Datum
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Project

17 juni 2020
C. Verheij
070 333 7000
BS2020012039
OvV- 20.0002744
-

Bladnummer
Bijlage(n)

1 van 1
-

Aan de Minister van Defensie
Mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

Onderwerp

motie Belhaj inzake Hawija

Geachte mevrouw Bijleveld-Schouten,
In antwoord op uw brief van heden, betreffende de aangenomen kamermotie Belhaj, die de regering
vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid te verzoeken op korte termijn onderzoek in te stellen naar
de luchtaanval op Hawija, kan ik u als volgt berichten.
Na ons oriënterend overleg en daaropvolgend ambtelijk overleg, heeft de Onderzoeksraad in haar
vergadering van 16 juni besloten dit onderzoek niet ter hand te nemen. De overwegingen daarbij
betreffen beperkingen waar de raad momenteel mee te maken heeft en daaraan gerelateerd onze
onafhankelijkheid.
De beperkingen zijn tweeërlei; de Rijkswet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid en onze begroting.
De Rijkswet geeft ons een breed mandaat om voorvallen onafhankelijk te onderzoeken maar sluit uit
een “optreden van de krijgsmacht of een onderdeel daarvan” … “in een situatie van oorlog of
gewapend conflict” ..of.. “tijdens een operatie ter handhaving of bevordering van de internationale
rechtsorde”. Dat betekent dat wij op basis van de Rijkswet dit onderzoek niet kunnen verrichten.
Een afzonderlijk juridische titel die specifiek en tijdelijk voor de duur van dit onderzoek zou worden
gecreëerd, biedt ons nooit de onafhankelijke basis, bevoegdheden en bescherming die onze wet
biedt.
Daarnaast vormt onze begroting een reële beperking. Wij hebben op dit moment niet de middelen om
dit onderzoek te doen. De jaarlijks begroting geeft ons de ruimte om onafhankelijk onderzoeken te
entameren. De begroting knelt echter al enige jaren door de sterk toegenomen vraag naar
onderzoeken door de OvV. Wij zijn hierover in gesprek met uw collega van Justitie en Veiligheid maar
een adequate oplossing is er nog niet. Wij staan zeer terughoudend tegenover ad-hoc financiering per
onderzoek, zeker wanneer de financiering moet komen van het te onderzoeken bestuursorgaan.
Alleen voor zeer uitzonderlijke onderzoeken, zoals MH17 en het recent gestart onderzoek naar
Covid-19, voorziet de wet in de mogelijkheid van financiering buiten onze begroting om.
Gegeven deze beperkingen kunnen wij het door de Kamer gevraagde onderzoek helaas niet
uitvoeren. Wij stellen het in ons gestelde vertrouwen dat uit dit verzoek spreekt, zeer op prijs.
Hoogachtend,

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter

