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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Naar aanleiding van uw verzoek zijn de navolgende documenten aangetroffen.

1. 04-04-05
2. 29-05-05
3. 11-08-05
4. 24-08-05
5. 07-09-05
6. 28-09-06
7. 25-05-07

Brief C-KCT nr. KCT/2005/0794 aan CDS inz, Kruis voor recht en vrijheid
Nota CDS S2005005046 inz. Mogelijke aanpassing beleid herinneringsmedailles
Nota HSO aan MinDef met nr. 5119/N inz. Onderscheiding SFTG
Intern Memorandum D-DOPS aan CDS inz. Onderscheiding SFTG-A
Nota CDS S2005006742 inz. Onderscheiding SFTG-A
Brief HSO aan DOPS met nr. DO 026/2006031431 inz. verzoek om commentaar
Nota HSO aan HDP inz. evaluatie onderscheidingenbeleid voor ISAF

Deze documenten besluit ik openbaar te maken. Daar waar passages onleesbaar zijn gemaakt is dat
geschied met toepassing van het eerder genoemde artikel 11 van de Wob. Incidenteel zijn namen van
ambtenaren onleesbaar gemaakt vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e. van de Wob).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de minister van

Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie (t.a.v. de

Directie Juridische Zaken>, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag. 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.

/ Ministerie van Defensie
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De Minister van Defensie
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drs. A.H.C. Annink
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Onderwerp

Kruis voor Recht en Vrijheid

Het decoratiestelsel van Defensie is per 2000 op nieuwe leest geschoeid met als
speerpunten rechtvaardigheid, duidelijkheid, flexibiliteit en waarderingsmogelijkheden
voor iedereen (het decoratiesysteem ‘nieuwe stijl’).

Bij Koninklijk Besluit no. 496 van 13juli 2002 werden de toekenningscriteria voor het
Kruis voor Recht en Vrijheid aangepast. Het Kruis zal vanaf clan ook worden verleend aan
militairen van de krijgsmacht die deelgenomen hebben aan krijgsbedrijven t.b.v. de
verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk of t.b.v. de
handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde. Dit houdt in dat het Kruis
voor Recht en Vrijheid ook kan worden toegekend ter herinnering en als waardering voor
deelname aan operaties de plaatsvinden binnen Artikel 5 van het Noord-Atlantisch
Verdrag en vredesafdwingende operaties.

Voor wat betreft de herinneringsmedaille vredesoperaties werd de gesp ‘Enduring
Freedom’ toegekend aan militairen die hebben deelgenomen aan de multinationale
operatie ‘Enduring Freedom’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het
zeegebied van de Rode Zee, de Arabische Zee, de Golf van Aden, de Golf van Oman en
de Perzische Golf, alsmede op het grondgebied en in het luchtruim van het Arabisch
Schiereiland en van de republieken Oezbekistan en Kirgizi~.

Met de operatie BENNO, op het grondgebied van Afghanistan, in het verschiet kan
geconcludeerd worden dat de veiligheidssituatie daar “beroerd” is. In het overleg tussen
het DOC en het Openbaar Ministerie over de geweldsinstructie 1 ROE’s is geconcludeerd
dat de artikelen 38 en 71 uit het Wetboek van Militair Strafrecht van toepassing zijn (“tijd
van oorlog” en “gewapend conflict”).

Diverse keren is aangehaald dat commandanten pro-actiever moeten zijn bij het aanvren
van onderscheidingen.

Koninklijke Landmacht

i~~ENSIESTA’F
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Diverse militairen van de samenstellende delen van 1 (NLD) SFTG(A) zijn de mening
toegedaan dat zij na hun bijdrage aan deze operatie in aanmerking komen voor het Kruis
voor Recht en Vrijheid.

ik verzoek u te (laten) onderzoeken of de militairen behorende tot 1 (NLD) SFTG(A) in
aanmerking komen voor het Kruis voor Recht en Vrijheid.

~~ANT KORPS COMMANDOTROEPEN,

Kol Vollaard, C.



2.
Ministerie van Defensie

Dafensiestaf
7/!’ Kabinet CDS

Defensie
jj/J

/~/// Plein 4Postadres:
MPC 588

Nota Postbus 20701
2500 ES Den Haag
wwwdefensie.nl

Aan Staatssecretaris
Minister Stetler:

Telefoon (070) 3187331
Intern (501)873 31

Door tussenkomst Secretaris-Generaal E-mail:
~mindef.nI

L~ ~J~JI~ /‘~JIJ~~

Ons kenmerk S~ 5Û~4
Onderwerp Mogelijke aanpassing beleid herinneringsmedailles

Enige tijd geleden heeft u mij gevraagd of het beleid inzake de toekenning van herinneringsmeda~es
vredesoperaties voldoet aan de verwachtingen. Op basis van uw vraag is in het COCB dit onderwerp
als agendapunt besproken. Daarnaast heeft u mij laatst in een Ochteridberaad verzocht de
mogelijkheid te bezien om aparte medailles voor missies van bijzondere aard uit te reiken.

Uit de behandeling van het COCB is mij gebleken dat veel denkbare varianten reeds in beschouwing
zijn genomen door de Implementatiecommissie Nieuw Decoratiestelsel” onder voorzitterschap van
destijds Commodore van Dam, Daarnaast kent de discussie noodzakelijkerwijs een sterk subjectief
karakter. Alleen bij de KL bestaat de behoefte om aanpassingen van het beleid te onderzoeken. Dit
betreft met name de wens om onderscheid aan te brengen naar ernst en zwaarte van de operatie en
om te discrimineren naar tijdsduur van de inzet. In het COCB is vastgesteld dat ook deze aspecten
door de commissie van Dam zijn meegenomen. Het vigerende beleid inzake onderscheidingen
voorziet in het toekennen van een medaille anders dan een herinneringsmedaille. Op voordracht van
de commissie Dapperheidonderscheidingen kan hiertoe worden besloten. Deze commissie bekijkt
tevens of personeel van operaties uit het verleden, bv Dutchbat 3, met terugwerkende kracht met een
aparte medaille moet worden gedecoreerd.

Op grond van de behandeling in het COCB acht ik aanpassing van het gestelde in het eindrapport van
de Implementatiecommissie “Nieuw Decoratiestelsel” mijns inziens niet opportuun. Wel wordt
momenteel binnen mijn staf bekeken of de wijze waarop de uitreiking van herinneringsmedailles
plaatsvindt, dient te worden aangepast. Hierover wordt u, indien van toepassing, separaat
geïnformeerd.

Generaal

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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Onderwerp

Onderscheiding SFTG

De CDS verzoekt, op aandringen van de Commandant KCT, de mUitairen die deel uitmaken van
de Special Forces Task Group (SFTG) en zijn ingezet in het kader van de operatie Enduring
Freedom in Afghanistan, in aanmerking te brengen voor de onderscheiding “Kruis voor Recht
en Vrijheid’.
In tegenstelling tot de voorgaande operationele uitzendingen naar Irak, Afghanistan, voormalig
Joegoslavië etc die fn het kader van Vredesoperaties werden uitgevoerd heeft deze operatie
waaraan de SFTG deelneemt een duidelijk ander karakter, hetgeen ook moge blijken uit het feit
dat de deelnemers aan bovengenoemde operatie mogen optreden ter collectieve
zelfverdediging en dât ten aanzien van hen voor de toepassing van de Strafwet tijd van oorlog
aanwezig wordt geacht en de personen tegenover wie zij geweld aanwenden of kunnen
aanwenden, worden gelijkgesteld met de vijand.
Indien er sprake is van deelname aan Vredesoperaties, voorzag het decoratiestelsel van
Defensie in de toekenning van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties en de
Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties welke beide in 2001 zijn stopgezet en waarvoor de
Herinneringsmedaille Vredesoperaties per gelijke datum is ingesteld.

\1.~.~
inzet van de Special Forces.
Het decoratiebeleid biedt de mogelijkheid aan de Minister van Defensie om bij de inzet van
Nederlanders die zich bij krijgsbedrijven, voorzover deze krijgsbedrijven bij koninklijk besluit zijn
aangewezen, ten behoeve van de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde
in militairé zin verdienstelijk hebben gemaakt, het Kruis voor Recht en Vrijheid toe te kennen.
Deze in 1951 ingestelde onderscheiding welke laatstelijk in 2002 werd gewijzigd is tot nu toe
alleen toegekend aan de leden van het NDVN dal van 1950 tlm 1954 heeft deelgenomen aan
de strijd op het schiereiland Korea.
De onderscheiding wordt toegekend met daarop een verzilverde gesp waarop de naam en het
jaartal van het krjgsbedrijf, waarvoor het Kruis wordt toegekend, vermeld staat.
tndien wordt besloten over te gaantot toekenning van het Kruis voor Recht en Vrijheid verdient
het aanbeveliinq om in het besluit nauwkeurig vast te leggen voor welke inzet en in welke
periode deze onderscheiding van toepassing is. Te denken valt hierbij aan een “vaste datum
van ingang” van de inzet, aan alleen de inzet “in het operatiegebied” en eventueel het
benoemen van de deelnemende groepen van de Task Force zoals daar zijn een Helidet, en
Staf, een Task-lJnit en een Support Detachement.. Dit om verwarring te voorkomen dat eerder

Bijiagen S~tler Tcesteinummer



°°~~~Operatie Enduring Freedom” Zijn Uitgezonden
- r de HeiinnerIngsme~~j~j0 Vredesoperatles met de gesp Enduring

:end hebben gekregen, aanspraak gaan rraken op het Kruis Voor Recht en

Aangezien er voor de toekenning van deze onderscheiding geen tijdscriterium van toepassing
is, is het raadzaam om vast te leggen dat deelnemers van werkbezoekeri naar het

;~. ‘operatiegebied niet in aanm&king genomen zullen worden voor de toekenning van deze
~ onderscheiding. Zij maken geen deel uit van de Task Force,

Indien u besluit het Kruis voor Recht en Vrijheid voor deze inzet toe te kennen, dient Hare
Majesteit de Koningin verzocht te worden het Koninklijk besluit voor wat betreft artikel 8 te
wijzigen.
Tevens dient dan te worden vastgesteld welke tekst er op de gesp moet komen te staan.
Eeen suggestie hiertoe zou kunnen zijn “Afghanistan 2005”

HET HOOFD SECTIE
ONDERSCHEIDINGEN

~‘~I IÇ - ~. LV~

~ ~Vrijheid.
Tevens dient beslist te worden of de leden van de KLJGenle, de Pre Deployment Site Survey en
de Advanôe .PaFty~4b~i,.de OEF SF als deelnemende groepen moeten worden beschouwd en
voor de betrêffende onderscheiding in aanmerking gebracht moeten worden

t

Gaarne verneem ik uw beslissing in deze.

wnd.
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Onderwerp Onderscheiding SFTG-A

De Commandant van het Korps Commandotroepen heeft u verzocht (brief is gevoegd als bijlage 2) om
te laten onderzoeken of de militairen die deel uit maken van (NLD) SFTG-A in aanmerking komen voor
het Kruis voor Recht en vrijheid. Dit verzoek was (mede) ingegeven door het idee dat de ‘reguliere
Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO) in dit geval niet uitgereikt zou kunnen worden omdat
voor genoemde militairen het artikel 71 WMSr van toepassing is verklaard. Hierdoor is er immers voor
dié militairen sprake van tijd van oorlog en kon er, zo was het idee, geen sprake zijn van een
vredesoperatie.

Uit de nota van toelichting bij het Besluit Herinneringsmedailles Vredesoperaties blijkt echter dat deze
medaille bedoeld is voor militairen die hebben opgetreden in internationaal verband, op basis van een
daartoe strekkend besluit van de regering. Waarbij het optreden gericht moet zijn op het handhaven of
het bevorderen van de vrede. In het onderhavige geval is er sprake geweest van een besluit van de
Ministeriele kerngroep voor speciale operaties waarna vervolgens de Kamer is geïnformeerd De
Nederlandse SFTG-A maakt deel uit van internationale coalitie die, weliswaar in het kader van
collectieve zelfverdediging, een bijdrage levert aan het bevorderen van de vrede en de internationalr
rechtsorde. Het feit dat voor deze militairen in strafrechtelijke zin ‘tijd van oorlog’ is afgekondigd doet
hier niet aan af.

In het Besluit Gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden alle gespen ingesteld die behoren
bij de HVO. In artikel 1, onder s. wordt de gesp voor de OPERATIE ENDURING FREEDOM ingesteld
vbor zover deelname aan deze operatie heeft plaats gehad in het zeegebied van de Rode Zee, de
Arabische Zee, de Golf van Aden, de Golf van Oman en de Perzische Golf, alsmede op het
grondgebïed en in het luchtruim van het Arabisch Schiereiland en van de republieken Oezbekistan,
Kirgizië en Afghanistan.” De Nederlandse militairen die in het verleden hebben deelgenomen aan OEF
hebben dan ook de HVO met de OEF-gesp ontvangen.

Tussentijdse conclusie luidt dat de militairen die deel uit maken van de SFTG-A binnen de geldende
regelgeving in aanmerking komen voor de HVO met de bijbehorende OEF gesp.

Het Kruis voor Rechten Vrijheid werd ingesteld in 1951 voor deelname aan handelingen in militair
dienstverband bij een onderdeel van de strijdkrachten der Verenigde Naties. Voor deze medaille is tot
nu toe slechts één gesp ingesteld: voor deelname aan de strijd in Korea in 1950-1954, Met ingang van
9 oktober 2002 zijn de criteria voor toekenning van het kruis aangepast. Het kruis wordt nu “toegekend
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aan militairen van de krijgsmacht die deelgenomen hebben aan krijgsbedrijven ten behoeve van de
verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk of ten behoeve van de handhaving
en bevordering van de internationale rechtsorde, voor zover deze krijgsbedrijven bij koninklijk besluit
zijn aangewezen.” Gezien deze omschrijving kunnen de militairen die deel uit maken van SFTG-A in
aanmerking komen voor genoemd Kruis, mits bij KB de inzet van de (NLD) SFTG binnen OEF wordt
aangewezen als krijgsbedrijf. Hierbij verdient het aanbeveling om nauwkeurig vast te leggen voor
welke inzet en in welke periode deze onderscheiding van toepassing is. Te denken valt hierbij aan een
“vaste datum van ingang” van de inzet, aan alleen de inzet ~in het operatiegebied” en eventueel het
benoemen van de deelnemende groepen van de TG; zoals de TE, Helidet en SPTdet. Tevens dient
beslist te worden of de leden van de GN, Site Survey, Advance Party, werkbezoeken, etc als
deelnemende groepen moeten worden beschouwd. Voor het genoemde Kruis geldt immers geen
tijdcriterium.

Nu gebleken is dat de militairen die deel hebben uitgemaakt van SFTG-A in aanmerking zouden
kunnen komen voor zowel de HVO alsmede het Kruis voor Recht en Vrijheid dient naar mijn mening te
worden bezien in hoeverre de inzet en het optreden van de SFTG-A zich onderscheid van die van
Nederlandse eenheden in andere operaties en inzetgebieden waar tot nu toe alleen de HVO voor is
toegekend. Alhoewel er in eerste instantie sprake was van een zeer slechte veiligheidssituatie en
mogelijke inzet van de militairen van de SFTG-A voor offensieve acties, is hiervan tot nu toe in de
praktijk niet gebleken. Er is weliswaar sprake van zware omstandigheden maar dat is bij andere
operaties eveneens het geval. Daarbij komt dat zowel in SFIR alsmede in ISAF Nederlandse militairen
onder vuur hebben gelegen en betrokken zijn geweest bij gevechtshandelingen. Ook al zou dit in de
toekomst voor de militairen van de SFTG-A het geval zijn, dan nôg genereert dit naar mijn mening
vooralsnog onvoldoende onderscheid.

Gezien de geschiedenis van het Kruis voor Recht en Vrijheid en de aard van de inzet van de SFTG~A
beveel ik u aan om Hare Majesteit niet te verzoeken om de deelnemende militairen in aanmerking te
laten komen voor het Kruis voor Recht en Vrijheid. Daarentegen dient aan de deelnemende militairen
wél de Herinneringsmedaille voor Vredesoperaties met de Gesp ENDURING FREEDOM te worden
uitgereikt.

DE DIRECTEUR DIRECTIE OPERATIES

~«~‘ Drs. P.W.C.M. Cobelens
Generaal-majoor

2,~
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De Commandant van het Korps Commandotroepen heeft mij verzocht (brief is gevoegd als bijlage 2)
om te laten onderzoeken of de militairen die deel uit maken van (NLD) SFTG-A in aanmerking komen
voor het Kruis voor Recht en vrijheid. Dit verzoek was (mede) ingegeven door het idee dat de
‘reguliere’ Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO) in dit geval niet uitgereikt zou kunnen worden
omdat voor genoemde militairen het artikel 71 WMSr van toepassing is verklaard. Hierdoor is er
immers voor dié militairen sprake van tijd van oorlog en kon er, zo was het idee, geen sprake zijn van
een vredesoperatie.

Uit de nota van toelichting bij het Besluit Herinneringsmedailles Vredesoperaties blijkt echter dat deze
medaille bedoeld is voor militairen die hebben opgetreden in internationaal verband, op basis van een
daartoe strekkend besluit van de regering. Waarbij het optreden gericht moet zijn op het handhaven o
het bevorderen van de vrede. In het onderhavige geval is er sprake geweest van een besluit van de
Ministeriele kerngroep voor speciale operaties waarna vervolgens de Kamer is geïnformeerd.De
Nederlandse SFTG-A maakt deel uit van internationale coalitie die, weliswaar in het kader van
collectieve zelfverdediging, een bijdrage levert aan het bevorderen van de vrede en de internatioJe
rechtsorde. Het feit dat voor deze militairen in strafrechtelijke zin tijd van oorlog’ is afgekondigd doet
hier niet aan af.

In het Besluit Gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties worden alle gespen ingesteld die behor~
bij de HVO. In artikel 1, onder s. wordt de gesp voor de OPERATIE ENDURING FREEDOM ingesteld
voor zover deelname aan deze operatie heeft plaats gehad in het zeegebied van de Rode Zee, de
Arabische Zee, de Golf van Aden, de Golf van Oman en de Perzische Golf, alsmede op het
grondgebied en in het luchtruim van het Arabisch Schiereiland en van de republieken Oezbekistan,
kirgizië en Afghanistan.” De Nederlandse militairen die in het verleden hebben deelgenomen aan CE
hebben dan ook de HVO met de OEF-gesp ontvangen.

Tussenf{jdse conclusie luidt dat de militairen die deel uit maken van de SFTG-A binnen de geldende
regelgeving ~ aanmerking komen voor de HVO met de bijbehorende OEF gesp.

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en ‘rwelp vermelden. r
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Onderwerp Onderscheiding SFTG-A
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Het Kruis voor Recht en Vrijheid werd ingesteld iri 1951 voor deelname aan handelingen in militair
dienstverband bij een onderdeel van de strijdkrachten der Verenigde Naties. Voor deze medaille is tot
nu toe slechts één gesp ingesteld; voor deelname aan de strijd in Korea in 1950-1954. Met ingang van
9 oktober 2002 zijn de criteria voor toekenning van het kruis aangepast. Het kruis wordt nu “toegekenc
aan militairen van de krijgsmacht die deelgenomen hebben aan krijgsbedrjven ten behoeve van de
verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk of ten behoeve van de handhavinc
en bevordering van de internationale rechtsorde, voor zover deze krijgsbedrijven bij koninklijk besluit
zijn aangewezen.” Gezien deze omschrijving kunnen de militairen die deel uit maken van SFTG-A in
aanmerking komen voor genoemd Kruis, mits bij KB de inzet van de (NLD) SFTG binnen OEF wordt
aangewezen als krijgsbedrijf. Hierbij verdient het aanbeveling om nauwkeurig vast te leggen voor
welke inzet en in welke periode deze onderscheiding van toepassing is. Te denken valt hierbij aan een
“vaste datum van ingang” van de inzet, aan alleen de inzet “in het operatiegebied” en eventueel het
benoemen van de deelnemende groepen van de TG; zoals de TE, Helidet en SPTdet. Tevens dient
beslist te worden of de leden van de GN, Site Survey, Advance Party, werkbezoeken, etc als
deelnemende groepen moeten worden beschouwd. Voor het genoemde Kruis geldt immers geen
tijdcriterium.

Nu gebleken is dat de militairen die deel hebben uitgemaakt van SFTG-A in aanmerking zouden
kunnen komen voor zowel de HVO alsmede het Kruis voor Recht en Vrijheid dient naar mijn mening te
worden bezien in hoeverre de inzet en het optreden van de SFTG-A zich onderscheiden van die van
Nederlandse eenheden in andere operaties en inzetgebieden waar tot nu toe alleen de HVO voor is
toegekend. Alhoewel er in eerste instantie sprake was van een zeer slechte veiligheidssituatie en
mogelijke inzet van de militairen van de SFTG-A voor offensieve acties, is hiervan tot nu toe in de
praktijk niet gebleken. Er is weliswaar sprake van zware omstandigheden maar dat is bij andere
operaties eveneens het geval. Daarbij komt dat zowel in SFIR alsmede in ISAF Nederlandse militairen
onder vuur hebben gelegen en betrokken zijn geweest bij gevechtshandelingen. Ook al zou dit in de
toekomst voor de militairen van de SFTG-A het geval zijn, dan nög genereert dit naar mijn mening
vooralsnog onvoldoende onderscheid.

Gezien de geschiedenis van het Kruis voor Recht en Vrijheid en de aard van de inzet van de SFTG-A
beveel ik u aan om Hare Majesteit niet te verzoeken om de deelnemende militairen in aanmerking te
laten komen voor het Kruis voor Recht en Vrijheid. Daarentegen dient aan de deelnemende militairen
wél de Herinneringsmedaille voor Vredesoperaties met de Gesp ENDURING FREEDOM te worden
uitgereikt.

STRIJDKRACHTEN

Bijlage
1. Nota van Hoofd Sectie Onderscheidingen van 11-8-05
2. Brief van C-KCT van 4-4-05
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onderwerp Verzoek om commentaar

De waarnemend Commandant Landstrijcikrachten verwoord in zijn nota de gevoelens die bIijv~n
bestaan binnen het KCT, met name bij de militairen van 1 (NLD)SFTG.A die in het kader van de
Eriduring-Freedom operatie zijn uitgezonden geweest en de militairen van DTF en TF-U die na de
overname door de NATO in het kader van cle ISAF operatie uitgezonden zijn danwel zijn geweest
naar Afghanistan.

Daar ik mij kan plaatsen in de gedachtengang van de Ccit KCT waar t.o.v. operaties in bv.
voormalig Joegoslavië, het hier gaat om een andere situatie m.b.t. het element ~hoger en
frequenter geweldsnlveau” mag niet voorbij gegaan worden aan de doelstelling waarvoor men
heeft deelgenomen aan OEF en deelneemt aan ISAF, nml. hot optreden van de krijgsmacht in
internationaal verband, op basis van een daartoe strekkend besluit van de regering, ter handhaving
of bevordering van de vrede.

Reeds kort na aanvang van deelname aan Operatie Enduring Freedom door 1 (NLIJ)SFTG-A
(rotatie BENNO 1, II, III) is er door de Ccit.KCT een verzoek ingediend bij de COS waarin hem
verzocht werd te overwegen om aan de militairen van de SFTG-A het Kruis voor Recht & Vrijheid
toe te kennen.
De toenmalige Directeur Operaties, ., heeft in antwoord op dit verzoek, na
verkregen informatie van de Sectie Onderscheidingen, een advies aan de COS opgesteld waarin
hij uitvoerig en gedegen de verschillende scenario’s de revue heeft laten passeren. Een van de
conclusies uit dit advies was dat de SFTG-A militairen onder zware omstandigheden moeten
opereren en dat men onder vuur heeft gelegen en betrokken zijn geweest bij gevechtshandelingen
maar dat deze situaties ook bij andere uftzendoperaties zoals SFIR en eerdere ISAP uitzendingen
zijn voorgekomen en waarvoor toen ook niet is gekozen voor toekenning van een andere
onderscheiding dan de HVO.
Na terugkeer van de 432 SFTG-A leden is, na overleg met de CDS, besloten de HVO1 9 (met de
gesp Enduring Freedom) toe te kennen. De tot nu toe ±1100 leden van DFT en TF-U, waarvan
een deel tijdens de omslag op 1 augustus 2006 van de OEF- naar de ISAFoperatie in Afghanistan
deel uitmaalçten van de Nederlandse uitzendmissie en zij die alleen onder ISAF hebben gediend,
kregen/krijgen de HVO18 (met de gesp ISAF) toegekend.

- ______ ________ _______~ -

J Minletetle ven
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Voor het toekennen van het Kruis voor Recht & Vrijheid dient te worden voldaan aan de criteria
zoals in het Koninklijk besluit van 13 juli 2002 zijn vastgesteld. Dit impliceert dat de militairen van
de krijgsmacht moeten hebben deelgenomen aan krijgsbedrljven ten behoeve van cle verdediging
en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk of ten behoeve van de handhaving en de
bevordering van de internationale rechtsorde1 waarbij deze krijgabedrijven bij Koninklijk besluit
moeten zijn aangewezen.

Mocht na ampele overweging besloten worden het Kruis voor Recht & Vrijheid toe te kennen aan
de bovenvermelde en toekomstige deelnemers van missies in Afghanistan zal dit mi. moeten
golden voor ai1~ leden van deze uitzendmissies om te voorkomen dat er meningsverschillen
ontstaan of iemand wel of niet bij offensieve daden betrokken is geweest.
Aangezien net Kruis voor Recht & Vrijheid geen tijdscriterium kent Zal er bij de besluitvorming een
bepaalde restrictie moeten worden gemaakt om te voorkomen dat bv. deelnemers aan
werkbezoeken eveneens deze onderscheiding krijgen toegekend.
6ij de overweging dient tevens meegenomen te worden dat, indien tot toekenning van het Kruis
voor Recht & Vrijheid wordt besloten, de reeds teruggekeerde militairen in het bezit zijn gesteld
van de HVOIS danwel HVO1Q en dat deze onderscheiding dan weer zal moeten worden
ingeleverd omdat in ons decoratiebeleid het dubbel decoreren voor een en dezelfde actie dient te
worden vermeden.

HET HOOFD VAN DE SECTIE
ONDERSCH~lDlNGEN,

(~.
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Onderwerp Evaluatie onderscheidingenbeleid voor ISAF

Referte 1. Nota Hoofd sie Onderscheidingen - DO 026/2006031431
2. Nota CDS - S2005006742 d.d. 070905
3. Nota Cdt. KCT — KCT/2005/0794 d.d, 04042005

Op 27 juni zal Bataljonscdt. Uruzgan overleg voeren met de CDS en de Minister van Defensie. In dit
overleg zal mogelijk wederom de toekenning van het Kruis voor Recht & Vrijheid (KvRV) voor het TFU
personeel naar voren worden gebracht. Hierover het volgende.

In april 2005 (referte 3.) is door de Commandant van het Korps Commandotroepen bij de CDS een
verzoek ingediend tot het toekennen van het Kruis voor Recht & Vrijheid (KvRV) voor militairen die deel
uitmaakten van (NL) Special Forces Task Group-Afghanistan. Omdat bij SFIR sprake was van
soortgelijke omstandigheden waarbij ook KvRV werd toegekend, heeft de CDS in september 2005
besloten (referte 2.) dit verzoek niet te honoreren en zich op het standpunt gesteld dat de
Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO) 19 met de gesp Enduring Freedom toe te kennen. De
leden van DFT en Taskforce Uruzgan (TFU) werd en wordt de HVO 18 (met gesp ISAF) toegekend.

Door het Taliban-offensief van de afgelopen maanden lijkt een nieuw geweldsniveau bereikt. De zwam,~
en langdurige gevechten (april tot medio juni) van de TFU ter verdediging van Chora zijn hiervan een J
voorbeeld. De vraag werpt zich daarom wederom op of het niet toch nodig is om het
TFU-personeel per direct in aanmerking te brengen voor het KvRV.

Volledigheidshalve in het kort hieronder de criteria voor toekenning van de HVO en de KvRV:
• De KvRV wordt toegekend aan militairen van de krijgsmacht die deelgenomen hebben aan

krijgsbedrijven ten behoeve van de verdediging en bescherming van de belangen van het
Koninkrijk of ten behoeve van de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde,
voor zover de krijgsbedrijven bij Koninklijke Besluit zijn aangewezen.
(In de strijd in Korea in 1950-1954 zijn alle deelnemende Nederlandse militairen met dit KvRV
gedecoreerd. De KvRV kent geen tijdscriterium.)

• De HVO wordt toegekend aan militairen of burgers die tenminste aaneengesloten 30 dagen
hebben deelgenomen aan een vredesoperatie en daarbij goede plichtbetrachting en goed gedrag
ten toon hebben gespreid.

84’ beantwoording datum, ons kenmerk, en onderwerp vermelden.
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