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De strijd tussen Israël en de Palestijnse gebieden is de afgelopen maanden hevig opgelaaid. De Arabische Lente heeft in Tunesië,
Egypte en Libië geleid tot het aftreden van leiders. De protesten in andere Arabische landen, zoals Syrië en Irak, duren voort.

	
  

Welke rol zouden de Europese en nationale politiek moeten innemen? Met de opkomst van ISIS en de conflicten in de Gazastrook
wordt deze	
   vraag met de dag relevanter. Moeten we langs de zijlijn blijven staan of is het onze verantwoordelijkheid om in te grijpen in
deze conflictgebieden?

	
  

Beste bezoeker
van het ONE Festival
Fijn dat u naar het ONE Festival - het Vredescollege
van Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp
bent gekomen.
In Irak en Syrië houden Assad en Islamitische Staat
flink huis. En ook in landen als Oekraïne, Mali, Libië
en Jemen heerst er chaos. Door deze conflicten is
voor miljoenen mensen ‘vrede’ heel ver weg. Op
de openingsavond van het ONE Festival geeft Tom
Middendorp, de Commandant der Strijdkrachten, het
Haagsch VredesCollege over wat de Nederlandse
krijgsmacht momenteel in de wereld doet. In welke
landen is ons leger actief en wat wordt er bereikt?
Middendorp zal specifiek inzoomen op de bijdrage
aan de missie in Mali en de strijd tegen IS. Wat komt
er allemaal bij kijken?

Tom Middendorp is sinds juni 2012 Commandant der
Strijdkrachten. De Commandant der Strijdkrachten
is de hoogste militair binnen Defensie en daarmee
de belangrijkste militaire adviseur van de minister.
Hij is namens de minister verantwoordelijk voor de
uitvoering van de militaire operaties van Defensie.
Inhoudelijke goodiebag
Als dank voor uw komst bieden we u in samenwerking
met het Montesquieu Instituut en Repro van der Kamp
deze inhoudelijke goodiebag aan.
U vindt hierin interessante artikelen van het ministerie
van Defensie en Europa Nu, partner van het
Montesquieu Instituut.
De initiatiefnemers van het Haagsch College,
Freek Ewals en Vincent Rietbergen.
En sla deze pagina om voor alle andere activiteiten
van het ONE Festival die u zeker niet mag missen!

ZATERDAG 19 SEpTEmbER

one2015 aFterParty
3 Paard, Prinsegracht 12
22:00–04:45
In samenwerking met ONE Festival en het Paard organiseert Nachtdienst: The Official ONE2015 Afterparty als
afsluiter van het ONE Festival 2015. We sluiten ook deze
editie weer dansend af! De line-up bestaat uit niemand
minder dan; Lil Kleine, Mike Benjamin, Daim, Richie Lee,
Robin Selecta en vele anderen.
In partnership with oNe Festival and the Paard,
Nachtdienst is organising: The official oNe2015 afterparty
to close the oNe Festival 2015. once again, we will end
this edition by dancing! The fantastic line-up includes
Lil Kleine, mike Benjamin, Daim, richie Lee, robin Selecta
and many more.

ZATERDAG 19 SEpTEmbER

KindersPeurtocht

giVe Peace a Voice

humanity house

Vanaf / From 12:00
Vredespaleis
Kaarten te koop / Tickets for sale via vredespaleis.nl.
Gratis toegang bij / Free entry to Internationale Dag.
Grijp die kans! Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen,
alleen tijdens Just Peace, meedoen aan een kinderspeurtocht in het Vredespaleis. Ouders kunnen op dat moment
het bezoekerscentrum van het Vredespaleis bezoeken.

6 Theater aan het Spui
12:00 – 17:00
Gratis toegang / Free admission.
Give Peace a Voice is een festival van theater en
muziek. Het thema ‘Vrede’ is de inspiratiebron voor de
deelnemer. Verschillende kunstuitingen, deelnemers en
toeschouwers vinden elkaar in één thema: ‘Vrede in je
eigen stad’.

4 Prinsegracht 8
12.00 – 17:00
15:30 Personal tour.
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

KIDS’ mYSTerY ToUr
What an opportunity! Children aged between 8 and 12 can
take part in a kids’ mystery tour in the Peace Palace, only
during Just Peace. While the kids are busy, parents can
look round the visitor centre at the Peace Palace.

give Peace a Voice is a festival of theatre and music.
The theme of ‘Peace’ is the source of inspiration for the
participant. Various art forms, participants and spectators
find each other in one theme: ‘Peace in your own city’.

13

Peace Palace by night
13 Vredespaleis
19:30 – 23:00
Kaarten te koop / Tickets for sale via vredespaleis.nl.
Zie vrijdag / See Friday.

Flags oF Peace
16 De Pier Scheveningen
10:00 – 24:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

Kinderspeurtocht

Humanity House

World Press Photo
tentoonstelling
5 Atrium Den Haag
10:00 – 17:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

exPositie cartoonWedstrijd
‘your Peace, my Peace’
5 Atrium Den Haag
10:00 – 17:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

tentoonstelling atlantiKWall
14 Museon, Stadhouderslaan 37
10:00 – 17:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

Zondag 20 September

corda Vocale
2 Grote Kerk
Concert 1: 13:00 –14:00 Concert 2: 15:00 – 16:00
Vredesmarkt vanaf 11:00 uur gratis toegankelijk.
Kaarten voor het concert Voices of Peace om 14:30 uur
zijn te koop via de website /
Peace market, free admission from 11:00. Tickets for
the Voices of Peace concert at 14:30 are for sale on the
website: cordavocale.nl.
Concertkoor Corda Vocale voert samen met kinderkoor
The Roden Girls Choristers The Peacemakers van Karl
Jenkins en The Mass of the Children van John Rutter
uit. Stukken waarin het belang van actief werken aan
vrede centraal staat. Voorafgaand aan het concert zijn
er vanaf 11.00 uur in de Grote Kerk allerlei activiteiten
die zowel educatief zijn als feestelijk en ontspannen:
een verteller, presentaties van o.a. veteranen en van een
cartoonist uit Sudan en aandacht voor de bijzondere
muziek die uitgevoerd gaat worden.
Concert choir Corda Vocal and The roden girls Choristers
perform The Peacemakers by Karl Jenkins and The mass
of the Children by John rutter. These are pieces which
focus on the importance of actively promoting peace.
Before the concert, all kinds of educational, festive and
relaxed activities are planned in the grote Kerk from 11.00:
a storyteller, presentations by veterans and a cartoonist
from Sudan and attention for the special music which is
about to be performed.

KinderWorKshoP
VooraFgaand aan
concert grenzeloos
13 Vredespaleis
09:30–13:00
Informatie en inschrijven op / Information and
registration at vredespaleis.nl.
Voorafgaand aan het concert van Nieuw geluid is er
een workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar waarin
ze zelf creatief aan de slag gaan samen met klarinettiste
Anne Overpelt. Zij zal vertellen waar de muziek van het
concert over gaat en samen met de kinderen een kunstwerk maken dat tijdens het concert wordt getoond.
KIDS’ WorKSHoP BeFore greNZeLooS CoNCerT
Before the Nieuw geluid concert, there will be a workshop
for children aged between 8 and 12 where they can get
creative with clarinettist anne overpelt. She will explain
what the music in the concert is about and make an
artwork with the children which will be displayed during
the concert.

meditatieF Vredesconcert
15

Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156
Vanaf 16:00 uur open voor bezichtiging. Van 17:00 tot
18:00 uur concert / From 16:00 open to visitors.
From 17:00 to 18:00 concert.
Toegang gratis / Free admission.
In de Maranathakerk kunt u een meditatief vredesconcert door de pianist Maurits Roes bezoeken. Hij speelt
eigen composities en improvisaties in jazz-stijl.
De Maranathakerk is na de Tweede Wereldoorlog,
als teken van de Europese verzoeningsgedachte, met
buitenlandse hulp gebouwd op het terrein van de Atlantikwall, de verdedigingszone van de Duitse bezetter. De
kerk profileert zich als teken van vrede, hoop en geloof
in de toekomst.
meDITaTIVe PeaCe CoNCerT
In the maranatha church, there will be a meditative Peace
concert by pianist maurits roes. He will be playing his own
compositions and improvisations in jazz style. after the
Second World War, as a sign of european reconciliation,
the maranatha church was constructed with international
help on the site of the atlantikwall, the defence zone of the
german occupying forces. The church presents itself as a
sign of peace, hope and faith in the future.

orKest nieuW geluid
sPeelt ‘grenzeloos’
13 Vredespaleis
13:00 – 19:30
Kaarten te koop / Tickets for sale via vredespaleis.nl.
Het Vredespaleis stelt de bibliotheek open voor publiek.
Het orkest Nieuw Geluid heeft muziek gecomponeerd
op het thema ‘Vrede’. Zij spelen dit stuk in de hal van
het Vredespaleis. Tegelijkertijd worden de mooiste projecties van eerdere workshops met kinderen vertoond.
NIeUW geLUID orCHeSTra PLaYS ‘greNZeLooS’
The Peace Palace is opening its library to the public.
The Nieuw geluid orchestra has composed music based
on the theme ‘Peace’. They will be playing this composition
in the hall of the Peace Palace. at the same time, some
great projections from previous workshops with children
will be shown.

Zondag 20 September

WalK oF Peace
9

Hollands Spoor
Start tussen 13:00 en 15:00 uur bij station Hollands
Spoor. Gratis maar graag vooraf aanmelden /
Start between 13:00 and 15:00 from Hollands Spoor
station. Free, but please register in advance via
walkofpeace.net.
Ervaar hoe vrede verbindt. Ontmoet anderen die zich
voor de vrede inzetten. De wandeling voert door het
centrum van Den Haag, stad van vrede en recht. De
start is bij station Hollands Spoor. Je loopt de Walk
of Peace (6 km) in je eigen tempo. Op de route zijn er
meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk
stil staat bij vrede. Op betekenisvolle plekken kan je
meedoen aan activiteiten om zelf bij te dragen aan
vrede. Aan het einde van de middag is er een picknick en
muzikale afsluiting.

exPositie cartoonWedstrijd
‘your Peace, my Peace’
5 Atrium Den Haag
10:00 – 17:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

tentoonstelling atlantiKWall
14 Museon, Stadhouderslaan 37
12:00 – 17:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

the hague boat
10
11:00 – 12:30
Opstapplaats: Mauritskade 10
Informatie en ticketverkoop op / Information and
ticket sales: thehagueboat.com.
Boottocht met verschillende dichters aan boord die allen werk voordragen in het teken van Vrede. Dichtbundels zijn eventueel te koop aan boord. De gedichten zijn
in het Engels en in het Nederlands. Tijdens de boottocht
wordt er ook af en toe aangemeerd om werk voor te
dragen aan mensen op de kant. Ontvangst met een
welkomstdrankje aan boord

Flags oF Peace
16 De Pier Scheveningen
10:00 – 24:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

Peace Palace by night

4 Prinsegracht 8
12.00 – 17:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

5 Atrium Den Haag
12:00 – 17:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

experience how peace unifies. meet others who work for
peace. The walk passes through the centre of The Hague,
the city of peace and justice, starting at Hollands Spoor
station. You can walk the Walk of Peace (6 km) at your
own pace. along the route, there are several moments
where you literally and figuratively stop to reflect on
peace. at significant places, you can take part in activities
to make your own contribution to peace. The afternoon
ends with a picnic and music.

Boat trip with various poets on board who will be reading
their work on the theme of Peace. Poetry compilations will
be for sale on board. The poems are in english and Dutch.
During the trip, the boat will moor from time to time so
that they can read poems to people on the banks. reception with a welcome drink on board.

humanity house

World Press Photo
tentoonstelling

The Hague Boat

13 Vredespaleis
19:30 – 23:00
Kaarten te koop / Tickets for sale via vredespaleis.nl.
Zie vrijdag / See Friday.
World Press Photo Tentoonstelling

maandag 21 September

Vredesrally
16 11

10:00–18:00
Van De Pier in Scheveningen
naar Het Plein in Den Haag / From the Pier in
Scheveningen to The Plein in The Hague.
Samen rijden voor de Vrede, samen stilstaan bij de
Vrede. GT Rally organiseert de Vredes Rally. Voor klassieke en moderne sportauto’s, een schitterende tocht
door de Hoekse Waard en Alblasserwaard. Met de start
op de Pier van Scheveningen en finish op het Plein in
Den Haag. Voor stoere mannen en charmante vrouwen.
Met als goede doel Unicef. Daarnaast een picknick op
een verrassende locatie en diner in Sociëteit de Witte.
Rijd met ons mee!
PeaCe raLLY
Drive together for Peace, reflect together on Peace. gT
rally is organising the Peace rally. For classic and modern
sports cars, an amazing tour through the Hoekse Waard
and alblasserwaard area. Starting on Scheveningen pier
and ending up on the Plein in The Hague. For fearless
men and charming women. Proceeds go to UNICeF. also a
picnic at a surprise location and dinner in Club de Witte.
Drive with us!

symPosium
‘Vrede is geen Kunst’
12 GEMAK, Paviljoensgracht 20
19:00–21:00
Gratis toegang / Free admission.
The Hague Peace Projects organiseert in samenwerking
met tentoonstellingsruimte GEMAK een publieke discussiebijeenkomst met als thema: “Vrede is geen kunst?”
Bij de bijeenkomst worden een kunstenaar en een
vredesactivist uitgenodigd om te spreken. Na een vraaggesprek met beide kunt u zelf deelnemen aan de discussie over de mogelijke verbindingen tussen het werk van
beide. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met
een drankje en een hapje.
SYmPoSIUm ‘PeaCe IS NoT aN arT
In partnership with exhibition gallery gemaK, The Hague
Peace Projects is organising a public discussion session
with the theme: “Peace is not an art?”. an artist and a
peace activist have been invited to speak at the meeting.
after questions to both, you can take part in the discussion
about the possible links between the work of both.
at the end, there will be an opportunity to talk further
over refreshments.

just Peace history
14 Museon
12:00 – 17:00
Dit speciale programma voor Haagse scholieren verbindt op actieve wijze de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog met de actuele rol van Den Haag als
Internationale stad van Vrede en Recht. Het programma
bestaat uit een bezoek aan de tentoonstelling Den
Haag en de Atlantikwall, oorlog in de stad van vrede en
aansluitend een debat over internationale vraagstukken
op het gebied van vrede.
This special programme for schoolchildren from The
Hague actively connects the history of the Second World
War with The Hague’s current role as International City
of Peace and Justice. The programme consists of a visit to
the exhibition The Hague and the atlantikwall, war in the
city of peace and then a debate about international issues
relating to peace.

moVies that matter
in Paleistuin
13 Tuin van Vredespaleis
20:15 – 23:00
Kaarten te koop / Tickets via vredespaleis.nl.
Op maandagavond 21 september vertoont Movies that
Matter een speelfilm in de historische tuin van het
Vredespaleis. De film wordt ingeleid door een interessante spreker. Er zijn dekens en kussens aanwezig en
er worden hapjes en drankjes verkocht. Bij slecht weer
wordt de film binnen vertoond.
Meer informatie over de film is te vinden op de site van
Just Peace: justpeacethehague.com

maandag 21 September

VredessymPosium
‘inVesteer in Vrede’

World Press Photo
tentoonstelling

1 Perscentrum Nieuwspoort
13:00 – 17:30
Gratis toegang maar graag aanmelden via een mail
aan / Free admission but please register by e-mail to
vredessymposium@gmail.com.
Tijdens het symposium wordt een Vredesmanifest
gepresenteerd en vertellen vredeswerkers uit conflictgebieden over hun ervaringen. U kunt luisteren naar
boeiende verhalen van vredeswerkers uit conflictgebieden. Zoals het verhaal van Mieke van Opheusden
over Guatemala of de roep om vrede van Stephanie
Mbanzendore die zich zorgen maakt over de dreigende
burgeroorlog in Burundi.

5 Atrium Den Haag
07:00 – 18:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

exPositie cartoonWedstrijd
‘your Peace, my Peace’
5 Atrium Den Haag
07:00 – 18:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

Flags oF Peace
16 De Pier Scheveningen
10:00 – 24:00
Zie Tentoonstellingen / See Exhibitions.

PeaCe SYmPoSIUm ‘INVeST IN PeaCe’
During the symposium, a Peace manifesto will be presented and peace workers from conflict areas will speak about
their experiences. You can listen to exciting stories by
peace workers from conflict areas. Like the story of mieke
van opheusden about guatemala or the call for peace
from Stephanie mbanzendore who is concerned about the
threat of civil war in Burundi.

on monday 21st September movies That matter will
screen a movie in the historic garden of the Peace Palace.
The chosen movie will be announced on the website
justpeacethegaue.com. The movie will be introduced by
a speaker. Blankets, cushions, drinks and snacks will also
be available. Depending on weather conditions, the movie
may be shown inside The Peace Palace.

Hague Talks

Vredesrally

Movies That Matter in Paleistuin

Vredesmissie
Mali
Door de redactie van Europa nu,
partner van het Montesquieu Instituut

Mali gold aanvankelijk als één van de meest democratische
landen in de Afrikaanse Sahelregio. Sinds maart 2012
pleegde het leger echter twee staatsgrepen, waarna het de
macht in handen kreeg. De Toearegs, rebellengroepen die
zich ophielden in het noorden van Mali nadat ze in Libië aan
de zijde van kolonel Khaddafi hadden gevochten, zagen hun
kans schoon en namen het noordelijke deel van het land in.
Sindsdien wordt het noorden beschouwd als een broeinest
voor terroristen. Van verscheidene groeperingen is bewijs
aanwezig dat zij contact hebben met Al-Qaida. Verschillende
Europese landen veroordeelden deze staatsgrepen, omdat
deze de fragiele politieke situatie nog meer in gevaar
brachten.
Op 18 juni 2013 heeft Mali een staakt-het-vuren getekend
met de Toeareg-rebellen in het noorden van het land.
Volgens toenmalig speciaal VN-gezant Bert Koenders is de
ondertekening een belangrijke stap in de stabilisatie van Mali.
Op 29 juli 2013 werden verkiezingen gehouden, die rustig
zijn verlopen.

Mali landkaart
Nederlandse hulp
Nederland draagt vier miljoen euro bij aan humanitaire
hulp. Dit past in de bescheiden bijdrage die voormalig
minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans aan
het herstel van het land wenst te leveren. De minister van
Ontwikkelingssamenwerking en Handel Lilianne Ploumen
reageerde bezorgd na de (tweede) staatsgreep van
december 2012. Ze kondigde aan dat de Nederlandse
regering de situatie in Mali nog eens goed zou moeten
bespreken, voordat er eventueel besloten zou worden om tot
actie over te gaan.
Nederland steunde de Franse militaire interventie - net zoals
de Verenigde Naties. Timmermans verklaarde in januari 2013
dat Nederland ervoor pleitte de EU-trainingsmissie versneld
naar Mali te sturen. Tevens verklaarde Timmermans dat Mali
nog geen verzoek om troepen bij Nederland had neergelegd.
Wel stuurde Nederland op verzoek van Frankrijk enkele
transportvliegtuigen.
In december 2013 stemde de Tweede Kamer in met een

Catherine Ashton, toenmalig Hoge vertegenwoordiger voor
het Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid,
benadrukte dat Mali door de centrale positie in de Sahel
een sleutelpositie heeft in de bescherming van NoordAfrika en zelfs Europa. Volgens haar is het daarom ook zeer
logisch dat de EU een bijdrage levert, in de vorm van een
trainingsmissie.
Het is niet de bedoeling dat de door de EU uitgezonden
troepen deel gaan nemen aan gevechten, maar puur en
alleen gaan trainen en faciliteren. Het hoofdkwartier wordt
gestationeerd in de Malinese hoofdstad Bamako, terwijl de
trainingen iets ten noorden van de stad plaatsvinden. Begin
februari arriveerden de eerste kwartiermakers in Bamako.

Nederlandse MINUSMA soldaat Mali
Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali (MINUSMA).
Het gaat om inzet van 450 militairen en vier Apachegevechtshelikopters tot eind 2015. De basis voor de VNmissie is een resolutie uit april 2013. Centrale doelstellingen
zijn steun van het centrale gezag, beschermen van de
burgerbevolking, humanitaire hulp en het voorkomen van
terroristische activiteiten.
Europese hulp
Om de situatie in Mali niet te laten escaleren, heeft de Raad
van Ministers van Buitenlandse Zaken in december 2012
besloten om vanaf begin 2013 een trainingsmissie van
tweehonderd man naar het land te sturen. Op 18 februari
2013 heeft dezelfde Raad besloten dat 492 Europese
militairen naar Mali zullen worden uitgezonden en dat de
missie 15 maanden zal duren.
De Europese trainingsmissie begon op 2 april 2013. Er zijn
550 Europese militairen naar Mali vertrokken. 23 EU-lidstaten
leveren een bijdrage aan de trainingsmissie. Het doel van
deze missie is het zwakke Malinese staatsleger te trainen en
militair advies te geven. Daarnaast ligt de nadruk ook op het
beschermen van de Malinese bevolking.
Op 15 april 2014 besloten de EU-lidstaten om de militaire
trainingsmissie met twee jaar te verlengen tot 18 mei 2016.
Naar schatting kost dat 27,7 miljoen euro. Daarnaast werd
op dezelfde dag een civiele missie opgezet, EUCAP Sahel
Mali, bedoeld om de Malinese staat te ondersteunen door
middel van advies en training aan politie, Gendarmerie en
Nationale Garde.
Op 19 januari 2015 besloot de Raad Buitenlandse Zaken de
missie EUCAP Sahel Mali te verlengen tot 2017.

Naast de hierboven genoemde militaire steun stellen de EUlidstaten extra geld beschikbaar om de bevolking van Mali te
helpen. In februari 2013 maakte de EU bekend 20 miljoen te
willen bijdragen aan de verbetering van justitie en wetgeving
in Mali.
Ook zet de EU in op samenwerking met andere regionale
organisaties. Zo sturen zowel Ecowas (de West-Afrikaanse
Unie) als de Afrikaanse Unie troepen naar Mali en kort na het
besluit van de Raad besloten de Verenigde Naties om ook
een troepenmacht naar het conflictgebied te sturen.
Ook heeft de EU, samen met de VN, toegezien op de
onderhandelingen over een staakt-het-vuren tussen de
Malinese regering en de Toeareg-rebellen. Deze is uiteindelijk
getekend op 18 juni 2013. Dit is een belangrijke stap
geweest voor de Malinese verkiezingen op 28 juli 2013. Het
verloop van deze verkiezingen werd door een afgevaardigde
van de EU gecontroleerd.
Samenwerking met MINUSMA
In april 2013 besloot ook de VN een missie in Mali op te
zetten (UN Multidimensional Integrated Stabilisation Mission
in Mali - MINUSMA). Om van elkaars activiteiten op de
hoogte te blijven, wisselen EUTM Mali en MINUSMA liaisonofficieren met elkaar uit. Daarnaast stuurt de VN-missie
waarnemers naar de eindoefening van troepen die door de
EU-missie zijn opgeleid.

De opmars
van de
Islamitische
Staat
Door de redactie van Europa Nu,
partner van het Montesquieu Instituut

De Islamitische Staat (IS), het voormalige ISIS, is
een terroristische organisatie die bestaat uit radicale
soennitische opstandelingen. Zij strijden voor een kalifaat,
een grensoverschrijdende islamitische staat die wordt
geregeerd door een kalief, oftewel een opvolger van de
profeet Mohammed. IS is opgericht in 2006 in Irak, als een
organisatie van verschillende groepen binnen Al Qaida.
De oorsprong van IS ligt in het conflict tussen verschillende
islamitische stromingen, namelijk de sjiieten en de
soennieten. In Irak en Syrië vormen de soennieten een
minderheid tegenover de sjiieten. Na de Amerikaanse
invasie in Irak in 2003 is de soennitische regering van
Saddam Hoessein vervangen door een sjiitische regering.
De soennieten zijn in opstand gekomen tegen de nieuwe
sjiitische leiders, omdat zij zich onderdrukt voelden. Dit
heeft geleid tot een burgeroorlog tussen de verschillende
stromingen. Ook in Syrië vindt een soennitische opstand
tegen het dictatoriale regime van Bashar al-Assad plaats.
Assad behoort tot de alawieten, een sjiitische sekte.
De grote onvrede onder de soennieten is een
voedingsbodem voor de opmars van IS. Zo zijn er ook
gematigde soennieten in Irak en Syrië die de radicale IS zijn
gaan steunen. Vanaf 2012 nemen ook in Syrië jihadistische
organisaties deel aan de opstand tegen het regime van
Assad. Zij strijden niet alleen voor omverwerping van het
regime, maar ook voor de grensoverschrijdende islamitische
staat.
Verschillende Europese lidstaten hebben zich in NAVOverband aangesloten bij de strijd tegen IS. De Europese
Commissie biedt daarnaast humanitaire hulp.

IS troepen
Expansie IS
In juni 2014 is IS een offensief begonnen tegen het Iraakse
leger, waarbij IS grote gebieden van Irak en Syrië heeft
veroverd, waaronder de Iraakse provincie Anbar en de
belangrijke Iraakse stad Mosul. IS is momenteel actief in
Syrië en Irak, maar heeft de ambitie om uit te breiden naar

Is-gebied op 5 september 2015
de gehele Levant, een groot gebied in het Midden-Oosten,
met als einddoel Jeruzalem.
Op 29 juni 2014 heeft IS zich uitgeroepen tot kalifaat. Daarbij
heeft de organisatie haar oorspronkelijke naam Islamitische
Staat in Irak en Syrië (ISIS) afgekort naar IS. Abu Bakr
al-Baghdadi, voormalig Al Qaida leider in Irak, is hierbij
benoemd tot kalief. IS wordt gefinancierd door middel van
berovingen en uit de opbrengsten van verschillende
ingenomen olievelden in het oosten van Syrië.
In de door IS veroverde gebieden gelden zeer strenge
islamitische regels. Lichte overtredingen worden bestraft
met lijfstraffen en bij zwaardere overtredingen volgt executie.
IS vecht een bloedige strijd tegen de sjiieten. Bovendien
worden religieuze minderheden in Irak en Syrië, zoals
christenen en jezidi’s, bedreigd met de doodstraf als zij zich
niet willen bekeren tot de Islam. Zij slaan massaal op de
vlucht voor het geweld van IS.
De kalief al-Baghdadi roept alle moslims wereldwijd op
om te migreren naar het kalifaat. Moslims zouden wraak
moeten nemen voor de misstanden die wereldwijd tegen hen

begaan zouden zijn. Er zijn in Europa radicale islamitische
gelovigen, voornamelijk jongeren, die zich aansluiten bij
IS om mee te strijden voor het kalifaat. Europese lidstaten
zijn bang dat deze jongeren, als zij terugkomen in Europa,
mogelijk terroristische aanslagen zullen plegen. Er wordt in
Nederland opgetreden tegen mensen die IS actief steunen,
door bijvoorbeeld jongeren te ronselen voor de strijd in Irak
en Syrië. ‘Elke deelname aan IS is strafbaar’, aldus minister
Opstelten.
Internationale reacties
De Iraakse regering, die vooral uit sjiitische politici bestaat,
probeert de opmars van IS te onderdrukken. Vooralsnog
lijkt dit weinig succes te hebben. Zij hebben dan ook om
internationale hulp gevraagd. Ook de Koerden, een volk in
Noord-Irak zonder eigen staat, vechten tegen IS.
Het Westen werd verrast door het succes en de omvang
van de plotselinge opmars van IS. Begin september 2014
hebben de Verenigde Staten luchtaanvallen uitgevoerd op
IS-doelen, waardoor de radicale opstandelingen iets zijn
teruggedreven. IS heeft meerdere video’s online gezet waarin
de onthoofding van Amerikaanse en Britse burgers te zien

is. Dit heeft de roep om actie tegen IS vergroot in Westerse
landen.
Inmiddels is er, onder leiding van de Verenigde Staten, een
internationale coalitie tegen IS opgericht. Het doel is om
IS te verzwakken en uiteindelijk te vernietigen. Hierover is
gesproken tijdens een internationale conferentie in Parijs
op 15 september 2014. Dertig landen, waaronder veel
Europese landen en verschillende Arabische landen, hebben
toegezegd een bijdrage te willen leveren aan de strijd tegen
IS. Er zijn inmiddels doelen bestookt met raketten en drones.
Nederlands Hulp
Nederland liet begin september 2014 weten dat het ook
mee wilde helpen in de strijd tegen de terreurbeweging
Islamitische Staat. Toenmalig minister van Buitenlandse
Zaken, Frans Timmermans, stelde dat IS niet alleen een
bedreiging in de regio vormde, maar ook een bedreiging
was voor de veiligheid in de Nederlandse samenleving.
Voorwaarde voor Nederlandse hulp in de regio was dat er
een strategie werd ontwikkeld door de internationale coalitie
(onder leiding van de Verenigde Staten) die door Nederland
kon worden gesteund.
Op 24 september werd tijdens een extra ministerraad
besloten dat Nederland in totaal zes F-16’s (waarvan twee
als reserve) zou leveren. Hiervoor werden 250 militairen als
ondersteunend personeel meegestuurd. Ook gingen er nog
130 militairen mee die hun Iraakse en Koerdische collega’s
zouden trainen. De missie zou maximaal één jaar duren.

Oranje F16 NL
Tijdens een ministerraad op 19 juni 2015 werd besloten
dat Nederland nog een jaar mee zou gaan doen met de
internationale coalitie die bombardementen uitvoert op IS in
Irak, omdat de onrust en instabiliteit in de regio voortduurt.
De bijdrage aan de missie wordt wel teruggeschroefd vanaf
1 oktober 2015. Nederland levert dan nog vier F-16’s en 330

militairen (200 militairen als ondersteunend personeel en 130
trainers).
De Nederlandse gevechtsvliegtuigen worden alleen ingezet
boven Irak en niet boven buurland Syrië dat ook te maken
heeft met de opmars van IS. De reden hiervoor is dat er
geen VN-mandaat is voor acties in Syrië. Nederland verleent
wel humanitaire en diplomatieke steun aan het land.
Houding Europese Unie tegenover IS
Verschillende Europese lidstaten hebben zich in NAVOverband aangesloten bij de strijd tegen IS. De Europese
Commissie biedt humanitaire hulp, bijvoorbeeld door het
beschikbaar stellen van onderdak, voedsel, water en andere
levensreddende hulp aan mensen die voor IS gevlucht zijn.
Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie meer
steun verleent aan de strijd tegen IS en moedigt het
Europese en internationale initiatieven om de strijd beter te
coördineren aan.
Op 7 oktober 2014 is een groep Koerden het Europees
Parlement binnengedrongen. Zij eisten dat de EU meer actie
onderneemt tegen oprukkende strijders van IS.
EP-leden veroordeelden tijdens een debat in februari
het geweld door IS en pleitten voor meer steun aan de
slachtoffers. De commissie presenteerde een nieuw initiatief,
waarin wordt voorgesteld om €1 miljard extra hulp te bieden.
Politiedienst Europol houdt zich sinds 1 juli voor de EU
bezig met de opsporing van IS-sympathisanten via sociale
media. De opsporingsdienst wil de accounts van potentiële
jihadgangers en ronselaars op Twitter verwijderen, en in kaart
brengen welke jongeren in aanraking komen met de ISpropaganda.

Aantekeningen ONE Festival - Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp

Besluitvorming &
Toetsingskader
Door de redactie van Parlement & Politiek,
partner van het Montesquieu Instituut

Voor de besluitvorming over uitzending van Nederlandse
deelname aan vredesmissies zijn zowel formeel als informeel
zaken vastgelegd. In de Grondwet staat sinds 2000 hoe
de besluitvorming moet plaatsvinden. Daarnaast was er
in 1995 door de ministers Van Mierlo en Voorhoeve al een
toetsingskader voor de besluitvorming over uitzending van
Nederlandse militairen opgesteld. In 2000 zijn deze, na het
parlementaire onderzoek ‘Besluitvorming Uitzendingen’
(commissie-Bakker), aangevuld.

2. Het eerste lid geldt niet, indien dwingende redenen het
vooraf verstrekken van inlichtingen verhinderen. In dat
geval worden inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt.

De duidelijkere regels zijn opgesteld na het drama-Srebrenica
in 1995. Na dit drama is in 2002/2003 een parlementaire
enquête gehouden. Die enquête vond echter plaats
toen er al nieuwe afspraken over de besluitvorming rond
vredesmissies waren opgesteld. De enquête leidde op dat
punt niet tot nieuwe inzichten.

• Uitzending geschiedt op grond van Nederlandse
belangen, waaronder bescherming van de internationale
vrede en veiligheid en/of de bevordering van de
internationale rechtsorde.
• Uitzending dient in overeenstemming te zijn met het
volkenrecht en gebeurt bij voorkeur op grond van een
duidelijk mandaat van de Verenigde Naties.
• Factoren als solidariteit, geloofwaardigheid en spreiding
van verantwoordelijkheden spelen een rol.
• Een multinationale benadering verdient de voorkeur.
• Uitzending is geen automatisme. De Nederlandse
regering beslist per geval. Een besluit wordt, behoudens
uitzonderingen, pas uitgevoerd nadat het parlement erover
is ingelicht. Er moet voor uitzending voldoende draagvlak
in de samenleving zijn.
• Er moet sprake zijn van een concrete militaire opdracht.
• De regering moet beoordelen of de gestelde politieke en
militaire doelstellingen van de missie redelijkerwijs haalbaar
zijn.
• Voorkomen moet worden dat de last van internationale
operaties gedragen wordt door een kleine groep landen.
Afspraken over aflossing en financiering zijn wenselijk.
• Er moeten eenheden beschikbaar zijn.
• Er moet een duidelijke commandostructuur zijn.
• De risico’s voor het uit te zenden personeel dienen zo
goed mogelijk te worden beoordeeld.
• Er moeten goede internationale afspraken over de missie
zijn en de taken moeten uitvoerbaar zijn.
• De financiering moet gewaarborgd zijn.
• Uitzending moet aan een termijn worden gebonden. Na
afloop wordt de deelname beëindigd. Bij voortzetting is
een nieuw besluit nodig.

Grondwettelijke bepalingen
Op grond van artikel 100 van de Grondwet is de regering
verplicht de Tweede Kamer vooraf in te lichten over
deelname aan militaire operaties ter handhaving of
bevordering van de internationale rechtsorde (vredesmissies).
Het gaat daarbij zowel om humanitaire hulpverlening en inzet
van de krijgsmacht bij een gewapend conflict.
Alleen als er dwingende redenen zijn, mag hiervan worden
afgeweken. De regering moet de inlichtingen dan alsnog zo
spoedig mogelijk verstrekken.
Artikel 100 is in de Grondwet gekomen na een in 2000
door beide Kamers aanvaard wetsvoorstel over wijziging
van de grondwettelijke bepalingen over de verdediging. Bij
die herziening werd tevens onder meer opschorting van de
dienstplicht mogelijk gemaakt. Om opneming van artikel
100 was door de Tweede Kamer gevraagd in een motieVan Middelkoop, die op 21 december 1994 met algemene
stemmen was aanvaard.
Sinds 2000 is in de Grondwet in artikel 100 het volgende
over vredesmissies vastgelegd:
1. De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf
inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen
van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van
de internationale rechtsorde. Daaronder is begrepen het
vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of het ter
beschikking stellen van de krijgsmacht voor humanitaire
hulpverlening in geval van gewapend conflict.

Toetsingskader
Er bestaat sinds 1995 voor uitzending van missies een
toetsingskader van 14 punten. De eerste vijf hebben
betrekking op de politieke wenselijkheid en de overige op de
militaire haalbaarheid.

Aanvulling toetsingskader
De commissie Besluitvorming Uitzendingen heeft een aantal
aanbevelingen geformuleerd die door de Tweede Kamer zijn
overgenomen. Zij zijn als aanvulling op het toetsingskader te
beschouwen.
• De regering moet de motieven voor deelname aan
vredesoperaties zo volledig mogelijk opsommen. Dat geldt
ook bij voortzetting en afronding.

• Alle aspecten van de missie moeten in één document
worden vermeld.
• Bij de haalbaarheid moet zowel de operatie als geheel als
de militaire haalbaarheid worden beoordeeld.
• Niet de vraag welke eenheden aan de beurt zijn voor inzet,
maar welke eenheden het beste in staat zijn de opdracht
uit te voeren, moet centraal staan.
• Er moet een goede exit-strategie zijn.

• De humanitaire situatie in het noorden van Mali is schrijnend. Burgers, vooral in het noorden, moeten worden beschermd tegen geweld, onrechtvaardigheid en armoede.
• Noord-Afrika is voor Nederland en andere Europese landen een
belangrijke handelspartner voor grondstoffen en energiebronnen.
Instabiliteit Mali en Sahel brengt bereikbaarheid en beschikbaarheid
daarvan in gevaar.
• Mali heeft de internationale gemeenschap expliciet om hulp gevraagd. Er is daarnaast een duidelijke en breed gedragen mandaat
voor het VN-optreden in Mali. De VN heeft Nederland verzocht om
een bijdrage aan MINUSMA. Met deze bijdrage komt Nederland tegemoet aan een kritieke behoefte van MINUSMA.
• Mali wil en kan in zekere mate zelfredzaam zijn. De doelstellingen
van MINUSMA op het gebied van stabilisering, noodhulp en steun bij
verkiezingen zijn haalbaar. Dit biedt kansen, want hiermee ligt er een
basis voor duurzame wederopbouw en een politiek-sociaal contract
met het noorden.
• Nederland levert een integrale, herkenbare bijdrage aan een geïntegreerde VN-missie, waarbij aansluiting kan en zal worden gezocht
met de bilaterale inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Nederland heeft een sterke uitgangspositie in Mali: we
beschikken als betrouwbare en neutrale ontwikkelingspartner over
de nodige kennis, ervaring en contacten.
• Nederland is sterk gebaat bij internationale samenwerking. Met deze
bijdrage dragen we medeverantwoordelijkheid voor internationale
veiligheid, stabiliteit en een functionerende rechtsorde. Een waardevolle en zichtbare bijdrage aan MINUSMA dient de internationale
belangen van Nederland op de middellange termijn.
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Nederland levert een bijdrage aan de UN Multidimensional Integrated
Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA). Deze nieuwe missie, de op drie
na grootste van de VN, is op 1 juli 2013 begonnen onder leiding van de
Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal van de VN,
Bert Koenders.

Doel MINUSMA
MINUSMA heeft ten doel om de stabiliteit in Mali te herstellen en de
burgerbevolking te beschermen. Op de lange termijn is het doel structurele stabiliteit en versterking van het Malinese overheidsapparaat
zodat Mali weer in staat is zelfstandig veiligheid
en rechtsorde te waarborgen. De VN Veiligheidsraad heeft MINUSMA
voorzien van een robuust mandaat, zodat in het uiterste geval met
geweld kan worden opgetreden.

Overwegingen
Het is (mede) in Nederlands belang te voorkomen dat deze kwetsbare
regio (vlakbij de zuidgrens van Europa) nog verder destabiliseert. Op
verzoek van de VN heeft Nederland besloten een bijdrage te leveren
aan MINUSMA. Deelname aan deze missie dient verschillende Nederlandse belangen waaronder de volgende:
• Een instabiel en ongecontroleerd noorden van Mali is een potentiele
broedplaats voor gewelddadig extremisme en grensoverschrijdende
criminaliteit aan de rand van Europa. De dreiging die daar van uitgaat
beperkt zich niet tot de eigen regio, maar kan ook Europa en Nederland raken (terrorisme, drugs/wapens, illegale migratie).
Factsheet | Nederlandse bijdrage | MINUSMA
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Ruim 400 Nederlanders
De Nederlandse bijdrage bestaat uit ongeveer 30 man voor de politiecomponent en ongeveer 290 man voor de inlichtingenketen van de
militaire component van de VN-missie. Dit betreft analisten, verkenners en de detachementen met vier Apache gevechtshelikopters en
drie Chinook transporthelikopters. Voor de ondersteuning zijn verder
128 militairen nodig. Ook streeft Nederland naar een bijdrage van
civiele deskundigen, onder meer op het terrein van gender, bescherming van burgers, rechtstaatontwikkeling, security sector reform
en de bescherming van cultureel erfgoed. Zoals gebruikelijk zijn bij
aanvang en de beëindiging van militaire missies extra militairen nodig
in de ondersteuning. De bijdrage aan MINUSMA past goed binnen de
bilaterale ontwikkelingsinspanningen van Nederland, in het bijzonder
het programma Veiligheid en Rechtsorde. Dit programma richt zich
vooral op de ondersteuning van het Malinese justitieapparaat. Daarnaast zal worden gekeken hoe het programma kan worden toegesneden op de politiecomponent van MINUSMA. Het streven is om de
Nederlandse bijdrage aan de politiecomponent in te zetten in de regio
Gao, waar ook het Veiligheid en Rechtsorde programma actief is.

Inzet tot 2015
Nederland spant zich in om de overdracht van taken in de loop van
2016 verder uit te breiden. Dit laat onverlet dat de VN verantwoordelijk zijn voor de vervanging van Nederlandse eenheden. Omdat het op
dit moment nog niet bekend is welke landen op welk moment bepaalde taken kunnen overnemen, voorziet het verlengde mandaat in
een voortzetting van de huidige bijdrage van ongeveer 450 militairen
tot eind 2016.
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Hoofddoelstellingen
MINUSMA kreeg een mandaat van twaalf maanden met volgende
hoofddoelstellingen mee:
1. De belangrijkste bevolkingscentra stabiliseren en meewerken aan
de uitbreiding van het staatsgezag over heel het land
2. De uitvoering van het overgangsplan van de regering, inclusief de
dialoog en verkiezingen, ondersteunen
3. De bevolking en VN-personeel beschermen
4. De mensenrechten bevorderen
5. De levering van noodhulp ondersteunen
6. Het cultureel erfgoed van Mali helpen beschermen
7. Inspanningen om oorlogsmisdadigers voor de rechter te brengen
ondersteunen
8. Er komt een Europese trainingsmissie, EUTM, om de Malinese
veiligheidsdiensten op te leiden en te adviseren.

Factsheet
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MINUSMA-vredesmacht
Internationaal was de bezorgdheid over de crisis in Mali
groot.
December 2012: De VN Veiligheidsraad besluit een
African-led International Support Mission in Mali (AFISMA) te
autoriseren.
Februari 2013: de EU richt een trainingsmissie op ter
versterking van het Malinese leger (EUTM Mali).
25 april 2013: de VN Veiligheidsraad richt de opvolger
van AFISMA op. Met resolutie 2100 zag de ‘VNmultidimensionele geïntegreerde stabilisatiemissie in Mali’
of MINUSMA-vredesmacht het licht.
1 juli 2013: MINUSMA neemt taken van het huidige
VN-kantoor in Mali, UNOM, AFISMA en de ECOWASvredesmacht over. Verder werkt de missie, met name op
logistiek en administratief vlak, ook samen met de United
Nations Mission in Liberia (UNMIL) en de United Nations
Operation in Côte d'Ivoire, die in respectievelijk Liberia
en Ivoorkust opereren. De sterkte van de missie wordt
opgebouwd naar uiteindelijk 12.600 man.

Factsheet | MINUSMA
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inlichtingen in de domeinen Politiek, Militair, Economisch, Sociaal,
Infrastructuur en Informatie (PMESII). Het gaat dan bijvoorbeeld om
inlichtingen over lokaal bestuur (P), de lokale veiligheidssituatie en
lokale veiligheidsstructuren (M), lokale economische legale en illegale
activiteiten (E), sociale spanningen en de rol daarin van de lokale

Binnen Defensie genereert het Joint ISTAR
Commando tijdige, geïntegreerde en gevalideerde
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Joint Intelligence, Surveillance,
Target Acquisition & Reconnaissance
Commando (JISTARC)
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groepen worden beïnvloed (I).
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infrastructurele problemen zoals watervoorziening
(I) en de manier waarop percepties van personen en

inlichtingen en doelinformatie ten behoeve van het plannings-,
besluitvormings- en doelbestrijdingsproces van de te steunen
commandant. Gedeeltes van deze eenheid worden voor MINUSMA
ontplooid t.b.v. het verzamelen en verwerken van inlichtingen. Zo
wordt een human terrain team uitgezonden voor het verkrijgen van
inlichtingen over de lokale situatie door gesprekken te voeren met
bijvoorbeeld de lokale bevolking. Daarnaast levert het JISTARC een
eenheid met de Scan Eagle, een unmanned aerial vehicle (UAV), voor
het verzamelen van beeld¬informatie (imagery intelligence).
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All Sources Information Fusion Unit (ASIFU)
MINUSMA is een operatie die sterk afhankelijk is van
inlichtingen. Deze inlichtingen dienen als basis voor de planning
van operaties door de force commander, voor besluitvorming
binnen MINUSMA en spelen een belangrijke rol in het
garanderen van de veiligheid voor de eenheden van MINUSMA.

Het HQ ASIFU in Bamako maakt een MINUSMA-brede
geïntegreerde analyse uit de beschikbare informatie. Nederland
plaatst een aantal functionarissen op het HQ om de processen
te leiden, te begeleiden en uit te voeren. In Gao komt een
Nederlandse ASIFU compagnie van circa 50 personen. In deze

Voor een gedegen planning zijn veel gegevens nodig die,
geanalyseerd en geïnterpreteerd, primair beschikbaar
worden gesteld aan commandanten en hun planners. Binnen
MINUSMA verwerft, bewerkt, analyseert en distribueert de
ASIFU informatie en inlichtingen. Op het hoofdkwartier (HQ)

compagnie vindt de analyse van de gegevens uit de omgeving
van Gao plaats door een all source intelligence cell. Informatie
ten behoeve van deze analyse wordt grotendeels verworven
door het Nederlandse human terrain team en de Nederlandse
UAVs. Naast de informatie uit deze eigen middelen verkrijgt de

van MINUSMA te Bamako bevindt zich het commando van
de ASIFU. Dit commando stuurt de inlichtingenoperatie in de
sectoren aan, coördineert de informatiestromen en analyseert

ASIFU compagnie ook informatie vanuit de Nederlandse special
operations forces die in het veld verkenningen uitvoeren en van de
Apache helikopters die Nederland in Gao ontplooid.
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en integreert de verzamelde informatie en inlichtingen tot
inlichtingenproducten. In de sector hoofdkwartieren (SHQ) van
MINUSMA, respectievelijk te Timboektoe en Gao, bevinden zich
de operationele onderdelen van de ASIFU. Deze onderdelen
zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de
gegevens uit hun sector tot inlichtingenproducten voor enerzijds
het HQ in BAMAKO en anderzijds de MINUSMA brigades van de
sector waarin zij zich bevinden.
De inlichtingen benodigd voor MINUSMA beperken zich niet tot
inlichtingen over de opstandige en gewapende groeperingen.
Om MINUSMA een geïntegreerd beeld te geven van de
dynamiek in vooral Noord-Mali, zal de ASIFU zich focussen op
Factsheet | ASIFU | MINUSMA
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MINUSMA
De Nederlandse SOF-eenheid bevindt zich in Gao en wordt direct
aangestuurd door de Force Commander die zich in het MINUSMA
hoofdkwartier in Bamako bevindt. Om de aansturing goed en
effectief te laten verlopen plaatst Nederland een SOF plannings- en
liaison element in Bamako en brengt het liaisoncapaciteit uit naar
de Fransen van operatie SERVAL. De Nederlandse SOF-eenheid
voert primair lange afstand verkenningen uit. Dit zijn meerdaagse
activiteiten waarbij de SOF-eenheid informatie verzamelt in veraf
gelegen gebieden. Direct Action taken worden niet uitgesloten, maar
vergen per operatie separate besluitvorming van de CDS. Daarnaast is
de eenheid in staat om Military Assistance uit te voeren door samen
te werken met Malinese speciale eenheden.
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De beoogde eenheid bestaat uit ongeveer 90 personen. De
operationele kern wordt gevormd door drie SOF-ploegen. Daarnaast
is er een staf die zorg draagt voor de planning en aansturing van de
operaties. De eenheid is aangevuld met ondersteunende elementen
om veilig en autonoom te kunnen opereren. Deze elementen bestaan
uit een team verkenners, een groep mortieren (2 stuks 81mm), twee
personen van Elektronische Oorlogsvoering, een klein medisch
team, een team van de Explosieven Opruimings Dienst Defensie
(EODD), verbindingspersoneel, onderhoudspersoneel en logistiek
personeel. Tijdens de uitvoering van operaties moet de SOF-eenheid
in noodgevallen kunnen terugvallen op ondersteuning in de vorm
van een Quick Reaction Force (QRF) of Close Air Support (CAS) en in
voorkomend geval een medische evacuatie (MEDEVAC).
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Special Operations Forces (SOF) Nederland

Wijze van optreden

De Nederlandse SOF bestaan uit het Korps Commandotroepen
en de maritieme SOF (NLMARSOF) van het Korps Mariniers.
SOF bestaan uit speciaal opgeleid personeel dat onder alle
(klimatologische) omstandigheden en zeer snel kan worden
ingezet. Inzet van SOF kan heimelijk of openlijk plaatsvinden,
met een kleine eenheid of een robuuste capaciteit en vindt
vooral plaats in gebieden die niet (volledig) onder controle zijn.

De SOF-eenheid heeft de beschikking over verschillende
voertuigen, waaronder de Bushmaster, de Mercedes Benz
(MB) G280 CDI, de quad en de Fennek. De Bushmaster is een
licht gepantserd voertuig en biedt bescherming tegen klein
kaliber wapens, mijnen en IED’s. De MB is het standaard
tactische wielvoertuig waarmee SOF opereert. De Quad maakt,
vanwege de terreinvaardigheid van het voertuig deel uit van het

De kerntaken van SOF zijn Special Reconnaissance (speciale
verkenningen), Military Assistance (bijdrage aan opbouw lokaal
veiligheidsapparaat) en Direct Action (offensieve operaties).

operationele concept van SOF. Het verkenningsteam werkt met
de Fennek, een tactisch wielverkenningsvoertuig dat voorzien is
van uitstekende waarnemingssensoren.

De behoefte aan SOF van de VN
MINUSMA heeft behoefte aan twee SOF-eenheden die primair
lange afstand verkenningen uitvoeren. Hiermee draagt de SOF
bij aan de verbetering van de informatiepositie van MINUSMA.
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De VN wenst dat de SOF-eenheid ook in staat is om beperkte
Direct Action taken uit te voeren, hierbij kan worden gedacht
aan het ontmantelen van verdekte wapenopslagplaatsen, het
creëren van Freedom of Movement voor VN-eenheden en
het oppakken van opponenten die zich bezighouden met het
fabriceren van IED’s. Hiermee levert de SOF een aandeel aan de
veiligheid van de VN-eenheden.
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Apache kenmerken
Naast verkenningstaken met zijn sensoren is de geavanceerde
gevechtshelikopter geschikt voor gevechtstaken. Deze taken kunnen
zowel bij dag als nacht worden uitgevoerd. Ook zijn Apaches zeer
geschikt voor escort/beveiligingstaken (zowel voor helikopters als
grondeenheden).

Veilig en precies
Bovendien biedt de constructie en uitrusting een zekere bescherming

worden ingezet kan dit met grote precisie en met een geringe kans
op nevenschade. Apaches treden altijd op in tweetallen (secties) om
wederzijdse steun te garanderen.

Defensie Helikopter Commando
Nederland beschikt in totaal over 29 Apache
gevechtshelikopters. Hiervan zijn er 21
gestationeerd in Nederland en 8 op Fort Hood
in de Verenigde Staten. De gevechtshelikopters
worden ingezet voor dagelijkse trainingen en
opleidingen van defensiepersoneel, waaronder
militairen van de Koninklijke Luchtmacht en van 11
Luchtmobiele Brigade. De Apaches zijn ondergebracht bij het 301
Squadron van het Defensie Helikopter Commando.

NL Bijdrage uitgelicht
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De Apache
Nederland draagt onder andere bij aan operatie ‘United
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission
in Mali’ (MINUSMA) door het leveren van 4 Apache AH-64
gevechtshelikopters.

MINUSMA
De Apache helikopters vallen gedurende de inzet voor MINUSMA
rechtstreeks onder de militaire commandant van MINUSMA. Deze
commandant wijst dus taken toe aan de eenheid. Hierbij kan gedacht
worden aan: uitvoeren van verkenningen, escorteren van eenheden,
‘Show of force’ en het leveren van vuursteun voor grondeenheden.

Opereren vanuit Gao
Door de Nederlandse eenheden centraal te laten opereren vanuit
Gao (een stad in het oosten van het land), zullen de Apache’s een
groot aandeel hebben bij het verzamelen van gegevens voor de
inlichtingenketen van MINUSMA. Dit gebeurt binnen het Sector
Hoofdkwartier te Gao (zie: ASIFU), gezamenlijk met de aanwezige
special operations forces eenheden. Indien noodzakelijk kunnen de
gevechtshelikopters, conform afspraken met MINUSMA, ingezet
worden voor de bescherming en ondersteuning van Nederlandse
eenheden in het gebied.
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