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Lijst van vragen - totaal 

 

Kamerstuknummer : 27925-425 

Vragen aan : Regering 

Commissie : Buitenlandse Zaken 

 

Nr Vraag Blz 

van 

 

tot 

1 Is er een plafond aan de kosten die met deze trainingsmissie gemoeid zijn?  0   

2 Is er rekening gehouden met de bezuinigingen bij Defensie en de gevolgen die deze kunnen 
hebben voor deze trainingsmissie? Zo ja, wat zijn concreet de gevolgen voor deze missie op 

budgettair, materieel en personeelsvlak? 

0   

3 Kunt u in een overzicht uiteenzetten welk materieel wanneer wordt verscheept en wat hier 

de kosten van zijn? 

0   

4 Kunt u schematisch een overzicht geven van de planning tot 2012 van het begin en het 

verloop van de operatie in Kunduz? Wat betekent dat voor de inzet van de Nederlandse 
troepen per onderdeel van de operatie?  

0   

5 Kunt u voor alle fora waar momenteel overleg gevoerd wordt, kort aangeven in welk 
stadium het overleg zich bevindt en wat de verwachtingen op korte en middellange termijn 

zijn? 

0   

6 Welke activiteiten onderneemt u ter bevordering van de benoeming van een goede 
kandidaat voor de functie van politiecommandant in Kunduz? Op welke termijn verwacht u 

de benoeming?  

0   

7 Bestaat er al een meer concrete invulling van de Nederlandse bijdrage aan OS-projecten in 

Afghanistan en specifiek Kunduz? Wanneer kan de Kamer de plannen van de regering 

tegemoet zien? 

0   

8 De Afghaanse minister van Binnenlandse zaken verklaart dat de Afghan Uniformed Police 

(AUP) een “primary responsibility” heeft voor rechtshandhaving en veiligheid van 
Afghaanse burgers en dat civiele politietaken en rechtshandhaving tot de “core functions” 

van de AUP behoren. Welke zijn de “non-primary” en “non-core” taken en 

verantwoordelijkheden van de AUP? Geldt ook voor deze niet-primaire en niet-kerntaken 

dat deze vallen onder de verzekering van de Afghaanse minister dat de National Police 

Strategy “[does] not contain a mandate for offensive military purposes for the AU(C)P”? 

0   

9 Is het waar dat de veiligheidssituatie in Kunduz het onveiligst is vergeleken met andere 

delen in het noorden van Afghanistan?  

2   

10 Wat is de exacte veiligheidssituatie in de provincie Kunduz? Hoe luidt thans het 

dreigingsniveau voor de provincie Kunduz? Is dit niveau in de provincie Kunduz nog steeds 

hetzelfde als bij het schrijven van deze brief?  

2   

11 Is de algehele veiligheidssituatie en het dreigingsniveau, los van de seizoensgebonden 
fluctuaties, naar de optiek van het kabinet verslechterd? Zo ja, kan de Kamer 

(vertrouwelijk) ingelicht worden over de actuele situatie? In hoeverre heeft een eventuele 

verslechtering van het veiligheidsklimaat invloed op het werk van de Police Operational 

Mentor and Liaison Teams  (POMLT’s) buiten de poort?  

2   

12 Hoe beoordeelt u de eerdere berichten over het dreigingsniveau in Kunduz in vergelijking 
met nu? 

2   

13 Waar richt de verkenningsmissie zich nog meer op, naast logistieke zaken en het vergaren 

van informatie? 

2   

14 Kunt u een overzicht geven van de verdere opbouw van de trainingsmissie? Welke 

onderdelen zullen dit jaar van start gaan en welke volgend jaar? Wanneer zullen deze 

2   
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onderdelen precies van start gaan en hoeveel personeel- uitgesplitst naar civiel en militair- 

zullen meegaan? Kan een tijdspad van de opbouw van de trainingsmissie gegeven worden? 

Indien nee, waarom niet?  

15 Kunt u - voor alle duidelijkheid in tabelvorm - een volledig overzicht geven van alle gedane 

toezeggingen aan de Kamer (zowel tijdens het AO als tijdens de plenaire behandeling)? 

Kunt u in deze tabel ook aangegeven welke van de gedane toezegging de kwalificatie 

‘belangrijk’ krijgen van het kabinet? En welke toezeggingen het kabinet kwalificeert als 

‘minder belangrijk’? Kunt u tevens aangeven welke van de gedane toezeggingen al 

uitgewerkt zijn en in welke vorm en met wie? En welke van de gedane toezeggingen nog 
verdere uitwerkingen behoeven?  

2   

16 Welke activiteiten ondernemen de Afghaanse overheid en ISAF om geweldsincidenten in 
de provincie Kunduz te voorkomen?  

2   

17 Wat is de juridische status van de schriftelijke verklaring van de Afghaanse minister van 
Binnenlandse Zaken?  

2   

18 Is er tijdens het bezoek in Afghanistan gesproken over het belang van versterking van het 

Afghaanse leger in Kunduz, zodat de Afghaanse politie zich kan richten op haar specifieke 

taken? Zo ja, welke afspraken zijn er daarover gemaakt? 

2   

19 Op welke concrete wijze wil de Afghaanse overheid de verdere scheiding tussen (para) 

militaire activiteiten en civiele politie-inzet tot stand brengen? 

2   

20 Is er een verslag van het bezoek van de hoogambtelijke delegatie aan Afghanistan 
opgemaakt? Kan dit verslag naar de Kamer worden gestuurd? Zo nee, waarom niet? 

2   

21 Wat verstaat de Afghaanse overheid onder "offensive shape and clear military operations" 
waar de AUP geen mandaat voor heeft (opgenomen in de brief van de minister van 

Binnenlandse Zaken)? Wat verstaat de Nederlandse regering hieronder?  

2   

22 Welke activiteiten onderneemt de Afghaanse overheid zelf om de scheiding tussen 
(para)militaire activiteiten en civiele politie-inzet te bespoedigen? 

2   

23 Over welke drukmiddelen beschikt Nederland richting de Afghaanse overheid voor het 

geval dat de door Nederland opgeleide politieagenten wél voor offensieve doeleinden 

worden ingezet? 

2   

24 Hanteren andere NAVO-bondgenoten andere criteria voor de inzet van de AUP bij 

offensieve acties? 

2   

25 Wat zijn de criteria bij de selectie van rekruten door de Afghaanse autoriteiten? Welke 
criteria hanteert u zelf en welke de NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A)? 

3  

26 Hoe zijn de lokaties, waarop de Nederlanders zullen verblijven, beveiligd? 3   

27 U geeft aan dat er consensus was tussen EUPOL, NTM-A en het Afghaanse ministerie van 
Binnenlandse Zaken over het primaat van ‘kwantiteit boven kwaliteit’. Waarom komen zij 

tot deze conclusie? Deelt u deze conclusie?  

3   

28 Kan de regering toelichten of de gevraagde verzekering van de Afghaanse regering ook op 

provinciaal niveau zal worden nagekomen?  

3   

29 Waarom is er gekozen om pas na de start van de missie nadere afspraken met de 

provinciale autoriteiten te maken? Wat houden deze nadere afspraken precies in? 

3   

30 Waarom worden pas na de start van de missie nadere afspraken gemaakt over de wijze 

waarop de toezegging van de Afghaanse autoriteiten om de AUP geen mandaat te geven 
voor offensieve militaire doeleinden kan worden uitgewerkt?  

3   

31 Na de start van de missie worden nadere afspraken gemaakt met de provinciale autoriteiten 
over de wijze waarop de toezegging van de minister van Binnenlandse Zaken zal worden 

nageleefd. Voert u ook de komende maanden al gesprekken hierover met de provinciale 

autoriteiten? Hoe verlopen die? 

3   

32 Kan een toelichting gegeven worden of het materieel van de tashkeel toereikend is? Indien 
niet, welk materieel ontbreekt er?  

3   
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33 Waarom zijn alle partijen uiteindelijk toch voorstander van uitbreiding van de basistraining 

naar acht weken?  

3   

34 De termijn waarop de verlenging van twee weken kan worden gerealiseerd is afhankelijk 
van de ontwikkeling van de personeelsbehoefte bij de politie. Waar is de verlenging nog 

meer van afhankelijk? 

3   

35 Wat gaat het kabinet doen indien EUPOL, NTM-A en het Afghaanse ministerie van 
Binnenlandse Zaken niet akkoord gaan met het instellen van een achtweekse basistraining 

als pilot project?  

3   

36 Kan een toelichting gegeven worden of de NAVO de aanpassing van de basistraining van 
zes naar acht weken wenselijk vindt?  

3   

37 Kunt u uitsluiten dat de AUP wordt ingezet voor defensieve militaire doeleinden? Kan 

worden uitgesloten dat naast de “primary responsibility” waarvan de Afghaanse regering in 

de brief van 14 maart 2011 spreekt ook een “secondary responsibility” bestaat, waarbij de 

AUP gebruikt wordt voor defensieve militaire doeleinden? 

3   

38 Hoe ziet de etnische balans er uit onder de rekruten? Op welke wijze zullen de Afghaanse 
autoriteiten zorg dragen voor een etnische balans onder op te leiden agenten? Beschouwt u 

dat als een garantie? Indien neen, waarom niet? 

3   

39 Zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de selectie van rekruten? Zo ja, hoe luiden die? 3  

40 Is er een afspraak met de Afghaanse autoriteiten over de rol van Nederland en NTM-A bij 
de selectie van rekruten? Hoe zullen Nederland en NTM-A de selectie van rekruten 

nauwgezet bewaken? 

3   

41 Aan welke termijn van een “later stadium” denkt u voor het invoeren van de achtweekse 

basistraining? Waarom wacht u op invoering voor heel Afghanistan?  

3   

42 Hoe oordeelt u over de overeenkomst van 5 februari jl. tussen het Afghaanse ministerie van 

Binnenlandse Zaken, EUPOL, NTM-A en het German Police Training Center (GPPT), 

waarin is vastgelegd dat de nadruk van de basistraining van agenten op kwantiteit moet 
liggen en niet op kwaliteit? Hoe schat u de kansen in dat hier in 2011 nog verandering in 

komt?  

3   

43 In hoeverre steunt generaal Petraeus de inzet van Nederland om de basistraining zo snel 
mogelijk naar acht weken uit te breiden? 

3   

44 Waren de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, EUPOL, NTM-A en GPPT op 5 
februari op de hoogte van de Nederlandse wens de basistraining voor de AUP te verlengen 

naar acht weken? Zo ja, hoe beoordeelt u in dat licht de opmerking van de minister, 

EUPOL, NTM-A en GPPT dat "op den duur" de training moet worden uitgebreid naar acht 

weken? Welke bezwaren hebben deze partijen tegen verlenging van de basistraining? 

Welke daarvan zijn onoverkomelijk? 

3   

45 In hoeverre moet er rekening mee worden gehouden dat de AUP in Kunduz ingezet wordt 
in gezamenlijke operaties met ANCOP en/of ANA? Hoe zal de taakverdeling er in zo'n 

geval uitzien? 

3   

46 Hoe is op dit moment de etnische en tribale samenstelling van de ANP en specifiek bij de 
AUP in Kunduz? In hoeverre is deze als gebalanceerd te kenschetsen? 

3   

47 Wat wordt precies bedoeld met de formulering 'de termijn waarop deze verlenging kan 
worden gerealiseerd, is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de personeelsbehoeften 

bij de politie' ? 

3   

48 Wat zijn de beweegredenen om de afspraken met de provinciale autoriteiten omtrent de 

civiele inzet van de AUP pas te starten na de start van de missie? Welke implicaties zou het 

voor de Nederlandse bijdrage aan de politietrainingsmissie hebben wanneer Nederland er 

niet in slaagt deze afspraken te maken? 

3   

49 “Nederland zal (…) blijven aandringen op het belang hiervan en zal de selectie van 
rekruten nauwgezet bewaken”. Heeft het kabinet inmiddels in kaart gebracht hoe groot het 

probleem is van ongebalanceerde rekrutering? Hoe gaat Nederland de selectie van rekruten 

nauwgezet bewaken? 

3   
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50 Heeft Nederland voldoende garanties bedongen om zelf met de achtweekse basistraining te 

starten, mocht de NAVO hier niet (tijdig) mee akkoord gaan? Zo ja, welke garanties? 

3   

51 Waarom kiest u er niet voor om slechts politieagenten op te leiden die alleen in Kunduz 
kunnen worden ingezet? Kunt u uitsluiten dat rekruten opgeleid door Nederland, die 

worden ingezet buiten Kunduz, niet worden gebruikt voor offensieve taken? Zo ja, hoe 

verhoudt zich dit tot de bewoording “zo goed mogelijk”? 

3 5 

52 Wanneer en op welke manier heeft ISAF commandant Petraeus de gegeven garantie dat 
Nederland de ruimte krijgt om de basistraining te verlengen naar acht weken? Kloppen de 

recente uitspraken van generaal Caldwell in de Volkskrant waarin hij aangeeft dat het 

niveau van de standaard NTM-A training al erg hoog is en ondermeer al 

alfabetiseringsonderdelen behelst? 

4   

53 Wat is de praktische betekenis van de garantie van generaal Petreaus dat Nederland de 

ruimte krijgt om de zesweekse basistraining te verlengen naar acht weken? 

4   

54 Waarom heeft de Nederlandse regering besloten om rekruten al in een eerder stadium toe te 
wijzen aan Kunduz? Is het juist niet beter om rekruten aan het werk te zetten in een andere 

provincie dan in hun eigen omgeving, en meer in lijn met de gangbare praktijk om 

bestaande banden en daaruit voortvloeiende corruptie te voorkomen? 

4   

55 Wat zijn de financiële gevolgen van het later van start gaan van de basistraining?  4   

56 Van wie hebben de rekruten die vanaf deze zomer praktijkbegeleiding krijgen van de 
Nederlandse POMLT’s basistraining gehad? Waaruit bestond deze training? 

4   

57 Wat is de verklaring voor het gegeven dat de oplevering van de benodigde infrastructuur 

vertraagd is tot januari 2012? 

4   

58 Hoeveel trainers van de Koninklijke marechaussee zullen vanaf de zomer 2011 meelopen 

op het Duitse trainingscentrum?  

4   

59 Wanneer in 2012 gaat de basistraining van start?  4   

60 Hoeveel bedragen de additionele kosten van de trainingsmissie indien NTM-A, de 
Afghaanse regering en EUPOL niet akkoord gaan met verlenging van de basistraining met 

twee weken?  

4   

61 Hoeveel Nederlandse trainers zullen er tot de jaarwisseling meelopen in de Provincie 
Kunduz? 

4   

62 Kan de regering toelichten of de basistraining voldoende toereikend is indien de rekruten 
worden ingezet in gebieden waar de veiligheidssituatie slechter is dan die in de Provincie 

Kunduz? 

4   

63 Zijn er inmiddels afspraken gemaakt met de Afghaanse overheid en ander partners over de 

eerdere toewijzing van rekruten aan Kunduz? 

4   

64 Wanneer is het curriculum van de tienweekse aanvullende training beschikbaar?  4   

65 Wordt het Nederlandse trainings- en begeleidingsconcept voor de POMLT's, inclusief de 
tien weken op een beveiligde locatie, verwelkomd door de NAVO? Indien nee, waarom 

niet?  

4   

66 Waarom begint Nederland deze zomer 'hoe dan ook' met de praktijkbegeleiding en de 
aanvullende training door POMLT's? Welk risico bestaat er indien zij niet van de zomer 

van start gaan? 

4   

67 Voor ontwikkeling van een nieuw basiscurriculum zijn twee agenten geplaatst bij NTM-A. 
Welke afspraken zijn gemaakt met NTM-A over de invulling van dit nieuwe curriculum? 

4   

68 Op welke manier zullen de POMLT’s voldoen aan de taak om toe te zien dat agenten geen 

offensieve militaire taken uitvoeren? 

4   

69 Wat is de reden van de vertraging van de oplevering voor het Duitse trainingscentrum tot 

januari 2012?  

4   

70 Op welke wijze zult u voorzien in een aanvullende opleidingsmodule van twee weken? 4   
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Waar wordt die aanvulling uitgevoerd?  

71 Op basis van welke criteria wordt besloten waar opgeleide agenten in Afghanistan worden 
ingezet?  

4   

72 Wanneer denkt u dat de afspraken kunnen worden gemaakt met Afghaanse autoriteiten over 

eerdere toewijzing van rekruten aan Kunduz?  

4   

73 Wanneer zijn de curricula waar momenteel overleg over gevoerd wordt klaar? 4   

74 Hoe gaat u de extra aandacht voor mensenrechten, vrouwen- en kinderrechten vormgeven 

en realiseren?  

4   

75 In hoeverre zullen ook de door EUPOL opgeleide hoger- en middenkader agenten na hun 
training worden begeleid? 

4   

76 Welke gevolgen heeft de latere start van de basistraining voor het oorspronkelijk beoogde 
uitzendschema? Hoeveel mensen worden per wanneer uitgezonden en voor welke taken? 

4   

77 Hoeveel rekruten zal Nederland naar verwachting een basistraining geven gedurende de 
gehele missieperiode? 

4   

78 Kunt u een inschatting geven van het percentage rekruten dat na de basistraining mogelijk 

in andere provincies dan Kunduz aan het werk wordt gezet? Om welke andere provincies 

kan dit gaan? Welke internationale partners zijn in die provincies betrokken bij 

politietraining en –monitoring? In hoeverre onderschrijven die partners de Afghaanse en 

Nederlandse wens dat civiele politie voor civiele politietaken wordt ingezet? 

4   

79 Het kabinet wil met partners en de Afghaanse overheid nadere afspraken maken over 
eerdere toewijzing van rekruten aan Kunduz. Welke partners worden hier bedoeld? 

Onderschrijven die partners het belang van een eerdere toewijzing van rekruten aan hun 

provincie? Verwacht u obstakels bij de uitwerking ervan? Zo ja, hoe gaat u daarmee om? 

4   

80 In hoeverre wordt er in het curriculum van de aanvullende tienweekse training aandacht 
gegeven aan rechten voor religieuze minderheden en godsdienstvrijheid? Wordt dit ook 

beschouwd als speerpunt? Zo ja, hoe uit zich dit? Zo nee, waarom niet? 

4 5 

81 Wat wordt bedoeld met het 'deconflicteren' van de Nederlandse POMLT-inzet met andere 

internationale eenheden in de provincie? Zijn er op dit moment conflicten door de 

specifieke training die Nederland gaat geven? Zorgt de afwijkende inzet van de Nederlande 

POMLTs voor een planningsprobleem voor ISAF? 

5   

82 Hoe gaat Nederland erop toezien dat de door Nederlandse POMLTs opgeleide agenten geen 
offensieve militaire taken uitvoeren? 

5   

83 Wat is het doel van het tracking & tracing systeem? Als dit uiteindelijk van start gaat, hoe 
gaat dit dan in z’n werk? 

5   

84 Gezien logistieke beperkingen richten terugkomdagen zich voornamelijk op door 
Nederland getrainde agenten in Kunduz. Vindt er overleg plaats met Afghaanse autoriteiten 

en internationale partners in Afghanistan over een alternatief voor deze terugkomdagen 

voor door Nederland getrainde agenten werkzaam buiten Kunduz?  

5   

85 Hoeveel civiele agenten zullen uiteindelijk in het district Kunduz te werk gesteld worden? 

Hoeveel Nederlandse begeleiders zullen hierbij worden betrokken? 

5   

86 Met welke partners worden afspraken gemaakt om de trainingscapaciteit flexibel in te 

zetten?  

5   

87 Wie onderzoekt de bestaande systemen en gegevensbestanden om te zien of deze gebruikt 
kunnen worden voor het monitoren van de opgeleide agenten? 

5   

88 Wat gaat er precies gemonitord worden binnen het tracking & tracing systeem?   5   

89 Welke sancties zijn mogelijk indien een rekruut andere taken blijkt uit te voeren dan 
gewenst zijn?  

5   

90 Welke internationale partners die in de provincies werken zijn betrokken bij het tracking & 
tracing systeem?  

5   
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91 Welke bestaande initiatieven zijn er op het gebied van alfabetisering en met welke partners 

wordt overlegd om aan te sluiten bij deze initiatieven?  

5   

92 Welk eindresultaat acht men reëel met betrekking tot de alfabetisering van rekruten? Hoe 
zullen de resultaten van die acht weken op gebied van alfabetisering opgevolgd worden om 

een meer structureel en blijvend effect van alfabetisering te verkrijgen? 

5   

93 Is het takenboek ook geschikt voor analfabeten? Indien neen, wordt voor hen een ander 
middel gebruikt? Welk middel?  

5   

94 Hoeveel terugkomdagen zullen worden georganiseerd? Hoe staan de Afghaanse autoriteiten 
tegenover een terugkomdag? Waarom worden deze niet elders in Afghanisten 

georganiseerd?  

5   

95 Acht u het mogelijk dat de door Nederlandse POMLT’s opgeleide rekruten weliswaar zelf 

geen offensieve militaire taken krijgen, maar deelnemen aan offensieve militaire acties 

waarin zij defensieve militaire taken krijgen?  

5   

96 Klopt het dat u van plan bent vanaf de zomer met POMLT's agenten te begeleiden, die 
slechts een zesweekse basistraining hebben ontvangen? Bent u van plan deze agenten twee 

weken extra basistraining te geven zodat ook zij conform de Nederlandse standaard van een 

achtweekse basistraining worden opgeleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit 

vormgeven? 

5   

97 Klopt het dat de agenten die Nederland vanaf de zomer zal begeleiden niet worden ingezet 
voor offensieve en/of militaire acties? 

5   

98 Welke mogelijkheden zijn er voor door Nederland opgeleide agenten die buiten Kunduz 

worden geplaatst nu de terugkomdagen niet op hen zijn gericht? Welke afspraken maakt u 

hierover met internationale partners? 

5   

99 Hoe kunnen met het bestaande tracking systeem (opgeleide) agenten gevolgd en 

gemonitord worden bij de uitvoering van hun taken a) in Kunduz en b) buiten Kunduz? 

In hoeverre verbetert dit met het nieuwe tracking & tracing systeem a) in Kunduz en b) 
buiten Kunduz? 

5   

100 Hoe ziet de monitoring door Nederland van door Nederland opgeleide agenten er concreet 
uit? Welke instrumenten worden daartoe gebruikt, behalve het tracking & tracing systeem? 

5   

101 Wanneer zal naar uw inschatting het te ontwikkelen curriculum voor de tienweekse 
aanvullende training zijn gecertificeerd en van start kunnen gaan? 

5   

102 In hoeverre zijn internationale partners in andere provincies dan Kunduz bereid eraan mee 

te werken dat daar geplaatste agenten die een Nederlandse basistraining hebben gevolgd 

worden teruggehaald voor aanvullende training en bijscholing? Verwacht u obstakels bij 

deze samenwerking? Zo ja, hoe gaat u daarmee om? 

5   

103 Welke maatregelen staan tot uw beschikking als blijkt dat agenten die een Nederlandse 

basistraining hebben gehad en buiten Kunduz zijn geplaatst worden ingezet voor offensieve 
militaire taken? 

5   

104 “Voor deze agenten wordt in samenwerking met internationale partners die in die 
provincies werken bezien of, en hoe deze agenten op termijn kunnen worden teruggehaald 

door aanvullende training en bijscholing”. In hoeverre wordt hiermee tegemoet gekomen 

aan de voorwaarde gesteld door een deel van de Kamer en aansluitende toezeggingen van 

het kabinet dat de door Nederland opgeleide rekruten toegang krijgen tot aanvullende 

trainingen en bijscholing?  

5   

105 Welke taken zullen de Nederlandse F16s uitvoeren tussen de periode zomer 2011 en begin 

2012 wanneer de opleidingen beginnen? 

6   

106 Op welke termijn zullen de eerste kandidaten via de Calls for Contribution gaan 

solliciteren? 

6   

107 Hoe is de directe veiligheid van de Nederlandse politietrainers POMLT’s gewaarborgd? 6   

108 Welke NGO's zijn betrokken bij het Nederlandse Rule of Law programma in Kunduz? 6   
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109 Nederland zal waarschijnlijk een aantal lopende activiteiten op het gebied van rule of law in 

Kunduz intensiveren, additionele initiatieven ontplooien en een impuls geven aan de 

coördinatie tussen donoren en de Afghaanse overheid. Welke kosten zijn hiermee gemoeid 
en ten laste van welke post gaan deze activiteiten gefinancierd worden? Op welke termijn 

kan de Kamer de brief verwachten over de invulling van het Rule of Law programma? 

6   

110 Kan de regering, met betrekking tot het Rule of Law programma, al aangeven om hoeveel 
lopende activiteiten het gaat? Op welke terreinen willen de Duitsers en andere partners 

Nederlandse expertise hebben? Welke organisaties (NGO’s en MFO’s) vanuit Nederland 

zullen hierbij betrokken worden? 

6   

111 Welke infrastructurele voorbereidingen worden er precies getroffen ter voorbereiding op de 

komst van de F-16's in Mazar-i-Sharif? 

6   

112 Wanneer (in welke maand) worden de F-16 jachtvliegtuigen naar Mazar-e-Sharif 

verplaatst?  

6   

113 Kunt u het KLPD plan met betrekking tot het centraliseren van de nazorg naar de Kamer 
sturen? Zo nee, waarom niet?  

6   

114 Welke financiële middelen worden er uitgetrokken voor de nazorg voor militairen en 
politiemensen die deelnemen aan de missie Kunduz?  

6   

115 Op welke wijze zal Nederland investeren in alfabetisering van de op te leiden agenten? Wat 
zijn uw doelstellingen in een opleiding van respectievelijk zes, acht en achttien weken? 

6   

116 Nederland steunt het verzoek van het CPCC om de EUPOL-missie flexibeler te maken. 
Verloopt dit voldoende adequaat zodat de juiste mensen op de juiste plekken kunnen 

worden geplaatst? 

6   

117 Hoe wordt de nazorg door de KLPD vormgegeven? Welke middelen en menskracht worden 

hiervoor uitgetrokken? 

6   

118 Zijn er op dit moment in de provincie Kunduz al faciliteiten die specifiek zijn toegerust op 

verhoging van de toegang van vrouwen tot rechtspraak? 

6   

119 Wanneer kan de Kamer de nulmeting door het Max Planck instituut tegemoet zien? 6   

120 “Binnen het EUPOL trainingsprogramma CPJP wordt (…) o.a. ingegaan op (…) 
mensenrechten en genderaspecten binnen de politie”. In hoeverre wordt er binnen dit kader 

expliciet aandacht geschonken aan de rechten van religieuze minderheden en 

godsdienstvrijheid? Wordt dit ook als speerpunt aangemerkt? Zo ja, hoe uit dat zich? Zo 

nee, waarom niet? 

6   

121 In hoeverre wordt er binnen het Rule of Law kader expliciet aandacht geschonken aan de 

rechten van religieuze minderheden en godsdienstvrijheid gezien het feit dat religieuze 

minderheden onder het informele rechtssysteem, gebaseerd op de sharia, zwaar benadeeld 

worden?  

6 7 

122 Om welk bedrag gaat het bij geoormerkte bijdrage voor het Duitse Rule of Law 
programma? Hoeveel gaat Nederland hieraan bijdragen en ten laste van welke post gaat dit 

gefinancierd worden? 

7   

123 Met welke organisaties worden initiatieven besproken om activiteiten op het gebied van 
rechtsstaatontwikkeling te ontwikkelen?  

7   

124 Wat verstaat het kabinet onder 'een gering aantal additionele experts'? Hoeveel experts 
zitten er nu?  

7   

125 Welke taakverdeling is er belegd tussen Nederland en Duitsland betreffende de overslag en 

het beheer van materieel? 

7   

126 Hoeveel Nederlanders worden ingezet op het overslagcentrum in Kunduz, gedurende welke 

periode? 

7   

127 Hoe worden de genoemde onderzoeken gekoppeld aan de trainingsmissie en welke 

organisaties worden hierbij betrokken? 

7   

128 Zal binnen het programma dat zich richt op de ontwikkeling van de rechtstaat aandacht 7   
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worden besteed aan de internationale verdragen waarbij Afghanistan partij is? Zo ja, op 

welke manier? 

129 Is er overeenstemming met de betrokken partners over de coördinerende rol van UNAMA 
in Kunduz? 

7   

130 De kamerbrief van 28 maart spreekt over samenwerking met organisaties met kennis en 

ervaring op het gebied van rechtsstaat ontwikkeling in Afghanistan om te onderzoeken hoe 

kan worden voorzien in betere bescherming van kwetsbare groepen. 

Welke organisaties heeft u hier in gedachten en hoe wordt dat onderzoek gekoppeld aan de 

trainingsmissie? Welke concrete afspraken zijn er al gemaakt?  

7   

131 Met welke partners is Nederland voornemens projecten te implementeren die gericht zijn 
op het vergroten van de toegang tot recht en kennis van het recht onder de  bevolking via 

radio en TV? Behelst dit ook kennis over internationaal recht en internationale verdragen 

waarbij Afghanistan partij is (zoals bijvoorbeeld het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind)? 

7   

132 Kunt u een beeld geven van de aard en intensiteit van de lokale conflicten in de provincie 

Kunduz? 

7   

133 Uit een eerste inschatting door de regering blijkt dat er bij aanvang van de missie een 

beperkte absorptiecapaciteit is voor additionele door Nederland ter beschikking gestelde 

experts. Geldt dit alleen voor Kunduz of ook voor Kabul? Zijn er ook op nationaal of 

internationaal niveau geen additionele door Nederland ter beschikking gestelde experts 
nodig? 

7   

134 Hoeveel Nederlandse experts zullen bij aanvang van de missie worden uitgezonden met de 
militairen en politietrainers? 

7   

135 In hoeverre zijn de bezwaren die voor Nederland tijdens de vorige kabinetsperiode 
aanleiding waren om de bijdrage aan justitiële hervormingen in Afghanistan te bevriezen, 

weggenomen? 

7   

136 Kunt u een beeld geven van de aard en intensiteit van de criminaliteit waarmee de 

bevolking in Kunduz te kampen heeft? 

7   

137 Kunt u de Kamer het uitgebreide overzicht van de activiteiten die in het kader van het 

verzoenings- en re-integratieproces ontplooid moeten worden toesturen?  

8   

138 Zal Nederland een rol spelen in de conferentie die door de Afghaanse regering in april 
wordt georganiseerd?  

8   

139 Hoe zal de regering concreet invulling geven aan 'actieve internationale betrokkenheid en 
ondersteuning van het Afghaans geleide vredesproces', naast deelname aan conferenties? 

Zal de regering proberen zelf of in samenwerking met partners concrete initiatieven op het 

gebied van re-integratie en verzoening te ontplooien? Staan de voor Rule of Law en 

ontwikkelingssamenwerking gereserveerde middelen ook hiervoor ter beschikking? 

8   

140 Zal een vertegenwoordiger van de regering aanwezig zijn bij de aankomende conferentie in 

april in Kaboel over verzoening en re-integratie? Wat zal de Nederlandse inzet zijn? 

Worden ook vertegenwoordigers van de Opposing Militant Forces uitgenodigd, waaronder 

de Taliban? Zo nee, waarom niet? 

8   

141 Welke activiteiten onderneemt UNAMA ter coördinatie van de internationale 

betrokkenheid bij het vredesproces? 

8   

142 Welke activiteiten ondernemen de VS ter ondersteuning van het vredesproces? 8   

143 Bepleit de regering in het kader van haar inzet voor een verzoeningsproces ook maatregelen 
van “transitional justice”? Zo ja, welke? 

8   

144 In hoeverre zal Nederland betrokken zijn bij het eventueel verlenen van clementie aan 
individuen die (mede)verantwoordelijk zijn voor grove mensenrechtenschendingen 

(inclusief schendingen van het humanitair oorlogsrecht) in het kader van het 

verzoeningsproces?  

8   

145 “Nederland zal aandacht blijven vragen voor de positie van minderheden en voor religieuze 8   
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verdraagzaamheid”. Wordt deze inzet ook geïntegreerd in het Nederlandse Rule of Law 

programma? In hoeverre wordt er bij deze inzet ook expliciet aandacht geschonken aan het 

Afghaanse verbod op afvalligheid?  

146 Waarom kiest de regering ervoor om slechts één expert voor de bescherming van religieuze 

minderheden te detacheren? Ligt het, gezien de aard en ernst van de problematiek, niet voor 

de hand minimaal twee experts hiervoor te detacheren? Zo nee, waarom niet? 

8   

 


