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Vragen van het lid Karimi
(GroenLinks) aan de minister van
Defensie over het schietincident in
Kandahar in het weekend van 21 en
22 januari 2006. (Ingezonden 9 maart
2006)

1
Waarom schrijft u in uw antwoord
van 7 maart 2006 op Kamervragen
van 16 februari 2006 «Er is geen
sprake geweest van enige
gevangenneming door de
Nederlandse militairen en daarom
evenmin van enige overdracht»? Bent
u het er mee eens dat er twee
mogelijkheden zijn:
A. er is een Amerikaanse militair bij
het schietincident aanwezig geweest,
een zogenaamde arresting officer, of
B. er was geen Amerikaan aanwezig;
dus Nederlandse militairen hebben
de gewonde Afghanen aangehouden,
gearresteerd, vastgehouden, of onder
schot gehouden?
Als mogelijkheid A klopt, hoe
omschrijft u dan de bijdrage van de
Nederlandse militairen? Als
mogelijkheid B klopt, is er dan geen
sprake van overdracht door
Nederlandse militairen aan
Amerikaanse militairen?1

2
Bevinden de gewonden zich nog
steeds in «een hospitaal in
Kandahar»?2 Welk hospitaal is dat?
Staan de gewonden nog steeds onder
verantwoordelijkheid van
Amerikaanse autoriteiten, of hebben

de Amerikanen hen overgedragen
aan Afghaanse autoriteiten?

3
Waarom heeft u vraag 4 van de
hierboven genoemde Kamervragen
niet beantwoord? Volgt u of deze
gevangenen volgens het
Internationaal Humanitair Recht
worden behandeld? Zo ja, op welke
manier?

4
Waarom heeft u op vraag 5
geantwoord: «Het International
Committee of the Red Cross (ICRC)
heeft toegang tot de gevangenen ...;»,
terwijl de vraag was: «Heeft het
(Internationale) Rode Kruis toegang
tot deze gevangenen» en het dus
expliciet gaat om de gewonden die
door Nederlandse Special Forces zijn
neergeschoten? Wilt u deze vraag
alsnog beantwoorden?

5
Kunt u garanderen dat deze
gewonden volgens het Internationaal
Humanitair Recht behandeld worden?

6
Waarom heeft u vraag 7 van de
hierboven genoemde Kamervragen
niet beantwoord? Wilt u deze vraag
alsnog beantwoorden, ook al omdat
uw antwoord onder vraag 8 hier niet
volstaat?

7
Wilt u alle vragen afzonderlijk
beantwoorden?

1 Aanhangsel Handelingen nr. 1006,
vergaderjaar 2005–2006, antwoord op vraag 3.

2 Persbericht Defensie, 24 januari 2006.
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