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Nederlandse bijdrage aan missies en operaties
EU missies

OOST-EUROPA

EUMM Georgië   10

EUAM Oekraïne   8 

EULEX Kosovo  +  15

SAHEL EN LIBIË

EUNAVFOR Med Irini   2

EULPC Libië  1

EUBAM Libië   5

EUCAP Sahel Mali/Niger  +  15

EUTM Mali  5

HOORN VAN AFRIKA

EUCAP Somalië   10

EUNAVFOR Atalanta  2  1

MIDDEN OOSTEN

EUPOL COPPS Palestijnse gebieden  5

EUBAM Rafah
Palestijnse gebieden  3

EUAM Irak   3



EUMM Georgië

De European Union Monitoring Mission (EUMM) in Georgië 
is in 2008 opgericht om het vredesbestand tussen Rusland en 
Georgië te monitoren en een duurzame politieke oplossing 
tussen beide landen te ondersteunen. Nederland draagt met 
de inzet van civiele en politie-experts bij aan deze missie. Meer 
informatie hierover in de Veiligheidsdiplomaat oktober 2018. X

https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2018/10/2


EUAM Oekraïne

De European Union Advisory Mission (EUAM) in Oekraïne is in 
2014 opgericht om de Oekraïense regering te ondersteunen bij 
de hervorming van de veiligheidssector. De missie heeft geen 
uitvoerende taken, maar een adviserende rol op het gebied 
van rule of law, legitimiteit van instituties en mensenrechten. 
Nederland draagt met de inzet van civiele en politie-experts 
bij aan deze missie. Meer informatie hierover in de 
Veiligheidsdiplomaat november 2018. X

https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2018/11/01


EULEX Kosovo 

De European Union Rule of Law Mission (EULEX) in Kosovo is 
in 2008 van start gegaan en richt zich op het professionaliseren 
en versterken van de Kosovaarse veiligheids – en justitiële 
sector. Nederland draagt met civiele, politie en militaire experts 
bij aan deze missie. Meer informatie hierover in de Kamerbrief 
‘Jaarlijkse Voortgangsrapportage kleine missiebijdragen 2019’. X

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l


EUNAVFOR Med Irini

De European Union Naval Force Mediterranean Operation 
Irini (Operatie Irini) is een militaire (maritieme) operatie die 
zich primair richt op de handhaving van het VN-wapenembargo 
tegen Libie (VNVR-resolutie 2292). Deze resolutie vormt ook de 
juridische basis voor de operatie. Secundaire taken van Irini zijn 
het ontwrichten van mensensmokkelnetwerken, het trainen van 
de Libische kustwacht en marine en het tegengaan van illegale 
oliesmokkel. Operatie Irini is opgericht op 31 maart 2020. 
Het mandaat is op 1 april 2020 ingegaan.

X



EULPC Libië

De European Union Liaison and Planning Cell (EULPC) is in 
2015 opgericht om de democratische transitie van Libië te 
ondersteunen en de werkzaamheden tussen de EU en de VN 
in het land te coördineren. Meer informatie hierover in de 
Kamerbrief ‘Jaarlijkse Voortgangsrapportage kleine missiebijdragen 
2019’. X

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l


EUBAM Libië

De European Union Integrated Border Assistance Mission 
(EUBAM) in Libië is in 2013 opgericht en werkt voornamelijk 
vanuit buurland Tunesië. De missie ondersteunt de Libische 
autoriteiten bij het versterken van rechtshandhaving, 
grensmanagement en de bestrijding van criminaliteit en 
terrorisme. Nederland draagt bij aan grensbeheersing en 
geeft advies over politiezaken. Meer informatie hierover 
in de Kamerbrief ‘Jaarlijkse Voortgangsrapportage kleine 
missiebijdragen 2019’. X

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l


EUCAP Sahel Mali/Niger

De European Union Capacity Building Mission (EUCAP) 
richt zich sinds 2014 in Mali en sinds 2012 in Niger op de 
capaciteitsopbouw van de Malinese en Nigerese binnenlandse 
veiligheidsdiensten. Deze veiligheidsdiensten richten zich op 
de bestrijding van terrorisme, mensensmokkel en irreguliere 
migratie. Nederland draagt met civiele experts bij aan deze 
missie. Meer informatie hierover in de Veiligheidsdiplomaat 
april 2019. X

https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2019/04/04
https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2019/04/04


EUTM Mali

De European Union Training Mission (EUTM) in Mali is in 2013 
opgericht om de Malinese krijgsmacht te trainen, ondersteunen 
en adviseren op het gebied van commandovoering, 
defensiehervormingen, logistiek, mensenrechten en de 
implementatie van het vredesakkoord. Ook geeft EUTM 
advies en steun aan de regionale G5-troepenmacht. 
Nederland draagt met de inzet van Nederlandse stafofficieren 
bij aan de versterking van de capaciteiten van de 
Malinese veiligheidssector. Meer informatie hierover 
in de Kamerbrief ‘Jaarlijkse Voortgangsrapportage kleine 
missiebijdragen 2019’.

X

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l


EUCAP Somalië

De European Union Capacity Building Mission (EUCAP) in 
Somalië is in 2012 opgericht om de capaciteiten van Somalische 
instituties te versterken om zo meer stabiliteit in het land en 
de kust te creëren. De missie richt zich specifiek op maritieme 
capaciteitsopbouw, bijvoorbeeld door het opzetten van een 
Somalische kustwacht. Nederland draagt met civiele experts en 
politiemensen bij aan deze missie. Meer informatie hierover in 
de Kamerbrief ‘Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding en 
recente ontwikkelingen in Somalië’. X

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/04/kamerbrief-voortgang-nederlandse-bijdrage-aan-piraterijbestrijding-en-recente-ontwikkelingen-in-somalie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/04/kamerbrief-voortgang-nederlandse-bijdrage-aan-piraterijbestrijding-en-recente-ontwikkelingen-in-somalie


EUNAVFOR Atalanta 

De European Union Naval Force (EUNAVFOR) is in 2008 
opgezet voor de bescherming van het maritiem vrachtverkeer 
tegen piraterij in de regio. Het mandaat van de missie is, met 
behoud van de primaire taak anti-piraterij, per 1 januari 2021 
uitgebreid met een aantal taken t.a.v. illegale visserij, drugs-, 
wapen- en houtskoolhandel. Nederland draagt met civiele 
en militaire experts bij aan deze missie. Meer informatie
hierover in de Kamerbrief ‘Nederlandse bijdrage aan 
piraterijbestrijding en recente ontwikkelingen in Somalië’. X

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/04/kamerbrief-voortgang-nederlandse-bijdrage-aan-piraterijbestrijding-en-recente-ontwikkelingen-in-somalie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/04/kamerbrief-voortgang-nederlandse-bijdrage-aan-piraterijbestrijding-en-recente-ontwikkelingen-in-somalie


EUPOL COPPS 

De European Union Police and Rule of Law Mission for 
the Palestinian Territories (EUPOL COPPS) is in 2006 
opgericht om de Palestijnse veiligheids – en justitiële sector te 
professionaliseren en de samenwerking tussen de Palestijnse en 
Israëlische veiligheidsdiensten te bevorderen. De missie traint 
en adviseert de Palestijnse civiele politie en de ministeries van 
Justitie en Binnenlandse Zaken. Meer informatie hierover 
in de Veiligheidsdiplomaat september 2019. X

https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2019/08/05


EUBAM Rafah 

De European Border Assistance Mission (EUBAM) in Rafah is in 
2005 opgericht om het grensverkeer van personen en goederen 
tussen Gaza en Egypte te verbeteren. De missie adviseert, traint 
en monitort de grensbewaking. Meer informatie hierover in de 
Kamerbrief ‘Jaarlijkse Voortgangsrapportage kleine missiebijdragen 
2019’. X

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l


EUAM Irak 

De European Union Advisory Mission (EUAM) helpt sinds 2017 
het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken met advies over 
capaciteitsopbouw, professionalisering en implementatie van 
de nationale veiligheidsstrategie. EUAM richt zich op zaken 
als mensenrechten en training van politiemensen. Nederland 
draagt met civiele experts bij aan deze missie. Meer informatie 
hierover in de Kamerbrief ‘Nederlandse bijdrage aan de anti-
ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021’. X

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-inzake-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2020-en-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-inzake-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2020-en-2021


Nederlandse bijdrage aan missies en operaties
NAVO missies

OOST-EUROPA

 eFP Litouwen  270  
MIDDEN OOSTEN

NMI Irak  +  20

AFGHANISTAN

 RSM Afghanistan  160  5



eFP Litouwen

Enhanced Forward Presence (eFP) is in 2016 opgericht nadat 
staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO besloten dat 
de relatie met Rusland moet berusten op dialoog enerzijds en 
geloofwaardige afschrikking anderzijds. Daarom is besloten 
tot een vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in de Baltische 
staten en Polen. Sinds de aanvang in 2017 draagt Nederland 
afwisselend een gemechaniseerde pantser-infanteriecompagnie 
bij aan de multinationale battlegroup in Litouwen, die een 
totale omvang van ruim 1000 militairen heeft. Daarnaast 
levert Nederland experts op het gebied van bijvoorbeeld 
communicatie en logistiek voor het legeronderdeel van 
multinationale ondersteuning. Meer informatie hierover in 
de Veiligheidsdiplomaat juli 2019. X

https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2019/07/09


NMI Irak 

De NAVO-missie in Irak (NMI) startte in 2018 op verzoek van 
de Iraakse regering. NMI probeert Irak te helpen zijn krijgsmacht 
te versterken, onder andere door advies aan het Iraakse 
ministerie van Defensie en aan militaire onderwijsinstellingen. 
Het doel is om de Iraakse krijgsmacht weerbaar te maken 
tegen organisaties zoals ISIS. Nederland draagt met civiele en 
militaire experts bij aan de missie. Meer informatie hierover in 
de Kamerbrief in 2020 ‘Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS 
coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021’. X

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-inzake-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2020-en-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-inzake-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2020-en-2021


NATO Resolute  
Support Mission  
Afghanistan

De NAVO-missie Resolute Support is in 2015 opgericht op 
verzoek van de Afghaanse regering. De missie staat in het 
teken van professionalisering en versterking van de Afghaanse 
strijdkrachten. De missie heeft als doel om het Afghaanse 
veiligheidsapparaat te ondersteunen, zodat deze op lange 
termijn zelfstandig de veiligheid van het land kan waarborgen. 
Nederland draagt met de inzet van militairen en politiemensen 
bij aan deze missie. Nederlandse militaire adviseurs zetten 
zich bijvoorbeeld in om Afghaanse eenheden te trainen, 
assisteren en adviseren. Meer informatie hierover in de 
‘Voortgangsrapportage Nederlandse inzet in Afghanistan’. X

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09075&did=2020D19519


Nederlandse bijdrage aan missies en operaties
VN missies

SAHEL EN LIBIË

UNSMIL Libië   2

MINUSMA Mali  5->6  10

MIDDEN OOSTEN

UNIFIL Libanon  1

UNDOF Israël  2

UNTSO  12



UNSMIL Libië

De United Nations Support Mission (UNSMIL) in Libië is in 
2011 opgericht om de Libische openbare orde en veiligheid te 
herstellen en de overgangsregering te ondersteunen. Nederland 
geeft advies over hervormingen in de veiligheidssector en 
draagt financieel bij aan de missie. Meer informatie hierover in 
de Kamerbrief ‘Jaarlijkse Voortgangsrapportage kleine missiebijdragen 
2019’. X

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l


MINUSMA Mali

De United Nations Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission (MINUSMA) in Mali levert sinds 2013 een bijdrage 
aan de (politieke) stabiliteit van het land. Nederland heeft tot 
mei 2019 met militaire eenheden bijgedragen aan deze missie. 
De Nederlandse bijdrage bestaat momenteel nog uit enkele 
militairen, politieagenten en civiele experts. Meer informatie 
hierover in de Veiligheidsdiplomaat mei 2019 en in de Kamerbrief 
‘Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2019 en veiligheidsinzet 
Sahel 2019 tot en met 2021’. X

https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2019/05/01
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/14/kamerbrief-over-nederlandse-bijdrage-aan-minusma-in-2019-en-veiligheidsinzet-sahel-2019-tot-en-met-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/14/kamerbrief-over-nederlandse-bijdrage-aan-minusma-in-2019-en-veiligheidsinzet-sahel-2019-tot-en-met-2021


UNIFIL Libanon

De United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) is 
in 1978 opgericht om vijandelijkheden in het grensgebied 
tussen Israël en Libanon te monitoren en de terugkeer van 
het Libanese leger in de grensregio te ondersteunen. Meer 
informatie hierover in de Veiligheidsdiplomaat april 2019.

X

https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2019/04/03


UNDOF Israël

De United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) 
is in 1974 opgericht om de wapenstilstand tussen Israël 
en Syrië op de Golan hoogte te bewaken en te monitoren. 
De missie werkt nauw samen met de United Nations Truce 
Supervision Organization (UNTSO). Meer informatie hierover in 
de Kamerbrief ‘Jaarlijkse Voortgangsrapportage kleine missiebijdragen 
2019’. X

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l


UNTSO

De United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) 
is een ongewapende waarnemersmissie die in 1948 is opgericht 
om de verschillende wapenstilstanden in Israël, Libanon, Syrië, 
Jordanië en Egypte te monitoren. De missie werkt nauw samen 
met de United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) 
en met de United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL). 
Meer informatie hierover in de Kamerbrief ‘Jaarlijkse 
Voortgangsrapportage kleine missiebijdragen 2019’. X

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l


Nederlandse bijdrage aan missies en operaties
Overige missies

OOST-EUROPA

OVSE/SMM Oekraïne   10

SAHEL EN LIBIË

TAKUBA Mali  2

GPOI Burkina Faso/Niger  10

MIDDEN OOSTEN

USSC Palestijnse gebieden  3  3

 Anti-ISIS Coalitie Irak  210  

MOPA Irak  1  1 

EMASOH   2



OVSE/SMM Oekraïne

De OVSE Special Monitoring Mission (OVSE/SMM) in de 
Oekraïne is een ongewapende waarnemersmissie die in 2014 
is opgericht op verzoek van de Oekraïense regering. De missie 
monitort de uitvoering van de Minsk-akkoorden, waarin 
een staakt het vuren is afgekondigd tussen de strijdende 
partijen in het land. Ook helpt de missie bij het herstel van 
bijvoorbeeld nutsvoorzieningen en infrastructuur. Nederland 
draagt met de inzet van civiele experts bij aan deze missie. 
Meer informatie hierover op de website van de OVSE en in de 
Veiligheidsdiplomaat maart 2019. X

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine
https://magazines.rijksoverheid.nl/bz/veiligheidsdiplomaat/2019/03/01


TAKUBA Mali
De Combined Joint Special Operations Task Force Takuba 
is opgericht door Frankrijk en ondersteunt de Malinese 
strijdkrachten door middel van advisering, assistentie 
en begeleiding bij gevechtsoperaties tegen terroristische 
groeperingen in de Liptako-Gourma regio in de Sahel. 
Verschillende Europese landen leveren een bijdrage aan 
de taakgroep. Nederland steunt Takuba met twee 
stafofficieren. X



GPOI Burkina Faso/Niger

Het African Contingency Operations Training and Assistance 
(ACOTA) programma is opgezet in 2003 onder leiding van 
de Verenigde Staten. Het ACOTA-programma is sinds 2018 
onderdeel van het Global Peace Operation Initiative (GPOI) en 
traint de troepenmachten van de 22 Afrikaanse landen (huidige 
en potentiele Troop Contributing Countries) ter voorbereiding 
op missies onder het mandaat van de Verenigde Naties of de 
Afrikaanse Unie. Nederland draagt met militaire experts bij 
aan deze missie. X



USSC Palestijnse gebieden

De United States Coördinator For Israël and Palestinian 
Authority (USSC) is in 2005 opgericht om de Palestijnse 
veiligheidssector te professionaliseren en de samenwerking 
tussen Palestijnse en Israëlische veiligheidsdiensten te 
bevorderen. Sinds 2011 draagt Nederland met civiele en 
militaire experts bij aan deze missie. De missie werkt nauw 
samen met de European Union Police and Rule of Law Mission 
for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS). Meer informatie 
hierover in de Kamerbrief ‘Jaarlijkse Voortgangsrapportage 
kleine missiebijdragen 2019’. X

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5x9fxntLtAhXQCOwKHURhAbQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F05%2F20%2Fjaarlijkse-voortgangsrapportage-kleine-missiebijdragen-in-2019%2F2020%2B05%2BBijlage%2BJaarlijkse%2Bvoortgangsrapportage%2BKleine%2Bmissiebijdragen%2B2019.pdf&usg=AOvVaw1jkZYvsnm6y6GWhZmpNi7l


Anti-ISIS coalitie Irak

De internationale Coalitie tegen ISIS onder leiding van de 
Verenigde Staten bestaat uit 81 landen en internationale 
organisaties die uiteenlopende (militaire en niet-militaire) 
bijdragen leveren. Van deze landen maken er ongeveer 30 deel 
uit van de militaire Coalitie. Nederland draagt met militaire 
inzet bij aan het versterken van de veiligheidssector in de 
Koerdische Autonome Regio en in Bagdad en levert force 
protection aan eenheden van de anti-ISIS coalitie in Jordanië en 
in Erbil. Meer informatie hierover in de Kamerbrief ‘Nederlandse 
bijdrage anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak 2020-2021’ en  
in de ‘Kamerbrieven over de force protection in Jordanië’ en over de 
‘force protection in Erbil’. 

X

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-inzake-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2020-en-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-inzake-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2020-en-2021
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z17320&did=2020D37475)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/20/kamerbrief-inzake-aanvullende-artikel-100-inzet-in-de-strijd-tegen-isis


MOPA Irak

Nederland draagt met civiele en militaire experts bij aan 
de professionalisering van het Ministry of Peshmerga 
Affairs (MOPA). Dat is nodig om de veiligheidssector in de 
Koerdische Autonome Regio in Irak weerbaar te maken tegen 
terreurorganisaties als ISIS. En om te helpen de lokale en 
regionale veiligheid te garanderen. Meer informatie hierover in 
de Kamerbrief ‘Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en 
de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021’. X

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-inzake-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2020-en-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-inzake-nederlandse-bijdrage-aan-de-anti-isis-coalitie-en-de-brede-veiligheidsinzet-in-irak-in-2020-en-2021


EMASOH

De European-led mission Awareness Strait of Hormuz 
(EMASOH) is een Europees-geleide maritieme missie ter 
versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio. 
Nederland draagt met ingang van eind januari tot in ieder geval 
juni 2021 bij met maximaal 2 stafofficieren. Nederland leverde 
in 2020 een fregat inclusief boordhelikopter, een Senior Civilian 
Representative en maximaal 4 stafofficieren aan deze missie. 
Meer informatie hierover in de Kamerbrief ‘Nederlandse 
bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio’. X

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/kamerbrief-over-nederlandse-bijdrage-versterking-maritieme-veiligheid-golfregio
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/kamerbrief-over-nederlandse-bijdrage-versterking-maritieme-veiligheid-golfregio
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