
Ministerie van Buitenlandse Zaken

TERBESLISSING

Aan

Van

M en R
Datum

7 oktober 2022

Via
Onze Referentie

Min BuZa 2022 13455 32
Bescherming persoonlijke levenssfeer

Kopie aan

Afgestemd met
Opgesteld door

nota
Bescherning persoonlijke levsnssfeer

Artikel 100 brief inzake Nederlandse bijdrage aan de

anti ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in

2023

Plandatum Deadline Kamer

Ter bespreking in MR en

verzending aan TK op 21

oktober a s

Aanbieding aan MR secr op 14

oktober a s

Aanleiding
• Het nationale mandaat voor de NLse militaire en civiele bijdragen aan

vier missies in Irak loopt af op 31 december 2022 a s

Geadviseerd besluit

• Uw akkoord M en R met de inhoud en ondertekening van voorliggende
brief inzake de brede veiligheidsinzet in Irak waaronder de verlenging van

het mandaat voor de NLse missiebijdragen met een jaar tot en met 31

december 2023

♦ Uw akkoord M om de brief per bijgevoegd te ondertekenen MR

aanbiedingsformulier aan te bieden aan de Ministerraad op 21 oktober a s

met het oog op verzending aan beide Kamers diezelfde dag

Wijzigingen

Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd op uw M en R verzoek en op

aanwijzing van MinDEF Deze wijzigingen zijn in aangehechte nieuwe versie

aangeduid met gele arceringen
Het gaat los van taalkundige aanpassingen in essentie om het volgende

o Aanpassing van de politieke paragraaf Irak n a v de recente

benoeming van een nieuwe Iraakse president DAM

o Toevoeging van een paragraaf over ontmijning R

o Toevoeging van een passage over de NLse inzet op onderdak en

sanitaire voorzieningen R

o Toevoeging van een passage over communicatie richting TK over

risico s op burgerslachtoffers bij toekomstige artikel 100 inzet

MinDEF

Additionele wlizioinaen

o Ingekort op m n OS delen en politieke analyse
o Migratieparagraaf eruit

Eenheid van kabinetsbeleid

Kernpunten

• De brief ziet op een verlenging van het mandaat voor de NLse bijdragen
aan de anti ISIS Coalitie AIC en de bredere veiligheidsinzet in Irak tot en

met 31 december 2023

• Concreet gaat het om de volgende bijdragen in 2023

i De verlenging van de bijdrage aan de anti ISIS coalitie Operation
Inherent Resoive OIR artikel 100 inzet ca 175 pax De inzet
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van de NLse force protect o 7 compagnie voor de bewaking en

beveiliging van ErbH International Airport wordt verlengd tot en met

mei 2023 Daarna zal deze taak worden overgedragen aan

bondgenoten Na mei 2023 gaat NL wel door met de trainingsinzet
in Bagdad om de Iraakse veiligheidssector te versterken Ook de

bijdrage van liaison en stafofficieren aan diverse hoofdkwartieren

van de anti ISIS coalitie wordt voortgezet
De verlenging van de bijdragen aan de brede veiligheidsinzet in

Irak te weten

o NAVO Missie in Irak NMI max 20 pax

o Hervorming veiligheidssector Koerdische Autonome Regio
KAR 1 pax

Een eenjarige ophoging van het mandaat voor de Europese
Adviesmissie in Irak EUAM van 3 naar max 5 pax welke u M

separaat is voorgelegd via beslisnota met kenmerk Min

BuZa 2022 13448 19
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ii

iii

Toelichting

Verschuiving zwaartepunt NLse bijdragen

• Zoals omschreven in de Kamerbrief Samenhangende Nederlandse inzet in

het kader van de collectieve verdediging en in missies en operaties ter

bevordering van de Internationale rechtsorde 2022 2025 d d 17 juni
2022 leidt e e a in de komende jaren tot bijstelling van het zwaartepunt
van de NLse militaire inzet in de verschillende missies in Irak Daarbij is het

leidende principe om de behaalde resultaten van de strijd tegen ISIS zoveel

mogelijk te verduurzamen door o a advisering van de Iraakse

veiligheidsinstituties op institutioneel niveau via NMI

• Momenteel wordt onderzocht of NL kan bijdragen aan de effectiviteit en

toekomstbestendigheid van NMI met o a een force protect on compagnie
Om igv positieve uitkomst van het onderzoek een dergelijke bijdrage

uberhaupt tijdig aan NAVO aan te kunnen bieden dient NL per mei 2023 te

stoppen met de NLse bijdrage van een forceprotecf o 7 compagnie aan OIR

Hierdoor is er in ieder geval tussen mei 2023 en december 2023 geen

wezenlijke NLse militaire artikel 100 aanwezigheid in Irak

Mandaatsophoging EUAM Irak separaat voorgelegd aan M en MinJenV

• Recent heeft NL de stoel van Deputy Head of Mission EUAM binnen weten te

halen in lijn met de ambitie om NL beter op het strategische niveau binnen

EU missies te vertegenwoordigen Daarmee komt de personele bijdrage aan

EUAM vanuit de civiele missiepool reeds op drie personen
• JenV heeft de ambitie om functies binnen EUAM te blijven vullen met

politiefunctionarissen Zodoende wordt voorgesteld het huidige mandaat

van drie op te hogen naar vijf

Stabiliteitsinzet Irak

• De situatie in Irak verandert en daarmee ook de benodigde
stabiliteitsinzet vanuit NL Als onderdeel van de gemtegreerde benadering
en in lijn met de BHOS nota richt NL de OS inzet in 2023 zich op de

versterking van veiligheid en rechtsorde opvang in de regio en de

ontwikkeling van de private sector in Irak Aandacht voor de meest

kwetsbaren waaronder de Jezidi gemeenschap blijft het uitgangspunt
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♦ Door binnen deze thema s te focussen op minder onderwerpen dan

voorheen kan NL steviger inzetten op de beleidsdialoog en kan een

grotere rol van de Iraakse overheid als voorwaarde aan de Internationale

betrokkenheid verbonden worden

Datum

7 oktober 2022

Onze Referentie

Min BuZa 2022 13455 32

Tijdspad

Onderliggende artikel 100 brief is besproken in de SMO van 6 oktober jl De

brief ligt parallel bij de ministers van Defensie en van Justitie en Veiligheid
Indien akkoord ondertekenen u M en R en MinDEF mede namens

MinJenV

Tijdspad verder proces

o Aanbieding brief aan de MR op vrijdag 14 oktober a s

o Bespreking brief in de MR van vrijdag 21 oktober a s

o Verzending brief naar beide Kamers na MR van vrijdag 21 oktober

a s

Bijiagen

De door u M en R te ondertekenen Kamerbrief Nederlandse bijdrage
aan de anti ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023

Het door u M te ondertekenen Aanbiedingsformulier Ministerraad

inzake voorliggende artikel 100 brief t b v aanbieding aan de MR

bespreking op 21 oktober a s

1

2

Pagina 3 van 3

00001 1190237


