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Schriftelijke vragen van het lid Karimi aan de minister van Defensie over het 
schietincident in Kandahar in het weekend van 21 en 22 januari 2006 (1) 

1. Herinnert u zich mijn vragen tijdens het Algemeen Overleg op 2 februari (over de 
militiaire uitzending naar Uruzgan) over de gevangenen die door Nederlandse Special 
Forces zijn gemaakt bij het schietincident in Kandahar? 
2. Waren er op enigerlei wijze Amerikaanse militairen betrokken bij de arrestatie en/of de 
overdracht van de gewonden naar het ziekenhuis in Kandahar?
3. Aan wie hebben de Nederlandse militairen de gevangenen overgedragen? Aan 
Amerikaanse of Afghaanse authoriteiten?
4. Volgt u of deze gevangenen onder het Internationaal Humanitair Recht worden 
behandeld? Zo ja, op welke manier?
5. Heeft het (Internationale) Rode Kruis toegang tot deze gevangenen?
6. Is het waar dat u een WOB verzoek van de Volkskrant over het lot van deze twee 
gewonden heeft afgewezen? 
7. Heeft u zich bij deze afwijzing beroepen op het vertrouwelijke karakter van de missie 
van de Special Forces in Kandahar? Zo ja, waarom zou informatie over het lot van deze 
gevangen de vertrouwelijkheid van de missie schaden (het is immers al bekend dat er een 
schietincident is geweest waarbij één dode en twee gewonden zijn gevonden)?
8. Klopt het dat u een beroep doet op artikel 10, eerste lid, onder b van de WOB, dat 
bepaalt dat het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege blijft voor 
zover dit de veiligheid van de staat zou kunnen schaden? Zo ja, op welke manier zou 
informatie over de behandeling van de gevangenen de veiligheid van de staat kunnen 
schaden? Is dat geen vergezochte argumentatie?
9. Kunt u garanderen dat personen die door Nederlandse militairen gevangen worden 
genomen volgens het Internationaal Humanitair Recht behandeld worden? En kunt u 
garanderen dat Nederlandse militairen niet medeverantwoordelijk worden aan 
schendingen van de mensenrechten? Zo nee, waarom niet? 

(1) Persbericht Defensie 24 januari 2006
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