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Lijst van vragen
De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen
voorgelegd aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie, voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en van Veiligheid
en Justitie over de artikel 100-brief van 11 september 2017 inzake de
Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2018. (Kamerstuk 29 521,
nr. 349 ).
De fungerend voorzitter van de commissie,
Omtzigt
De griffier van de commissie,
Van Toor
Nr.

Vraag

1

Kunt u uitgebreid toelichten op welke wijze wordt voorzien in adequate, veilige en
professionele medische voorzieningen voor de Nederlandse militairen?
Hoe kan het dat uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar het
mortierongeval in Mali blijkt dat de kwaliteit van de medische voorzieningen (het
Togolese hospitaal) voor de Nederlandse militairen op missie in Mali ondermaats was,
terwijl tijdens eerdere debatten in de Kamer en in diverse brieven aan de Kamer
consequent is gezegd dat deze medische voorzieningen op orde waren?
Bent u bereid de artikel-100-brief over de Nederlandse bijdrage aan de United Nations
Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) in 2018 te
updaten naar aanleiding van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid
naar het mortierongeval in Mali. Bent u bereid om daarbij uitgebreid in te gaan op de
medische voorzieningen voor de Nederlandse militairen, en de kwaliteit en staat van
het materieel en de munitie die ter plekke worden gebruikt? Zo nee, waarom niet?
Kunt u toezeggen dat alle munitie en materieel die nu en in 2018 door Nederlandse
militairen wordt gebruikt in Mali wel voldoet aan alle voorschriften met betrekking tot
aanschaf, opslag en gebruik?
Is er reeds een ander hospitaal gevonden dat kan worden gebruikt, indien nodig, in
plaats van het Togolese hospitaal?
Hoe zijn de handelsbetrekkingen tussen Mali en Nederland? Wat is de omvang van het
handelsvolume?
Op welke manier worden de doelstellingen van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA
geëvalueerd? In hoeverre kan al gesproken worden van een overdraagbare
inlichtingencapaciteit?
Kunt u aangeven of MINUSMA een aanvulling is of een vervanging van de internationale oefening/operatie Flintlock? Heeft de oefening Flintlock nog steeds plaats, wat
een foto in Volkskrant veronderstelt (28 september 2017 «Tsjaad: trouwe bondgenoot of
vijand van de VS?) Zie ook https://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/10/nederland-leidtafrikanen-op-in-strijd-tegen-terre-1569165-a706367
Wat is uw verwachting over de termijn waarin Mali zelf voldoende inlichtingencapaciteit
kan ontwikkelen zodat internationale steun daarbij niet meer nodig is?
Welke concrete doelstellingen wil de regering met deze missie het komende jaar
behalen? In hoeverre zijn ze daar de afgelopen periode in geslaagd?
Wat was de oorspronkelijke aanleiding om aan MINUSMA mee te gaan doen?
Hoe is de continue beschikbaarheid van helikopters in 2018 geregeld?
Is er een einddatum voorzien voor de Nederlandse deelname MINUSMA? En voor de
missie als geheel?
Zal Nederland meedoen aan de door Canada georganiseerde UN Peacekeeping Defence
Ministerial? Zo ja, met welke insteek? Zo nee, waarom niet?
Wat waren de uitkomsten van de Force Generation conferentie voor MINUSMA?
Zijn er al toezeggingen van andere landen met betrekking tot het VN-rotatieschema
voor helikopters? Zo ja, welke toezeggingen en van welke landen?
Welk land levert in 2018 de medische evacuatiecapaciteit voor Nederlandse militairen?
Welke toezeggingen en garanties heeft u hierover?
Wat is de reden dat het beheer van Kamp Castor in 2018 wordt overgedragen aan
Duitsland?
In hoeverre acht het kabinet de huidige Nederlandse bijdrage overdraagbaar na
31 december 2018? Kunt u daarbij onderscheid maken tussen de verschillende types
bijdragen/eenheden binnen de huidige missie (lange afstandsverkenning, nationale
ondersteuning, stafofficieren en IPO’s) en mogelijke partnerlanden die een rol kunnen
spelen bij deze overname?
Is de Duitse inzet van helikopters – en daarmee ook de medische evacuatiemogelijkheid
– in ieder geval gegarandeerd tot eind 2018?
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Hoe lang blijven de Duitse Tigre gevechtshelikopters actief in MINUSMA? Wordt deze
capaciteit ook medio 2018 teruggetrokken? Zo ja, hoe gaat dit gat opgevuld worden?
Hoe vaak zijn de Tigre-gevechtshelikopters ingezet in 2016 en 2017?
Bedoelt u met de «herstelperiode voor de helikopters» van twee jaar de toestellen zelf
of het personeel? In hoeveel tijd kunnen de toestellen weer hersteld zijn?
Voorziet u ook de inzet van Nederlandse helikopters vanaf 2019? («In het kader van het
VN-rotatieschema voor helikopters en politieke besluitvorming door het volgende
kabinet zijn Nederlandse helikopters na 2018 beschikbaar voor eventuele inzet in
Minusma».)
Is het juist dat Canada inmiddels heeft aangekondigd dat het stopt met deelname aan
MINUSMA? Waarom neemt U Canada niet op in de tij van deelnemende landen aan
MINUSMA? (p 12) Indien Canada stopt wat betekent dat in uw ogen voor MINUSMA?
http://www.reuters.com/article/us-mali-security-canada/canada-stalls-on-mali-missioncould-hit-security-council-bid-idUSKCN1BO2FS.
Wat is het uiteindelijke doel van de langdurige geïntegreerde inzet?
Welke concrete resultaten dan wel doelen wilt u met de geïntegreerde inzet bereiken? Is
bijvoorbeeld een verhoging van de toegang tot onderwijs een van die doelen en zo ja,
welke verhoging streeft u na? En zo nee, waarom niet? Is bijvoorbeeld de afname van
de jeugdwerkeloosheid en het bieden van een perspectief aan de jongeren een van die
doelen, en zo nee, waarom niet? En zo ja, bij welke cijfers is er dan sprake van een
succesvolle aanpak?
Behoort Mali tot de ring van instabiliteit rondom Europa? Wanneer zal de ring rond
Europa volgens het kabinet stabiel zijn?
Wat is uw schatting of prognose van de termijn van internationale betrokkenheid in
Mali?
Als het cruciaal is dat de missie over voldoende middelen beschikt om haar mandaat uit
te kunnen voeren, naar welke middelen verwijst u dan?
Kunt u toelichten wat de voortgang bij de structurele hervormingen van de veiligheidssector voor de Malinese overheid bemoeilijkt? En zo nee, waarom niet? En zo ja, zijn er
behalve druk van de internationale gemeenschap nog andere instrumenten die de
Malinese overheid kunnen ondersteunen bij de noodzakelijke hervormingen?
Bent u bekend met de inhoud van de inbreng van de Coordination des Mouvements de
l’Azawad (CMA)? En zo ja, is het redelijk dat zij menen de inbreng onvoldoende is
meegenomen? En zo nee, ziet u mogelijkheden om te bevorderen dat de CMA alsnog
meer of beter betrokken worden bij het handvest gezien het belang van het gevolg
geven door de Malinese overheid aan de richtlijnen in het handvest?
Op welke manier tracht MINUSMA de Malinese autoriteiten te assisteren bij het
doorvoeren van structurele hervormingen van de veiligheidssector?
Wordt er op diplomatiek niveau gepoogd om CMA toch het nationaal handvest te laten
ondertekenen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
Kunt u nader concretiseren wat wordt bedoeld met «perspectief» voor Malinese
jongeren? Wanneer is volgens het kabinet sprake van voldoende perspectief en hoe ziet
dat er (idealiter) concreet uit?
Kunt u aangeven wat de ervaringen zijn over de verhouding van de taak om grootscheepse migratie naar Europa te verhinderen en terrorismebestrijding?
Bent u van plan om te pleiten een internationale onderzoekscommissie in te stellen om
oorlogsmisdaden binnen het Malinese leger te onderzoeken? Zo ja, wanneer? Zo nee,
waarom niet?
Wat gebeurt er met de uitvoering van het akkoord van de betrokken Malinese partijen
als MINUSMA in 2018 zou vertrekken?
Kan de aanwezigheid van buitenlandse troepen mogelijk negatieve effecten hebben op
de situatie in Mali?
Waaruit bestaat de onenigheid over de criteria voor kandidaten voor de onafhankelijke
internationale waarnemer? En tussen wie is die onenigheid? Gezien het belang van de
onafhankelijke internationale waarnemer, welke stappen neemt men om de onenigheid
te overbruggen?
Wat is de reactie van de VN Veiligheidsraad op de open brief van de Malinese overheid
waar deze pleit voor het instellen van sancties tegen individuen die het vredesproces
belemmeren?
Ziet u mogelijkheden voor MINUSMA om in Noord-Mali een grotere rol te spelen bij de
stabilisering van het gebied?
Op welke manier zal MINUSMA pogen de veiligheid te garanderen in Noord-Mali
wanneer het tot een referendum over de grondwetsherziening komt?
Is er al meer duidelijkheid of en wanneer het referendum gehouden zal worden?
Waarom denkt u dat de voortgang van het vredesproces zo traag verloopt?
Is de centrale regering van Mali bereid in te gaan op de eisen van CMA? Heeft dat al
plaats gehad en wat is het gevolg voor de rechtsstaat?
Wat is uw taxatie van het vermogen van de staat om verkiezingen te organiseren, met
alle noodzakelijke voorbereidingen, garantie op een goed verloop en niet te beïnvloeden tellingen?
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Kunt u nader ingaan op de Nederlandse zorgen over de grondwetsherziening? Welke
elementen uit de grondwetsherziening baren het kabinet het meeste zorgen? Klopt de
onvrede van de Malinese bevolking dat de macht van de president met de grondwetsherziening wordt uitgebreid?
Welke partijen hebben niet de bereidheid het vredesakkoord uit te voeren?
Tegen welke individuen wil de Malinese overheid sancties ingesteld hebben?
Hoe wordt de coördinatie van de verschillende veiligheidsactoren in de regio op dit
moment gewaarborgd?
Kunt u aangeven hoe vergevorderd de oprichting van de G-5 troepenmacht is?
Is het aannemelijk dat de G5-regionale troepenmacht op termijn de taken van
MINUSMA overneemt?
Deelt u de analyse dat er feitelijk sprake is van oorlog tussen de regering van Mali en de
CMA? Indien neen, waarom niet?
Op welke termijn verwacht u dat de landen van de Sahel zelf de veiligheid in de regio
kunnen handhaven?
Worden de door MINUSMA vergaarde inlichtingen gedeeld met de leiding van de
operatie Barkhane en de G-5 troepenmacht?
Kunt u nader verklaren waarom de terreurdreiging en het aantal aanslagen in Mali
toeneemt terwijl zowel de Franse operatie Barkhane als de G5-troepenmacht een
anti-terreur mandaat hebben?
Worden de inlichtingen die de Nederlandse troepenmacht verzamelt direct of indirect
gedeeld met de Franse operatie Barkhane en de G5-troepenmacht?
Hoeveel mensenrechtenschendingen heeft de mensenrechtenafdeling van MINUSMA
vanaf het begin van dit jaar tot nu toe gedocumenteerd?
Hoeveel onderzoeken zijn er naar aanleiding van de maandelijkse bijeenkomsten tussen
MINUSMA en de Malinese authoriteiten sinds het begin van dit jaar gestart en in
hoeveel gevallen heeft dit daadwerkelijk tot vervolging geleid?
Wat doet men om de beperkte en verder afnemende toegang tot basisvoorzieningen in
Centraal-Mali tenminste een halt toe te roepen?
Welke maatregelen worden er getroffen om ook in Centraal-Mali de omstandigheden te
verbeteren en daar de presentie van de overheid te versterken?
Wordt, gezien de toenemende onveiligheid ook voor humanitaire konvooien, de
mogelijkheid van voedseldroppings in Mali overwogen? Zo nee, waarom niet?
Welke concrete inspanningen verricht het kabinet in Mali ten behoeve van terreurbestrijding? Kunt u dit overzichtelijk maken in de vorm van een tabel, inclusief projecten,
bedragen en doelstellingen?
Op welke wijze worden de toenemende zorgen over centraal-Mali geadresseerd binnen
en buiten MINUSMA? Bestaan er concrete plannen om de situatie te verbeteren? Zo ja,
kunt u daar een beeld van schetsen? Speelt Nederland daar een specifieke rol bij?
Graag een toelichting.
Hoeveel van de 3,8 miljoen hulpbehoevenden in Mali worden op dit moment voorzien
van hulp?
Is de hulp die gegeven wordt aan de 3,8 miljoen hulpbehoevenden in Mali toereikend?
Zo ja, waaruit blijkt dit? Zo nee, wat zal eraan gedaan worden om deze mensen toch de
hulp te bieden die zij nodig hebben?
Kunt u aangeven wat het precieze bedrag is van geoormerkte bilaterale humanitaire
hulpgelden van Nederland aan Mali?
Kunt u ingaan op de doelstellingen en omvang van de EU-missies EUCAP Sahel Mali en
EUCAP Sahel Niger?
In hoeverre zijn de EU-missies gebonden aan de conditie dat de samenwerking bij
gedwongen terugkeer moet verbeteren?
Welke concrete inspanningen verricht het kabinet in Mali ten behoeve van de bestrijding van irreguliere migratie? Kunt u dit overzichtelijk maken in de vorm van een tabel,
inclusief projecten, bedragen en doelstellingen?
Kunt u inzicht geven in de concrete inzet (en de aard daarvan) van Nederlandse troepen
tegen irreguliere migratie en mensensmokkel in Mali? Hoe ziet die inzet eruit en wat is
de uitkomst ervan tot nu toe?
Kunt u een stand van zaken geven ten aanzien van de migratiecompact tussen de EU en
Mali?
Op welke wijze wordt humanitaire toegang tot moeilijk toegankelijke gebieden (Noorden Centraal-Mali) afgedwongen, anders dan met behulp van MINIUSMA-troepen? Kunt
u schetsen hoeveel van de hulp momenteel aankomt en niet aankomt in deze
gebieden?
Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale Malinezen heeft Mali teruggenomen
uit Nederland sinds de aanvang van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA? Werkt
Mali voldoende mee met de terugname van eigen onderdanen, waartoe het juridisch en
politiek verplicht is?
Is het regulieren van migrantenstromen doelstelling van MINUSMA?
Kunt u specifiëren wat de prioriteiten zullen zijn bij het Nederlands voorzitterschap van
het overleg van de internationale gemeenschap in Mali?
Is de «diplomatieke antenne» in Niamey reeds ontplooid? Waar zal deze «antenne»
worden gehuisvest? En wat wordt zijn/haar concrete takenpakket?
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Waarom zijn enkele regionale interim--besturen nog niet operationeel?
Wat zijn de behoeften van de Sahel-landen in het kader van de EU-missies EUCAP Mali
en EUCAP Niger? Zijn deze groter dan waarin de EU kan voorzien?
Waaruit blijkt dat het trainen van Milanese militairen door VN-militairen zijn vruchten
heeft afgeworpen?
Is het nodig dat Nederland materiaal levert om valse documenten te herkennen, terwijl
Frankrijk zich hier ook mee bezighoudt?
Op welke concrete manier wordt radicalisering onder jongeren tegengegaan en hoeveel
jongeren zijn bereikt in dat kader?
Wat betekent de uitdrukking «steeds meer» in de zin «Deze uitdagingen hebben vaak
een grensoverschrijdend karakter en steeds meer initiatieven die Nederland ondersteunt zijn dan ook regionaal van aard»?
Welke Nederlandse bedrijven zijn betrokken en achten zij hun bedrijfsresultaten
bevredigend op basis van dit beleid?
Op welke manier heeft een door Nederland gesteund programma 13.493 jongeren
geholpen aan een inkomen?
Wat is het percentage vrouw van de 1.200 jongerenleiders die op 51 locaties zijn
opgeleid? Wat doet u om het percentage vrouwen te vergroten?
Zal er bij de uitbreiding van het programma met nog eens 100 gemeenschappen en
2.000 jongeren in het bijzonder aandacht worden geschonken aan het aantal vrouwen
dat hier deel van uitmaakt? En zo nee, waarom niet?
Hoe groot schat u het effect van groene grondoorzaken, zoals extreme droogte, op het
conflict in Mali?
Klopt het dat uraniummijnbouw in Mali zeer waterintensief is? Hoe verhoudt dat zich tot
de beperkte beschikbaarheid van water in Mali? Hoe houden de Nederlandse inspanningen op het gebied van water rekening met de uitbreiding van waterintensieve
mijnbouw?
Hoe ziet u erop toe dat maatregelen, genomen binnen het mandaat van MINUSMA,
duurzaam zijn en niet bijdragen aan klimaatverandering?
Hoe verhoudt de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA zich tot de bijdrage van andere
aan MINUSMA deelnemende landen, in het bijzonder de Europese landen?
Waarom is het opnieuw niet gelukt om het MINUSMA-mandaat met betrekking tot het
tegengaan van mensensmokkel en irreguliere migratie ambitieuzer te maken? Welke
partijen lagen dwars en waarom?
Welke economische belangen heeft China in Mali?
Hoe verloopt het met de uitvoering van de taken in het mandaat, zoals het herstel van
het staatsgezag en de bescherming van burgers?
Wat heeft het vergaren van inlichtingen door de VN-militairen concreet opgeleverd in
de strijd tegen terroristische organisaties in Mali?
Kunt u een overzicht geven van de totale opbouw van MINUSMA, dus van de bijdragen
van alle landen als geheel?
Maakt Frankrijk deel uit van MINUSMA?
In hoeverre is er sprake van het vervullen van de Nederlandse doelstelling om
inlichtingen te verzamelen en een overdraagbare inlichtingencapaciteit op te bouwen
wanneer Nederlandse militairen worden ingezet om onlusten te voorkomen?
Is de eenheid voor langeafstandsverkenning al eens ingezet voor de-escalerend
optreden bij acute dreigingssituaties? Zo ja, kunt u toelichten waar en wanneer?
Is de levering van helikopters door België in de eerste helft van 2018 al zeker? Welke
toezeggingen en garanties heeft u hierover?
Welke landen leveren in 2018 helikopters voor MINUSMA? Welke toezeggingen en
garanties heeft u hier al over?
Kunt u aangeven welke redenen ten grondslag liggen aan het vertrek van de Duitse en
Belgische helikopters medio 2018? Waarom trekken de Duitsers hun helikopters al na
een jaar terug?
Wat heeft MINUSMA het afgelopen jaar bereikt in de strijd tegen terroristische
organisaties in Mali?
In hoeverre heeft MINUSMA bijgedragen aan het verkleinen het gewelddadige
optreden van terroristische organisaties in Mali? Waaruit blijkt dit?
Kunt u de verlenging van de uitzendduur van KMAR-functionarissen van zes naar negen
maanden nader toelichten? Is dit niet in strijd met hun uitzendbescherming en de
arbeidsvoorwaarden?
Hoeveel KMAR-functionarissen hebben de verlenging van hun uitzendduur van zes naar
negen maanden geweigerd?
Wanneer wordt duidelijk of België deelneemt?
Welk land levert helikopters als de Duitsers en de Belgen hun helikopters medio 2018
terugtrekken?
Wat wordt er ondernomen om partijen die momenteel niet betrokken zijn bij het
vredesproces daar toch bij te betrekken?
Hoe verklaart u dat MINUSMA de VN-missie is waarin de meeste dodelijke slachtoffers
zijn gevallen als gevolg van vijandelijk geweld?
Wat zal er concreet gedaan worden om de VN-militairen het komende jaar beter te
beschermen dan het jaar hiervoor?
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Is de wisselende kwaliteit van de traumazorg van de VN al aangekaart? Zo ja, op welke
manier? Zo nee, waarom niet?
Kunt u de opmerking «de kwaliteit van de traumazorg van de VN varieert» nader
toelichten? Betekent dit dat de kwaliteit van de traumazorg van de VN soms te wensen
overlaat? Zo ja, kunt u dit nader toelichten?
Wanneer worden de uitkomsten verwacht van het gezondheidskundig onderzoek naar
lange termijneffecten van blootstelling aan (fijn)stof?
Heeft de KMar, die onderbezet en overbelast is, voldoende capaciteit om een bijdrage
leveren aan de International Police Officers binnen UNPOL? Waarom gaat u hier niet op
in bij het aspect «Gevolgen voor de gereedheid en geoefendheid»?
Welke verplichtingen zijn reeds aangegaan voor de helikopters in 2019? Geldt dit voor
zowel de transport- als de gevechtshelikopters?
Wanneer wordt de Kamer op de hoogte gesteld van het gezondheidskundig onderzoek
naar de gezondheidsklachten van de uitgezonden militairen op de lange termijn?
Hebben de Nederlandse militairen in MINUSMA in 2017 met geweldsincidenten te
maken gehad? Zo ja, van wie en hoe is opgetreden?
Zijn de meerkosten voor het intensieve onderhoud al meegenomen in de begroting van
de kosten? En wat zijn de meerkosten van het onderhoud bij een dergelijk intensieve
inzet onder zware omstandigheden ten opzichte van de gemiddelde kosten van
onderhoud bij deelname aan een missie?
Is er voldoende capaciteit bij de krijgsmacht aanwezig voor het uitvoeren van het
intensieve onderhoud van het ingezette materieel? Zijn er mogelijk materieel projecten
die uitgesteld zullen worden als gevolg van het noodzakelijke intensieve onderhoud?
Beperkt het noodzakelijk intensieve onderhoud de inzet van het gebruikte materieel
voor een bepaalde tijd en zo ja, wat zijn daarvan de gevolgen voor de inzetbaarheid?
Welke concrete gevolgen heeft een eventueel hernieuwde inzet van de helikopters in
MINUSMA voor de reeds aangegane verplichtingen?
Welke reeds aangegane verplichtingen zouden niet kunnen worden nagekomen als in
2019 Nederlandse helikopters worden ingezet voor MINUSMA?
Gaat de relatie van Minusma met Barkhane verder dan onderling bijstand bij acute en
ernstige dreigings- en veiligheidssituaties (in extremis situaties)? Zo ja, kunt u
aangeven welke werkterreinen het betreft?
Op welke «aangegane verplichtingen» doelt u in de zin «Indien zou worden besloten
om ook in 2019 opnieuw voor een bepaalde periode helikopters in te zetten in
Minusma, heeft dit gevolgen voor de reeds aangegane verplichtingen? Kunt u dit
toelichten?
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