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Betreft Vervolg Wob-verzoek n.a.v. het KhAD-WAD ambtsbericht van 29 februari
2000.
Geachte heer Brouwer

In uw brief van 13 juli 2018, ontvangen op 17 juli 2018, vraagt u om "kopiedn
van alle bestuursdocumenten die details geven over de internationale steun" voor
de in uw Wob-verzoek van 11juni 2018 genoemde passages in het ambtsbericht
van 29 februari 2000 over veiligheidsdiensten in communistisch Afghanistan
(1978- 1992) AGSA, KAM, KhAD en WAD.
De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij brief 20
M in

juli 2018, referentienummer

Buza-2018.831840.

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie op grond van het Wob bericht ik
als volgt.

u

Zoals in de inleiding van genoemd ambtsbericht is aangegeven, is bij het opstellen
ervan gebruik gemaakt van rapportages van ondermeer de Nederlandse
ambassade in Islamabad. Daarnaast is gebruik gemaakt van openbare bronnen,
van mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties, zoals vermeld in het
overzicht van geraadpleegde literatuur en in de voetnoten.
De negen passages/ waaraan u refereert, uit het ambtsbericht betreffende de
selectie, opleiding, salari€ring, roulatie en (de mate van) betrokkenheid bij
mensenrechtenschendingen van onderofficieren en officieren van de KhAD-WAD
veiligheidsdienst zijn gebaseerd op informatie van vertrouwelijke bronnen,
neergelegd in memoranda van de Nederlandse ambassade in Islamabad. Deze
memoranda en gerelateerde correspondentie tussen mijn departement en de
Nederlandse ambassade te Islamabad zijn reeds gedeeltelijk openbaar gemaakt
bij besluit van 14 april 2015. Dit besluit treft u geanonimiseerd als bijlage aan
alsmede de toentertijd met het besluit vrijgegeven passages uit documenten
waaronder diegene die betrekking hebben op de door u genoemde negen
passages uit de paragrafen 2.4. en 2.7. van hogergenoemd ambtsbericht. Zoals
uit het besluit van 14 april 2015 blijkt, is geen informatie openbaar gemaakt over
de identiteit van de personen die hebben meegewerkt aan het onderzoek evenals
informatie die herleidbaar zou zijn naar de identiteit van die personen. Dergelijke
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informatie is niet openbaar gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder e en g/ van de Wob.
Mocht u naar aanleiding van deze reactie vragen hebben, kunt u contact opnemen

met de heer Spitz van het Cluster Ambtsberichten (DAF-CAB).
Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geinformeerd.

De minister van Buitenlandse Zaken
Namens deze,
Het hoofd van het Cluster Ambtsberichten

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister van Buitenlandse
Zaken, t.a.v. het Cluster Ambtsberichten, postbus 20061, 2500 EB Den Haag.
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