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Vragen van het lid Karimi
(GroenLinks) aan de ministers van
Buitenlandse Zaken en van Defensie
over de dood van bijna honderd
mensen in Amerikaanse
gevangenschap in Irak en
Afghanistan. (Ingezonden 23 februari
2006)

1
Heeft u kennisgenomen van de
berichtgeving over het rapport van
Human Rights First, waarin melding
wordt gemaakt van het overlijden van
bijna honderd mensen in
Amerikaanse gevangenschap in Irak
en Afghanistan?1

2
Heeft u kennis genomen van de
inhoud van het rapport?2

3
Is deze informatie nieuw voor u, of
heeft u deze informatie of delen
daarvan ook rechtstreeks van de
Amerikaanse autoriteiten vernomen?

4
Gaat u uw Amerikaanse ambtgenoten
aanspreken op de inhoud van dit
rapport? Zo ja, hoe en wanneer?

5
Zijn er afspraken over het uitwisselen
van informatie over het overlijden
van gevangenen tussen deelnemende

landen aan de militaire operaties in
Irak en Afghanistan?

6
Zijn er onder de overledenen
personen die door Nederlandse
militairen gevangen zijn gemaakt en
zijn uitgeleverd aan Amerikaanse
autoriteiten? Als u dit niet bekend is,
bent u bereid dit uit te zoeken?

7
Indien blijkt dat personen die door
Nederland zijn overgedragen aan
Amerikaanse autoriteiten, door
laakbaar optreden zijn overleden in
Amerikaanse gevangenschap, welke
consequenties verbindt u daar dan
aan voor de Nederlandse
samenwerking met de Verenigde
Staten in Irak?

1 ANP, 22 februari 2006.
2 Command’s Responsability, 22 februari
2005.

Antwoord

Antwoord van minister Bot
(Buitenlandse Zaken), mede namens
de minister van Defensie. (Ontvangen
6 april 2006)

1 en 2
Ja.

3
Het rapport van Human Rights First is
grotendeels gebaseerd op reeds
eerder door de Amerikaanse

autoriteiten vrijgegeven documenten.
Daarnaast zijn over individuele zaken
berichten in de media verschenen.

4
De Amerikaanse regering erkent dat
meer dan 100 personen in
Amerikaanse gevangenschap in Irak
en Afghanistan zijn overleden, deels
ten gevolge van natuurlijke
omstandigheden, deels als gevolg
van geweld onder gedetineerden, en
deels bij aanslagen van
opstandelingen in Irak, maar ook
onder omstandigheden waarbij het
optreden van Amerikaanse militairen
een rol heeft gespeeld. Deze laatste
gevallen zijn door de VS behandeld
conform het militaire straf- en
tuchtrecht. De Amerikaanse regering
benadrukt ook in de toekomst
mogelijke gevallen van
gevangenenmishandeling te zullen
onderzoeken en waar dit aan de orde
is vervolging in te doen stellen. De
behandeling van gevangenen door de
Amerikaanse regering is een blijvend
punt van aandacht voor de
Nederlandse regering en wordt
regelmatig bij de Amerikaanse
autoriteiten aan de orde gesteld.

5
Gevangenen dienen behandeld te
worden overeenkomstig de relevante
mensenrechtenverdragen en in
voorkomende gevallen in
overeenstemming met de Geneefse
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Conventies. Er zijn geen specifieke
afspraken gemaakt over het
uitwisselen van informatie tussen de
deelnemende landen in geval van
overlijden van gevangenen.

6 en 7
Er zijn in Afghanistan door
Nederlandse militairen geen
personen gevangen genomen en
overgedragen aan de VS. Tijdens het
vragenuur van 21 maart jl. heeft de
minister van Defensie uiteengezet dat
als gevolg van incidenten in de
maanden januari en februari jl.
waarbij Nederlandse militairen van
het Special Forces-detachement
betrokken waren, in totaal achttien
personen door Amerikaanse
militairen zijn gearresteerd. Van deze
personen zijn er drie overgedragen
aan de Afghaanse autoriteiten.
Tevens hebben de VS drie personen
inmiddels vrijgelaten. De overige
twaalf personen worden momenteel
door de VS gedetineerd in de
Bagram-gevangenis. In Irak zijn door
Nederlandse militairen wel personen
gevangen genomen en
overgedragen, maar uitsluitend aan
de Britse troepen of aan de Iraakse
autoriteiten.
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