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BS/2014018845 / 17-6-2014 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
Den Haag 

Directie Veiligheidsbeleid 
Bezuidenhoutseweg 67 
2594 AC Den Haag 
Postbus 20061 
Nederland 
www.roksoverheid.nl 

Onze Referentie 
DVB/CV-106/14 

Uwi Referentie 
2014Z10008 

Datum juni 2014 
Betreft Beantwoording vragen van het lid Van Dijk over Amerikaanse militaire 

activiteiten in Mali 

Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het 
Md Van Dijk over Amerikaanse militaire activiteiten in Mali. Deze vragen werden 
ingezonden op 3 juni 2014 met kenmerk 2014Z10008. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, De MinisfeKvan Defensie, 

Frans Timmermans TK-^lar^ chajert 
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Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van 
Defensie op vragen van het lid Van Dijk (SP) over Amerikaanse militaire 
activiteiten in Mali. 

Wat is uw oordeel over het artikel 
Fight Terrorism"? 1) 

'U.S. Trains African Commandos to 

Directie Veiligheidsbeleid 

Onze Referentie 
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I s het waar dat de Verenigde Staten een speciale eenheid van Malinese 
commando's gaan opleiden? Zo j a , bent u hiervan op de hoogte' Hoe 
verhoudt deze training zich tot de VN-stabilisatiemissie in Mali 
(MINUSMA) en de EU-trainingsmissie in Mali (EUTM)? 

3 
Deelt u de zorgen over het gevaar van een speciale eenheid die samen 
gaat werken met jihadistische milities (zoals in Libië gebeurde) en in 
feite het civiele bestuur ondermijnt? Welke garanties zijn er dat zulke 
eenheden zich niet inlaten met mensenrechtenschendingen? 

Antwoord op vraag 1, 2 en 3 
Het kabinet heeft kennisgenomen van het artikel. In het artikel wordt gerefereerd 
aan geheime militaire trainingsmissies die de VS üitvoeren. Het kabinet beschikt 
met over informatie dienaangaande. 

In algemene zin geldt dat het opleiden van militaire eenheden die zijn belast met 
het bestrijden van terrorisme deel kan uitmaken van technische assistentie 
iNederiand legt op het gebied van terrorismebestrijding vooral het accent o / h ^ 
versterken van de capaciteiten van politie en justitie ten behoeve van het 
bestrijden van terrorisme en het tegengaan van radicalisering. 

MINUSMA richt zich op het politieke proces.en.het.herstel.van.de-veillgheid-iTde 
stabiliteit ln Mali. Centrale doelstellingen zijn de stabilisering van belangrijke 
bevolkingscentra, steun voor het herstel van het staatsgezag in heel Mali 
bemiddeling blj politieke dialoog en verzoening, steun blj de organisatie v'an 
verkiezingen, en bescherming van burgers en steun bij humanitaire hulp De 
missie houdt zich niet bezig met het trainen van speciale eenheden van de 
Malinese stnjdkrachten. Het huidige militaire operatieplan van de missie 
(CONOPS) sluit terrorismebestrijding nadrukkelijk uit. EUTM Mali de militaire 
trainingsmissie van de EU in Mali, traint reguliere eenheden van de Mallnese 
strijdkrachten in vaardigheden (onder andere schietvaardigheid en 
gevechtstechnieken) en kennis en gedrag (onder andere over genc/er öased 
violence). Activiteiten op het gebied van terrorismebestrijding behoren niet tot het 
mandaat van EUTM Mali. 

I s het waar dat de VS steun leverden aan Franse commando's in de strijd 
tegen islamitische extremisten? Waaruit bestond deze steun? 

6 

Voeren Amenkaanse eenheden momenteel operaties uit in Mali? Kunt u 
uw antwoord toelichten? 
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^ Directie Veiligheidsbeleid 
Worden Amerikaanse drones ingezet op Malinees grondgebied? Word t d i t 
gecoörd ineerd met de le id ing van MINUSMA? onze Referentie 

Antwoord op vraag 4, 6 en 7 
Over dergelijke activiteiten van andere landen doet het kabinet geen uitspraken. 

5 
I s het waar dat de VS 70 miljoen dollar uitgeven aan een antiterrorisme 
programma in landen als Niger, Mauritanië en Mali? 

De Verenigde Staten werken regionaal aan capaciteitsopbouw voor 
terrorismebestrijding via het Trans Sahara Counterterrorism Partnership (TSCTP). 
Dit gebeurt met Burkina Faso, Mali, Mauritanië (bijvoorbeeld grensbewaking), 
Niger, Nigeria, Senegal, Tsjaad en de Maghreb-landen. 

Het kabinet beschikt niet over informatie over de specifieke omvang van de 
bilaterale antiterrorismeprogramma's van de Verenigde Staten. Wel heeft 
president Obama onlangs een Counter-Terrorism Partnerships Fund van USD 5 
miljard aangekondigd. Na goedkeuring van het Congres zal dit budget mogelijk 
ook worden ingezet ten behoeve van contraterrorisme-activiteiten in genoemde 
landen. 

8 
Neemt Amerikaans personeel deel aan de onder andere door Nederland 
bemensde All Source Information Fusion Unit (ASIFU)? Deelt u de mening 
dat Amerikaanse inlichtingenoperaties afgestemd moeten worden met de 
Nederlandse militaire leiding, gezien het feit dat dit de primaire taak is 
van de Nederlandse missie? 

Er neemt geen Amerikaans inlichtingenpersoneel deel aan de ASIFU. De primaire 
taak van de Nederlandse bijdrage is MINUSMA te voorzien van inlichtingen. 
Nationale Amerikaanse Inlichtingenoperaties maken geen deel uit van MINUSMA. 

9 
Welke andere plannen hebben de VS in Mali? Bent u het er mee eens dat 
de Kamer op de hoogte moet worden gehouden van dit soort activiteiten, 
omwille van een zorgvuldige meningsvorming over de Nederlandse 
deelname aan MINUSMA? 

Het kabinet informeert de Kamer tweemaal per jaar over de voortgang van 
MINUSMA en de Nederlandse bijdrage daaraan. Alle informatie die het kabinet 
relevant acht in relatie tot MINUSMA en in het bijzonder de Nederlandse bijdrage 
daaraan wordt daarin meegenomen. Daarnaast zal het kabinet de Kamer zoals 
gebruikelijk tussentijds informeren als er bijzonderheden zijn. Zie ook het 
antwoord op vraag 5. 

1) http://www.nytimes.com/2014/05/27/world/africa/us-trains-african-
commandos-to-fight-terrorism.html 
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