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13 j u n i 2018
Aanvulling beleidsreactie 'Mortierongeval Mali'

Op 28 maart jl. stuurden wij u onze beleidsreactie op uw rapport 'Mortierongeval
Mali'.
In de beleidsreactie worden de aanbevelingen één voor één besproken en van
maatregelen voorzien. Abusievelijk is aanbeveling 2.d niet genoemd en ontbreekt
de tweede zin van aanbeveling 4.a. De maatregelen die wij naar aanleiding van
deze aanbevelingen hebben genomen zijn daarentegen wel opgenomen in de
beleidsreactie. Om eventuele misverstanden te voorkomen, lichten wij dit in deze
brief toe.
Aanbeveling 2.d luidt: de effectiviteit van de nu aanwezige checks and balances
ten aanzien van veiligheid van Nederlandse militairen te vergroten door onder
andere te investeren in de inhoudelijke kennis en onafhankelijke positionering van
toezichthouders en onderzoekscommissies.
De maatregelen die (mede) naar aanleiding van deze aanbeveling zijn genomen
staan opgesomd op pagina 4. Verder stellen we een onafhankelijke Inspecteurgeneraal Veiligheid aan (zie pagina 2 van de beleidsreactie, 2 bullet), richten we
een centrale directie Veiligheid op (zie pagina 3 van de beleidsreactie, 4 bullet) en
wordt fysieke en sociale veiligheid onderdeel van het curriculum van initiële
opleidingen en alle kader- en niveauopleidingen (zie pagina 3 van de
beleidsreactie, T bullet).
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Mede naar aanleiding van uw rapport hebben wij besloten een plan van aanpak
veiligheid op te stellen. Dit plan is meegestuurd met de beleidsreactie. In dit plan
hebben we onder meer veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kennis
en capaciteit van toezichthouders, expertisecentra en onderzoekscommissies. Ook
de onafhankelijke positionering van deze toezichthouders en commissies gaan we
met de uitvoering van dit plan van aanpak verbeteren.

De ontbrekende zin van aanbeveling 4.a luidt: Accepteer daarbij geen
afhankelijkheid van medische zorg door VN-lidstaten die niet aan de Nederlandse
militaire maatstaven voldoen. De uitvoering van deze aanbeveling is uitgewerkt in
de maatregelen op pagina 8. Hier leest u onder meer dat: De medische zorg die
Defensie voor haar militairen tíjdens inzet nastreeft, berust op de in Nederland
gebruikelijke kwaliteitsnormen, de Nederlandse wetgeving en de Nederlandse
professionele standaard. Verderop in de beleidsreactie leest u op welke manier wij
toetsen of de medische zorg voldoet aan de door Defensie gehanteerde
kwaliteitsnormen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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