
Wederhoor 
 
VRAGEN NIEUWSUUR/TROUW 11 april 2022  
  
Beste   
  
Vorige week spraken elkaar en legde ik je al mondeling een aantal stukken voor waaruit blijkt 
dat ambtenaren anders over het NLA-programma schrijven dan de minister ten overstaan van 
de Tweede Kamer heeft gedaan. Je zei toen dat er inderdaad sprake is van discussie binnen 
het ministerie, en dat door sommige ambtenaren getwijfeld wordt aan de juridische 
rechtmatigheid. Maar: discussie is goed, zo zei je.  
  
Op een aantal andere vragen had je niet direct antwoord, en daarom spraken we af dat we je 
per mail nog vragen zouden toesturen. Dat hebben we nu gedaan. Zie in bijlage een pdf waarin 
onze vragen zijn uitgewerkt.  
  
Zouden jullie ze vóór aanstaande vrijdagavond om 17:00 kunnen beantwoorden? 
  
Wij horen graag of onze vragen in goede orde zijn ontvangen en of wij vrijdag een reactie 
kunnen verwachten. Alvast heel veel dank. 
  
Hartelijke groet, 
  
Ghassan en Milena 
 
 
 
BIJLAGE: 
 
Van een aantal emails blijkt uit de context dat ze zijn opgesteld door medewerkers van 
Buitenlandse Zaken. Maar daarbij lijkt willekeurig gelakt te zijn ten aanzien van de 
domeinnaam @minbuza.nl. In sommige emails is deze domeinnaam zichtbaar. Maar 
hieronder hebben wij een aantal e-mails weergegeven (nr 2, 3 en 4), waarvan uit de context 
blijkt dat ze afkomstig zijn van medewerkers van Buitenlandse Zaken, maar waarbij 
desondanks de domeinnaam is witgelakt. Bijvoorbeeld hier:  

 
email 1 
 
Maar hieronder hebben wij een aantal e-mails weergegeven (nr 2, 3 en 4), waarvan uit de 
context blijkt dat ze afkomstig zijn van medewerkers van Buitenlandse Zaken, maar waarbij 
desondanks de domeinnaam is witgelakt.  



 
email 2 
 

 
email 3 



 
email 4 
 
1.  
A. Mailden ambtenaren van Buitenlandse Zaken in bovenstaande emails (email 2, 3 en 4) 
vanaf een privédomein, en zijn de domeinnamen om die reden witgelakt? Zo nee, wat is dan 
de reden dat het domein @minbuza.nl is witgelakt?  
B. Klopt het dat deze personen werkzaam waren/zijn bij Buitenlandse Zaken?  
C. Zo nee, bij welke organisatie waren/zijn deze personen werkzaam?  
 
2. In een email, verzonden op 5 november 2019, noteert een ambtenaar van Buitenlandse 
ZakHQ��KLHUELM�LV�GH�GRPHLQQDDP�ZpO�]LFKWEDDU��RYHU�HHQ�.DPHUEULHI��µOLHIVW�RS�GH�ZRHQVGDJ�
YRRU�6LQWHUNODDV�XLWVWXUHQ¶�  
A. Om welke brief gaat het hier precies?  
B. Waarom vond het ministerie dit specifieke moment geschikt voor het uitsturen van deze 
brief?  
 
3. Het ministerie besluit op 25 april 2019 om antwoorden op vragen van Nieuwsuur en Trouw, 
evenals antwoorden op vragen van Kamerlid Voordewind over Ahrar al Sham, niet op dat 
moment uit te sturen, maar dat pas gebundeld te doen met het VCIonderzoek, op 9 mei, om 
]R�µPHGLDPRPHQWHQ�WH�EHSHUNHQ¶��(HQ�PHGHZHUNHU�YDQ�KHW�PLQLVWHULH�VFKULMIW�� µ$OOHV� LQ�ppQ�
NHHU��*HHQ�KXLVZHUN�JHYHQ�WLMGHQV�UHFHV�¶�:LM�FRQFOXGHUHQ�GDW�X�EHZXVW�KHHIW�JHZDFKW�PHW�
het verstrekken van informatie aan Kamer en pers tot later in het reces, om zo aandacht voor 
GH�NZHVWLH�WH�EHSHUNHQ��+RH�NLMNW�X��PHGH� LQ�KHW� OLFKW�YDQ�GH�EHORIWHQ�RPWUHQW�HHQ� µQLHXZH�
EHVWXXUVFXOWXXU¶��WHUXJ�RS�GH]H�JDQJ�YDQ�]DNHQ"  
 
4.  
A. Klopt het dat een medewerker van uw ministerie, zoals blijkt uit een email van 26 januari 
������VFKULMIW��µLN�KHE�DIJHUDGHQ�HHQ�MXULVW�DOV�YRRU]LWWHU�WH�NLH]HQ¶��DOV�KHW�JDDW�RP�GH�IXQFWLH�
van voorzitter van de onafhankelijke commissie die het onderzoek naar NLA moest gaan 
leiden?  
B. Waarom vond het ministerie een jurist ongewenst als voorzitter voor het onafhankelijke 
NLA-onderzoek?  
C. Is om deze reden Patrick Cammaert aangetrokken, die inderdaad geen juridische 
achtergrond heeft?  
D. Door wie is Patrick Cammaert voor het eerst aangedragen of genoemd als potentiële 
voorzitter?  



 
5. Op 11 juni 2019 schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van een 
UHFKWV]DDN�WHJHQ�6\ULHJDQJHUV�RP�µWH�ZDFKWHQ�WRW�GH�XLWVSUDDN¶�YyyU�KHW�EHDQWZRRUGHQ�YDQ�
vragen van Nieuwsuur en Trouw over deze zaak. Het heeft er alle schijn van dat het ministerie 
hier de pers bewust informatie onthoudt om zo (passieve) invloed uit te kunnen oefenen op 
een rechterlijke uitspraak.  
$��:DDURP�OXLGGH�KHW�DGYLHV�µWH�ZDFKWHQ�WRW�GH�XLWVSUDDN¶"  
B. Hoe kijkt het ministerie, in het licht van de beloften omtrent een transparantere 
EHVWXXUVFXOWXXU¶��WHUXJ�RS�GH]H�JDQJ�YDQ�]DNHQ"  
 
��� 8LW� GH� VWXNNHQ� EOLMNW� GDW� XZ�PLQLVWHULH� RS� �� DSULO� �����PHW� KHW� 20� EHVSUDN� GDW� µJHHQ�
LQKRXGHOLMNH�UHDFWLH¶�zou worden gegeven op een verzoek van de rechtbank om informatie over 
YLHU�VWULMGJURHSHQ��$QGHUV�]RX�KHW�µULVLFR¶�EHVWDDQ�GDW�%XLWHQODQGVH�=DNHQ�µDOV�JHWXLJH�ZRUGW�
RSJHURHSHQ¶�  
A. Om welk informatieverzoek van de rechtbank gaat het hier precies? 
B. Wanneer een rechtbank het ministerie om informatie vraagt, is het dan gebruikelijk dat het 
PLQLVWHULH� HUYRRU� NLHVW� RP� ]R¶Q� LQIRUPDWLHYHU]RHN� WH� QHJHUHQ��PHW� DOV� UHGHQ� QLHW� WH� ZLOOHQ�
worden opgeroepen als getuige?  
C. Waarom wilde het ministerie niet als getuige worden opgeroepen?  

 
 
7. Uw ministerie stelde lange tijd dat een extern onafhankelijk onderzoek naar het 
1/$SURJUDPPD�RQZHQVHOLMN�ZDV��RPGDW�µERQGJHQRWHQ¶�YDQ�1HGHUODQG��RRN�EHWURNNHQ�ELM�KHW�
NLA-programma, dat niet zouden willen. Het argument dat bondgenoten een reden zouden 
vormen om een dergelijk onderzoek tegen te houden zien wij echter niet terug in de wob-
stukken. Wel zien wij een mail (e-mail 5, zie hieronder) die per cc is verstuurd aan verschillende 
medewerkers van Buitenlandse Zaken waarin staat dat een extern onderzoeN� µDQGHUV¶� OLJW�
RPGDW�GDW�µZHHU�HHQ�GHEDW��ZHHU�YUDJHQ��HWF¶�]RX�EHWHNHQHQ��$DQ�HHQ�VSHFLILHN�ZHJJHODNWH�
SHUVRRQ�ZRUGW�JHYUDDJG�RI�GH]H�µPHW�FRDOLWLHSDUWQHUV¶�KHHIW�µDIJHKHFKW�GDW�ZH�GDW�QLHW�PRHWHQ�
ZLOOHQ¶��HQ�RI�KLM�]LM�GDW�DQGHUV�µQRJ�NDQ�GRHQ¶�  
A. Waarom is de afzender (inclusief domein) van deze mail witgelakt?  
%��:DDURP�LV�GH�VSHFLILHNH�RQWYDQJHU�LQ�KHW�µWR¶-veld witgelakt? Uit de context en combinatie 
met andere emails blijkt dat het hier gaat om een medewerker van Buitenlandse Zaken.  
C. Gaat het hier opnieuw om medewerkers van Buitenlandse Zaken die met privédomein 
mailen?  
D. Zo nee, wat kunt u ons vertellen over de organisatie van waaruit deze email is verstuurd? 
E. Hoe kijkt u terug op uw eigen motivering geen onafhankelijk onderzoek te willen en het 
µDIKHFKWHQ¶�KLHUYDQ�PHW�FRDOLWLHSDUWQHUV" 



 
email 5 
 
8. In een andere mail, van 13 november 2020 (email 6, zie hieronder), met witgelakte afzender, 
gericht aan verschillende @minbuza.nl adresVHQ��VWDDW�GDW�GH�PLQLVWHU�HHQ� µURQGMH�JHEHOG¶�
KHHIW��µRYHUZHJHQG�SRVLWLHI�ULFKWLQJ�PHHUGHUKHLG�WHJHQ�GH�PRWLH¶�¶�,Q�UHDFWLH�GDDURS�PDLOW�HHQ�
PHGHZHUNHU�YDQ�%XLWHQODQGVH�=DNHQ��µ)LQJHUV�FURVVHG��0RRL�DOV�KHW�]R�]RX�DIORSHQ�HQ�DQGHUV�
verzinnen we een andere OLVW�¶�(QNHOH�GDJHQ�ODWHU�RQWYDQJHQ�PHHUGHUH�PHGHZHUNHUV�YDQ�XZ�
PLQLVWHULH�HHQ�HPDLO�ZDDULQ�VWDDW�GDW�*URHQ/LQNV�WHJHQ�GH�PRWLH�]DO�VWHPPHQ��(Q�GDQ�µDOV�
LHGHUHHQ�VWHPW�]RDOV�DDQJHJHYHQ¶�GH�PRWLH�KHW�QLHW�KDDOW��8LW�GH�FRQWH[W�EOLMNW�GDW�KHW�KLHU�JDDW�
om de motie van Kamerlid Van Helvert, die verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar de 
NLA-affaire. Kennelijk probeerde toenmalig minister Blok verschillende fracties te overtuigen 
WHJHQ�GH]H�PRWLH�WH�VWHPPHQ��'DDUELM�ZHUG�KHW�µYHU]LQQHQ�YDQ�HHQ�OLVW¶�EOLMNbaar ook als optie 
besproken.  
$��2P�ZDW�YRRU�µOLVW¶�JDDW�KHW�KLHU"  
%��,V�KHW�JHEUXLNHOLMN�GDW�KHW�PLQLVWHULH�YLD�µOLVWHQ¶�SUREHHUW�PRWLHV�WHJHQ�WH�KRXGHQ"  
C. Hoe kijkt u terug op deze situatie?  
D. Waarom verstrekt u geen wob-documenten over de communicatie tussen het ministerie en 
Kamerleden inzake de afstemming over deze motie: bent u wellicht enkele documenten 
vergeten?  
 



 
email 6  
 
9.  
A. Klopt het dat huisbankier ING vragen stelde over het NLA-programma en dat Buitenlandse 
Zaken de bank vervolgens staatsgeheime informatie heeft verstrekt, die de bank zelfs in bezit 
kreeg, terwijl diezelfde informatie voor Kamerleden en publiek geheim is? B. Hebben de 
bankmedewerkers een veiligheidsonderzoek ondergaan?  
C. Hoe zijn de wobstukken (met daarin staatsgeheime informatie) aan ING verstrekt?  
D. Welke versie(s) van de wobstukken heeft ING ingezien? De eerste versie, de tweede 
herbeoordeling, de derde of de vierde?  
E. Heeft ING ook de niet-weggelakte wobstukken ingezien?  
F. Heeft ING nog steeds toegang tot de wobstukken met daarin staatsgeheime informatie? 
 
10. In een email van 23 april 2019 (email 7, zie onder) gericht aan verschillende medewerkers 
van uw ministerie, maar waarvan de afzender is witgelakt, staat dat Nieuwsuur en Trouw 
µJHZRRQ�HHQ�JURWH�KRHYHHOKHLG�GRFXPHQWDWLH�RSYUDJHQ�RP�ZHHU�HHQ�GLQJHWMH�WH�YLQGHQ�GDW�
ergens niet deugt, waarmee mensen dan weer onder valse voorwendselen worden 
JHLQWHUYLHZG¶�  
A. Klopt het dat het hier opnieuw gaat om een witgelakt domein van uw ministerie?  
B. Waarom is het domein van de afzender witgelakt?  
C. Wat is de functie van de verzender van de mail?  
'��:DW�EHGRHOW�X�SUHFLHV�PHW�GH�RSPHUNLQJ�GDW�1LHXZVXXU�HQ�7URXZ�PHQVHQ� µRQGHU�YDOVH�
YRRUZHQGVHOHQ¶�]RXGHQ�LQWHUYLHZHQ"  
E. Hoe kijkt u terug op deze kwalificatie?  



F. Klopt het dat het hier niet gaat om één persoonlijke beleidsopvatting, maar om een opvatting 
die gedeeld wordt door meerdere medewerkers op uw ministerie?  
 

 
email 7 
 
11. In een e-mail van 24 september 2019, gericht aan Buitenlandse Zaken, waarbij de afzender 
LV�ZLWJHODNW��OH]HQ�ZLM�YRRUWV��µ'H]H�SXQWHQ�PRHWHQ�ZRUGHQ�EH]LHQ�YDQXLW�KHW�XLWJDQJVSXQW�GDW�
het rapport uiteindelijk openbaar wordt en er mensen (lees: journalisten en zekere 
.DPHUOHGHQ��RS�XLW�]XOOHQ�]LMQ�RP�GH�WHNVW�QHJDWLHI�WH�LQWHUSUHWHUHQ�¶�'H�HPDLO�EHJLQW�PHW�µ+DOOR�
FROOHJD¶V�YDQ�,6%�¶�'XLGHOLMN�LV�GXV�GDW�KHW�HHQ�PHGHZHUNHU�YDQ�XZ�PLQLVWHULH�EHWUHIW�  
A. Waarom is het domein van de afzender witgelakt?  
B. WLH�EHGRHOW�X�PHW�µ]HNHUH�.DPHUOHGHQ¶"  
&��:DDU�EDVHHUW�X�RS�GDW�MRXUQDOLVWHQ�GDQ�ZHO�.DPHUOHGHQ�GLH�LQIRUPDWLH�RSYUDJHQ�µHURS�XLW¶�
]RXGHQ�]LMQ�]DNHQ�µQHJDWLHI�WH�LQWHUSUHWHUHQ¶�LQ�SODDWV�YDQ�GDW�]LM� LQIRUPDWLH�RSYUDJHQ�RPGDW�
dat tot hun dagelijks werk behoort?  
 
���� 8LW� GH� VWXNNHQ� EOLMNW� GDW� XZ�PLQLVWHULH� HHQ� EHSDDOGH� µVDPHQZHUNLQJ¶� YHUPRHGW� WXVVHQ�
MRXUQDOLVWHQ�HQ�.DPHUOHGHQ��ELMYRRUEHHOG�WXVVHQ�1LHXZVXXU��7URXZ�HQ�3LHWHU�2PW]LJW��µ'RVVLHU�
is in picture gekomen door Kamervragen Omtzigt/Van Helvert en vervolgens Nieuwsuur/Trouw 
uitzendingen. Was sprake van samenwerking tussen betreffende Kamerleden en journalisten. 
*URWH�IUXVWUDWLH�ELM�WRHQPDOLJ�0�GDW�FRDOLWLHSDUWQHU�HU�RS�XLW�OHHN�KHP�WH�EHVFKDGLJHQ�¶  
A. Waarop baseert u de stelling dat er sprake zou zijn YDQ� µVDPHQZHUNLQJ¶� WXVVHQ�
onafhankelijke nieuwsmedia Nieuwsuur en Trouw met politici in de Tweede Kamer?  
B. Op basis waarvan meende toenmalig minister Blok dat coalitiepartner CDA, al dan niet bij 
PRQGH�YDQ�.DPHUOLG�2PW]LJW��HU�RS�XLW�ZDV�KHP�WH�µEHVFKDGLJHQ¶"  
 

 
 
13. Kunt u ons vertellen waar het 'Wob-verzoek met betrekking tot de acht Wobverzoeken die 
zijn ingediend op 22 juni 2018 en de daarmee samenhangende Wobprocedure' is te vinden? 
Wij hebben deze op 12 juni 2019 ontvangen, maar de documenten zijn niet meer online te 
vinden 
 
14.  
$��:DDURP�KHHIW�X�HUYRRU�JHNR]HQ�RP�GH�QDDP�YDQ�µ5HQNR¶�(Verheij) niet weg te lakken uit 
de stukken die u ons nu verstrekt via de Wob, terwijl u ons eerder heeft verzocht om zijn naam 
niet te noemen?  
%��:DDURP�KHHIW�X�GH�QDPHQ�µ5RVDQQH�YDQ�$OHEHHN¶��HQ�µ%HXNHPD¶�LQ�GH�GRFXPHQWHQ�ODWHQ�
staan?  
C. Is met de nu openbaar gemaakte stukken mogelijk sprake van een datalek, en gaat u hier 
melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens? 
 
15. Waarom zijn er geen Whatsapp- of Jabber-berichten in de inventarislijst van de nu 
door u openbaar gemaakte stukken opgenomen, terwijl wij hier wel expliciet om 
gevraagd hebben en uit de documentatie bovendien blijkt dat uw medewerkers via 
deze platforms met elkaar communiceerden over NLA? 



 
REACTIE MINISTERIE 12 APRIL, 12:22  
  
Beste Milena, 
  
Dank voor de set met aanvullende vragen. We gaan er mee aan de slag, maar gezien de aard van de 
vragen gaat vrijdag niet lukken. Ik kom zo spoedig mogelijk bij je terug. 
  
Met vriendelijke groet, 

  
 

Woordvoerder Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag 
M: minbuza.nl 
 

 

NIEUWSUUR/TROUW 12 APRIL, 12:44 
  
Beste , 
  
Dank voor je reactie. We horen dan graag een concrete datum waarop het wél lukt ons de 
antwoorden te sturen. Wij gaan immers over de documentatie publiceren. En op zich spreken 
de stukken natuurlijk gewoon voor zich, maar we vinden het toch goed om jullie in staat te 
stellen tot een laatste reactie, zodat we die kunnen meenemen in de publicatie. We gaan daar 
echter niet -zoals we helaas vaak in het verleden hebben meegemaakt- weken op wachten. Al 
helemaal niet nu jullie de stukken onmiddellijk online hebben gezet, beschikbaar voor het hele 
publiek.  
Ik stel daarom voor: uiterlijk woensdag 20 april om 17:00. Dan hebben jullie 9 dagen de tijd, 
dat moet voldoende zijn om vragen te beantwoorden over documenten die van jullie eigen 
ministerie afkomstig zijn. 
  
Graag een akkoord!  
  
Hartelijk dank en vriendelijke groet, 
  
Milena 
 

 

REACTIE MINISTERIE 12 APRIL, 14:44 
  
Beste Milena, 
  
Dank voor je bericht. We doen ons best, maar dit vergt echt nog wat uitzoekwerk. Ik kom z.s.m. bij je 
terug. 
  
Met hartelijke groet, 



NIEUWSUUR/TROUW 12 APRIL 15:23 
  
Beste 
  
Graag ontvangen we een concrete datum. Zou je ons die vandaag of morgen kunnen laten 
weten? Veel dank daarvoor. We wachten op jullie voorstel.  
  
Groet, 
  
Milena 
 

 

REACTIE MINISTERIE 13 APRIL   
  
Beste Milena, 
  
Een van je vragen (vraag 14) had betrekking op het niet weglakken van bepaalde namen in de WOB-
stukken. We zullen hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en dit aanpassen. 
Daarom zullen de WOB-stukken enige tijd offline zijn. 
  
Ik kom bij je terug met betrekking tot de rest van de set. 
  
Hartelijke groet, 

 

 

REACTIE MINISTERIE 20 APRIL   
  
Beste Milena en Ghassan, 
  
Onderstaand vinden jullie de reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de door jullie 
gestelde vragen. 
  
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hecht grote waarde aan het zorgvuldig doorlopen van het WOB-
proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een automatisch laksysteem met een auto-redactie functie. 
Het systeem functioneert echter nog niet altijd optimaal, en heeft ondanks meerdere controles niet 
alle e-mail extensies ontlakt. Met betrekking tot deze vragen kan met zekerheid gezegd worden dat de 
medewerkers van Buitenlandse Zaken vanuit het BZ domein hebben gemaild. Daarnaast is een klein 
aantal namen van medewerkers niet volledig gelakt. De procedure voor het melden van een datalek is 
opgestart. 
  
Het Ministerie is van mening dat dialoog tussen medewerkers van het ministerie, op elk niveau, 
belangrijk is voor het goed functioneren van het departement. Voorbeelden hiervan ziet u terug in de 
WOB stukken. Dit betreffen echter interne discussie tussen ambtenaren, waarvan het ministerie het 
belangrijk vindt dat ambtenaren zich vrij voelen dergelijke discussies te kunnen voeren. Het formele 
standpunt van het ministerie wordt uitgedragen door de minister van Buitenlandse Zaken. Wij geven 
daarom geen nadere duiding of toelichting op persoonlijke standpunten van medewerkers zoals die in 
de stukken te vinden zijn. 



  
Vragen van media worden zo snel en zorgvuldig mogelijk beantwoord. Ook voor Kamerbrieven geldt 
dat er altijd wordt gestreefd deze binnen de gestelde termijn te versturen. Hierbij houden we aan dat 
als er Kamervragen op hetzelfde onderwerp gesteld zijn, de Kamer in principe eerst wordt 
geïnformeerd. 
  
Afsluitend wil ik jullie er graag op wijzen dat het onderzoek van de Commissie Cammaert nog loopt. 
Het staat voorop dat de Commissie haar werk op onafhankelijke wijze moet kunnen doen. Zolang de 
werkzaamheden lopen zullen we dan ook niet in gaan op nadere vragen over de Commissie. 
  
Met vriendelijke groet, 

 

 

NIEUWSUUR/TROUW 21 APRIL   
  
Beste , beste ,  
  
Dank voor deze mager onderbouwde en summiere reactie. Wij constateren dat jullie niet 
inhoudelijk ingaan op geen van de vragen die wij afgelopen maandag, 11 april, zorgvuldig 
geformuleerd hebben.  
  
Wij hebben inmiddels uit de wobstukken kunnen vernemen dat het gebruikelijk is binnen het 
departement om welbewust de beantwoording van onze vragen te vertragen, en uit de manier 
waarop jullie nu omspringen met deze wobprocedure en onze vragen daarover blijkt dat dit 
kennelijk nog altijd de werkwijze is binnen Buitenlandse Zaken. Dat betreuren wij. 
  
We hebben begrepen dat jullie niet door de commissie 'heen willen fietsen' die momenteel de 
NLA-kwestie onderzoekt. Wij kunnen die redenering niet volgen.  
  
Wij stellen jullie slechts twee vragen over de instelling van de commissie, en die vragen gaan 
niet over het handelen noch de werkzaamheden van de commissie, maar over het handelen 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om de poging van voormalig minister 
Blok om te voorkomen dat deze commissie überhaupt in het leven zou worden geroepen. 
Daarnaast gaat het om de poging van het ministerie om, toen de instelling van de commissie 
eenmaal onvermijdelijk was, vooral geen jurist als voorzitter van de commissie te benoemen. 
Enfin, het is jullie wel bekend, maar laten we vaststellen dat het hier geen bijzaak betreft. Het 
is dan ook van belang dat het ministerie hier zelf de verantwoordelijkheid neemt, en een 
antwoord formuleert.  
  
Dat het ministerie zich echter verschuilt achter het bestaan van een onafhankelijke commissie 
roept vragen op over juist de mate van onafhankelijkheid van die commissie. Wij hadden geen 
enkele reden om daaraan te twijfelen, maar nu jullie voor de derde keer wijzen naar de 
commissie als verklaring waarom jullie geen antwoord kunnen geven op vragen over jullie 
éigen werkwijze, doen jullie die twijfel wel ontstaan. Immers: De commissie doet toch geen 
onafhankelijk onderzoek naar haar eigen instelling, maar naar het NLA-programma? Of heeft 
het ministerie samen opgetrokken met de commissie inzake het voorkomen dat zij geleid zou 
worden door een jurist?  
  
Wij zullen in ieder geval naar aanleiding van dit alles contact op nemen met de commissie. Wij 
zijn benieuwd wat de commissie ervan vindt dat het ministerie het onafhankelijk onderzoek 



gebruikt als reden om persvragen over lopende juridische wobverzoeken uit de weg te gaan. 
Ook zullen wij deze gang van zaken in onze publicaties benoemen. 
  
Wat het onbeantwoord laten van onze vragen in het algemeen betreft, wijzen wij jullie graag 
nog op het volgende. Voor alle vragen geldt dat deze naar alle waarschijnlijkheid door de 
Tweede Kamer zullen worden gesteld, zodra wij onze bevindingen hebben gepubliceerd. Het 
gaat hier immers om het frustreren van de informatievoorziening aan de Kamer. Dat betekent 
dat jullie hoe dan ook alsnog op die vragen zullen moeten reageren, aangezien dat wettelijk 
verplicht is wanneer de Kamer erom vraagt. Oók op de twee vragen over het handelen van 
Buitenlandse Zaken omtrent de instelling van genoemde commissie. Er 'doorheen fietsend' of 
niet.  
  
Het nu onbeantwoord laten van onze vragen past wellicht in de lijn van het strategisch uitstellen 
van antwoorden, maar niet in de lijn die door het huidige kabinet is beloofd, in het kader van 
transparantie.  
  
Wij willen jullie in ieder geval nog eenmaal de kans bieden om op de belangrijkste stellingen 
die wij gaan publiceren, gebaseerd op de door jullie toegezonden interne documentatie, 
inhoudelijk te reageren.  
  
Mocht een van onderstaande stellingen in jullie ogen niet kloppen, of genuanceerder liggen, 
dan horen wij dat graag uiterlijk aanstaande maandag 25 april om 17:00. Horen wij voor die 
tijd niets, dan gaan wij er vanuit dat de documenten die afkomstig zijn van jullie ministerie voor 
zich spreken, onze interpretatie daarvan juist is, geen nuances nodig zijn, en zullen wij 
publiceren zonder een laatste inhoudelijke reactie van jullie kant. Behalve dan de reactie die 
jij ons al telefonisch hebt gegeven, en die wij hebben weergegeven onder punt 15. Ook 
zullen wij de reactie die jullie ons gisteravond stuurden integraal op onze website plaatsen, 
onderaan ons artikel.  
  
Wij zijn verder altijd bereikbaar voor vragen. 
  
  
Hartelijke groet en dank,  
  
  
Milena en Ghassan 
  
  
STELLINGEN 
1. Binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken is onvrede ontstaan over het Syrische 
steunprogramma (NLA). Hoge ambtenaren plaatsen twijfels bij onder meer de juridische 
rechtmatigheid ervan. Dit terwijl het kabinet naar buiten toe nog altijd uitdraagt dat het 
programma juridisch in de haak was, en een positieve bijdrage heeft geleverd aan de 
wederopbouw in Syrië.  
���,Q�HHQ�PDLO�YDQ�KHW�PLQLVWHULH�VWDDW�ELMYRRUEHHOG��µ'DW�>1/$��UHG�@�JDDQ�ZH�GXV�QRRLW�PHHU�
doen. Tot die conclusie was ikzelf - en velen onder ons - DOODQJ�JHNRPHQ¶�  
3. Uit andere e-mails van het ministerie wordt duidelijk dat een ambtenaar, betrokken bij een 
NDELQHWVUHDFWLH�RS�KHW�SURJUDPPD��]LMQ�FROOHJD¶V�LQ�GH�]RPHU�YDQ������HURS�ZLMVW�GDW�KHW�1/$-
programma volgens externe juristen wel degelijk een schending van het internationaal recht 
betrof. Daarop ontstaat discussie binnen het departement: een collega zegt dat de ambtenaren 
µQLHW�PHHU� WHUXJ�NXQQHQ¶�RPGDW� µGH�PLQLVWHU�QX�HHQPDDO� LQ�GH�NDPHU�KHHIW�JH]HJG¶�GDW�GH 
VWHXQ�µQLHW�LQ�VWULMG¶�PHW�GH�LQWHUQDWLRQDOH�UHJHOV�ZDV��'H�NULWLVFKH�DPEWHQDDU�YHU]XFKW�GDW�PHQ�
PRHW� VFKDNHQ� RS� WZHH� ERUGHQ�� WXVVHQ� KHW� LQWHUQDWLRQDDO� UHFKW� HQHU]LMGV� HQ� GH� µSROLWLHNH�



GLPHQVLH¶�DQGHU]LMGV��+LM�]LM�VFKULMIW�GDW�³ZDW�ZH�RRN�]HJJHQ��GH�XLWNomst moet zijn dat NLA in 
]LMQ�DOJHPHHQKHLG�JHHQ�VFKHQGLQJ�KRHIW�WH�]LMQ������¶  
4. In maart 2021 noemt Sigrid Kaag het NLA-programma tijdens een interview bij Nieuwsuur 
GHVJHYUDDJG�µHHQ�YHUVFKULNNHOLMNH�VLWXDWLH¶��2RN�VWHOW�]LM�GDW zij degene was die had besloten 
het programma stop te zetten. Ambtenaren reageren hier, zo blijkt uit de vrijgegeven stukken, 
intern verbaasd op: het was volgens hen niet Kaag, maar minister Blok die het besluit tot 
stopzetting had genomen. In een interne e-mail beticht een ambtenaar Kaag ervan dat zij met 
GH]H�XLWVSUDNHQ�KDDU�µVWUDDWMH�VFKRRQYHHJW¶ 
5. Ook heeft het ministerie de informatievoorziening omtrent het programma richting zowel 
Tweede Kamer als pers geprobeerd te frustreren. Bijvoorbeeld door wobstukken niet metéén 
vrij te geven, maar op te sparen en gelijktijdig te publiceren, en zo het aantal 
publicatiemomenten te beperken. 
���+HW�PLQLVWHULH�EHVOXLW�RRN�RP�HHQ�.DPHUEULHI�PHW�XLWOHJ�RYHU�GH�ZREV�QDDU�1/$�HU�µop de 
ZRHQVGDJRFKWHQG�YRRU�6LQWHUNODDV¶�XLW�WH�GRHQ�  
7. Als de rechter een strijdgroep die indirect door Nederland gesteund werd (Ahrar al Sham) 
RIILFLHHO�DOV�µWHUURULVWLVFK¶�EHVWHPSHOW�VWXXUW�KHW�PLQLVWHULH�HHQ�.DPHUEULHI�GDDURYHU�SDV�EHZXVW�
laat in de mHLYDNDQWLH�XLW��µJHHQ�KXLVZHUN�PHHJHYHQ�WLMGHQV�UHFHV¶��]R�VWDDW�LQ�GH�VWXNNHQ��+HW�
doel is het aantal 'mediamomenten te beperken'. Ook vragen van Nieuwsuur en Trouw 
hierover worden niet zo snel mogelijk uitgestuurd maar pas gebundeld, later verstuurd.  
8. Ook wacht het ministerie bewust met het beantwoorden van persvragen over een zaak 
tegen een van terrorisme verdachte Syriëganger, die bij een door Nederland gesteunde 
JURHSHULQJ� ZDV� DDQJHVORWHQ�� µ$OV� ZH� HHQ� JRHG� DUJXPHQW� KHEEHQ� RP� WH� ZDFKWHQ� WRW� GH�
uitsprDDN�]RX�LN�GDW�GRHQ¶��VFKULMIW�HHQ�DPEWHQDDU�  
9. Het minsterie negeerde bovendien een verzoek van de rechtbank Den Haag in april 2019 
om informatie over door Nederland gesteunde strijdgroepen. Het ministerie besluit 'geen 
inhoudelijke reactie' aan de rechtbank te geven, omdat het departement anders het 'risico' 
vreesde 'als getuige' te worden opgeroepen.  
10. Binnen het ministerie is wantrouwen te zijn ontstaan richting de Tweede Kamer en pers: 
ambtenaren vermoeden dat journalisten die vragen hebben over hHW�SURJUDPPD�µRQGHU�YDOVH�
YRRUZHQGVHOHQ¶�WH�ZHUN�JDDQ��HQ�GDW�]LM��QHW�DOV�
]HNHUH�.DPHUOHGHQ
��µHURS�XLW�]LMQ¶�RP�]DNHQ�
µQHJDWLHI�WH�LQWHUSUHWHUHQ¶�  
����0HQ�JHORRIW�ELQQHQ�KHW�PLQLVWHULH�]HOIV�GDW�HU�VSUDNH�LV�YDQ�HHQ�µVDPHQZHUNLQJ¶�WXVVHQ 
Nieuwsuur en Trouw met het Kamerlid Pieter Omtzigt, die ook veel vragen stelt over het NLA-
programma.  
���� %LM� WRHQPDOLJ� PLQLVWHU� %ORN� EHVWDDW� µJURWH� IUXVWUDWLH¶� RPGDW� KLM� KHW� LGHH� KHHIW� GDW�
µFRDOLWLHSDUWQHU¶�&'$�µHURS�XLW�OHHN�KHP�WH�µEHVFKDGLJHQ¶��]R�VWDDW�LQ�HHQ�LQWHrne notitie.  
13. Het ministerie probeert ook te voorkomen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk 
onderzoek instelt naar het NLA-programma. In een interne e-mail staat de vraag of met 
µFRDOLWLHSDUWQHUV¶�LV�µDIJHKHFKW¶�GDW�µZH�GDW�QLHW�PRHWHQ�ZLOOHQ¶��7RHQPDlig minister Blok blijkt 
SHUVRRQOLMN� ELM� RSSRVLWLHSDUWLMHQ� WH� KHEEHQ� JHOREE\G� RP� YRRUDO� WHJHQ� HHQ�PRWLH� YRRU� ]R¶Q�
RQGHU]RHN� WH� VWHPPHQ�� µ0LQLVWHU� KHHIW� URQGMH�JHEHOG�� ILQJHUV� FURVVHG¶��PDLOHQ�DPEWHQDUHQ�
HONDDU��µ(Q�DQGHUV�YHU]LQQHQ�ZH�HHQ�DQGHUH�OLVW�¶  
14. Als eind 2020 duidelijk wordt dat het kabinet zal aftreden vanwege de toeslagenaffaire 
slaagt de Kamer er alsnog in een meerderheid voor een onafhankelijk onderzoek naar de 
Syriesteun te verkrijgen. De wobstukken laten zien dat vanuit het departement vervolgens 
geprobeerd wordt om de samenstelling van de commissie die dit onderzoek moet gaan leiden 
QDDU�KDDU�KDQG�WH�]HWWHQ��µ,N�KHE�DIJHUDGHQ�RP�HHQ�MXULVW�DOV�YRRU]LWWHU�WH�NLH]HQ¶��]R�VWDDW�LQ�
de stukken.  
15. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de gang van zaken niet de 
VFKRRQKHLGVSULMV�YHUGLHQW��PDDU�GDW�PHQ�ZHUNW�DDQ�YHUEHWHULQJ�HQ�WUDQVSDUDQWLH��µ(U�VSHHOGH�
HHQ�KRRS�IUXVWUDWLH�ELM�GH�DPEWHQDUHQ¶��]HJW�KLM��+HW�PLQLVWHULH�]HJW�DEVROXXW�QLHW te geloven 
GDW�HU�VSUDNH�LV�YDQ�VDPHQZHUNLQJ��KHW�VDPHQ�RSWUHNNHQ�GDQ�ZHO� µFROOXVLH¶� WXVVHQ�SHUV�HQ�
Kamer.   
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Om te beginnen herkent het Ministerie zich niet in de geformuleerde stellingen. 
Graag verwijs ik ook naar de eerdere beantwoording van jullie set met vragen. In die beantwoording 
geven we aan dat het ministerie het belangrijk vindt dat ambtenaren zich vrij voelen om discussie te 
kunnen voeren. In elke WOB zullen tegengestelde meningen worden aangetroffen: die zijn van 
belang voor het ministerie bij de totstandkoming van beleid. Deze interne discussies tussen 
ambtenaren geven echter niet het formele standpunt van het ministerie weer, maar betreffen de 
opvatting van een enkele ambtenaar. Op basis van enkele zinnen van ambtenaren, zonder context, 
kun je geen conclusies trekken over het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het 
formele standpunt van het ministerie wordt uitgedragen door de minister van Buitenlandse Zaken, 
bijvoorbeeld in de Kamer of in Kamerbrieven. 
De afgelopen jaren hebben de verschillende ministers zich in de Kamer uitgesproken over deze 
kwestie, zijn er duizenden stukken geopenbaard door middel van WOB-verzoeken, zijn er meerdere 
Kamerbrieven gestuurd en Kamervragen en mediavragen beantwoord. Het ministerie is hier zo 
transparant mogelijk in geweest. 
Wat betreft het beantwoorden van mediavragen en het verzenden van kamerbrieven: Vragen van 
media en van de Kamer worden zo snel mogelijk beantwoord. Zorgvuldigheid bij de beantwoording 
kost tijd. Van traineren of frustreren is geen sprake. Daarbij houden we aan dat als er Kamervragen 
en mediavragen over hetzelfde onderwerp gesteld zijn, de Kamer in principe eerst wordt 
geïnformeerd. 
  

Directeur Communicatie 
 

Op verzoek van het ministerie zijn de namen en contactgegevens van de woordvoerders in kwestie
weggehaald uit bovenstaande mailwisseling.




