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ISAF-evaluatie  

Bescheiden maar omkeerbare verbeteringen in Uruzgan en onzekere 
toekomst voor Afghanistan  

Jan Gruiters 

De namen van vijfentwintig in Afghanistan omgekomen Nederlandse militairen. Zij staan 
vermeld op de eerste bladzijden van rapport “Eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage 
aan ISAF, 2006-2010.” Daarmee is de toon direct gezet. Dit is een evaluatie van een 
uitzonderlijke missie.  

De eerste bladzijden van het evaluatierapport onthullen ook direct de complexiteit van de 
oorlog in Afghanistan. Vuurgevechten, raketaanvallen en eigen vuur komen in elke 
oorlogssituatie voor. Maar in Afghanistan zijn het bermbommen die de meeste slachtoffers 
veroorzaken onder Nederlandse militairen. Naast respect voor hen die niet terugkeerden uit 
Afghanistan betuigt de regering ook medeleven met ten minste 50 - 80 naamloze Afghaanse 
burgerslachtoffers. Hen viel niets meer te verwijten dan dat zij op het verkeerde moment op 
de verkeerde plaats waren.  

Het uitzonderlijke karakter van de missie komt verder tot uitdrukking in de omvang (in totaal 
zijn er 20.000 militairen en 130 man civiele medewerkers uitgezonden) en de kosten (€1,9 
miljard, dat is €1,4 miljoen per dag) van de missie, in het grote internationale profiel dat 
Nederland daarmee als lead nation kreeg en in de 3D-benadering die Nederland toepaste.  

Ook de evaluatie van deze missie had een bijzonder karakter. Voor de eerste keer is er, voor 
het aandeel van het ministerie van Defensie in de missie, sprake van een beleidsdoorlichting. 
Deze beleidsdoorlichting stelt eisen aan de onafhankelijkheid van de evaluatie. Om deze 
onafhankelijkheid te waarborgen of ten minste te vergroten hebben de betrokken 
bewindslieden een onafhankelijke commissie van experts ingesteld.1 Het is de eerste keer 
dat een dergelijke onafhankelijke commissie een evaluatie van een missie begeleidt. In de 
samenstelling van de commissie - een hoogleraar antropologie, een topdiplomaat, een oud-
bevelhebber der landstrijdkrachten en een directeur van IKV Pax Christi - weerspiegelt niet 
enkel de 3D-benadering maar ook de politieke lading van de missie. 

De commissie had een beperkte taakstelling. Zij was betrokken bij de opzet (plan van 
aanpak) en uitvoering (becommentariëren van tussenversies) van de evaluatie. De 
bewindslieden en het redactieteam, bestaande uit ambtenaren van de ministeries van 
Buitenlandse Zaken en Defensie, waren verantwoordelijk voor het eindrapport en hadden 
een doorslaggevende stem in zowel de opzet als de uitvoering van de evaluatie. De 
eindversie van het evaluatierapport is vastgesteld door de bewindslieden. Zij zijn politiek 
eindverantwoordelijk voor de inhoud. De taakopdracht van de commissie beklemtoonde 
bovendien dat verificatie van de juistheid en volledigheid van de in het evaluatierapport 
gepresenteerde feiten niet tot de verantwoordelijkheid van de commissie behoort. Ook dat 
blijft nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van betrokken bewindslieden.  
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Toetsingskader 

Een evaluatie van de missie in Uruzgan kan vanuit verschillende perspectieven plaatsvinden. 
Vanuit een internationaal politiek perspectief bezien is enkel het succes van de ISAF-missie 
als geheel van beslissende betekenis. Succes in de provincie Uruzgan is immers niet alleen in 
zeer hoge mate afhankelijk van succes op nationaal niveau maar bovendien van weinig 
betekenis indien de ISAF-missie in Afghanistan mislukt. De politieke en militaire realiteit is 
dat over het verloop van de missie in Afghanistan en het realiseren van de doelstellingen, 
tien jaar na de start, geen definitieve uitspraken mogelijk zijn. Het is nog altijd onduidelijk of 
ISAF en de Afghaanse veiligheidstroepen hun tactische successen kunnen opschalen naar alle 
kritische regio’s en of de overdracht aan de Afghaanse autoriteiten en veiligheidstroepen 
duurzame stabiliteit zal brengen. Dat gegeven is zorgwekkend en veelzeggend. Het 
impliceert tevens dat er nog geen definitieve uitspraken mogelijk zijn over de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de Nederlandse bijdrage en de duurzaamheid 
daarvan. 

In de evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie staat echter niet het 
internationale perspectief centraal maar het Nederlandse Toetsingskader. Het 
Toetsingskader eist dat de evaluatie simpelweg de volgende onderzoeksvraag beantwoordt: 
zijn de doelstellingen van de Nederlandse bijdrage aan ISAF, gegeven de uitgangspunten en 
aannames, in de periode 2006-2010 gerealiseerd? 

Als gevolg van deze strakke begrenzing van de reikwijdte van de evaluatie door het 
Toetsingskader blijven enkele belangrijke aspecten buiten beschouwing . Zo blijft de invloed 
van internationale actoren en factoren in de evaluatie onderbelicht. De beslissende invloed 
van de VS en andere NAVO-bondgenoten, de sleutelrol van Pakistan, de ambigue positie van 
de Afghaanse regering: daarover rept de evaluatie niet, terwijl deze actoren een wezenlijke 
invloed uitoefenden op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de missie in 
Uruzgan is uitgevoerd.  

Ook de Nederlandse politieke besluitvorming tot uitzending naar Uruzgan blijft, geheel 
conform het Toetsingskader, buiten beschouwing. Toch valt moeilijk te ontkennen dat het 
politieke besluitvormingsproces bepalend is voor het karakter en de randvoorwaarden (doel, 
aanpak en middelen) van de missie. Op basis van de motie-Hamer, destijds mede ingediend 
door CDA en ChristenUnie, had het presidium van de Tweede Kamer moeten zorgdragen 
voor een parlementaire evaluatie van de besluitvorming tot politieke steun en militaire 
bijdrage aan ISAF. Ook het gevolgde mediabeleid (embedded journalism) en strategisch 
communicatiebeleid van de regering onttrekken zich aan een transparante en onafhankelijke 
evaluatie. Toch is het belang van onafhankelijke berichtgeving door de media en heldere en 
eenduidige communicatie door de regering over doel, karakter en resultaten van de missie 
onomstreden.  

De onafhankelijke commissie adviseert daarom in het vervolg de effecten van de politieke 
besluitvorming en parlementaire discussies op de operationele uitvoering van en het 
maatschappelijk draagvlak voor missies ook te evalueren. Bovendien meent de commissie 
dat een onafhankelijke evaluatie naar het strategisch communicatiebeleid en het 
mediabeleid alsnog moet plaatsvinden. 
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Veiligheid 

Terug naar de kernvraag van de evaluatie. In hoeverre zijn de doelstellingen van de 
Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie gerealiseerd op gebied van veiligheid, bestuur en 
ontwikkeling?  

Het evaluatierapport spreekt zich voor wat betreft veiligheid vooral uit over de veiligheid van 
gebieden die binnen de inktvlek vallen waarbinnen de Task Force Uruzgan actief was. Het 
evaluatierapport concludeert dat binnen deze inktvlekgebieden de veiligheid “relatief” is 
toegenomen en de bevolking “een acceptabele mate” van bewegingsvrijheid genoot. 
Doordat het Afghaanse leger en de politie “meer dan voorheen” in staat waren zelfstandig 
op te treden kon de inktvlek in omvang toenemen. De toegenomen veiligheid bood meer 
mogelijkheden voor sociaal-economische ontwikkeling, ondanks infiltratie van 
opstandelingen en enkele zware aanslagen binnen de inktvlek. 

Wat opviel bij de evaluatie van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie in Uruzgan is het 
ontbreken van vooraf geformuleerde indicatoren voor veiligheid en het gebrek aan 
geverifieerde informatie over veiligheid. Door het ontbreken van een systematische 
monitoring op basis van heldere indicatoren is een evaluatie van de ontwikkeling van de 
veiligheidssituatie in Uruzgan problematisch, stelt de commissie beleefd. Dat is 
welbeschouwd een pijnlijke conclusie voor een missie van deze omvang. 

Informatie over de veiligheid in Uruzgan, zoals de periodieke Security Ratings van de VN en 
van het Afghanistan National NGO Safety Office zijn door het reactieteam terzijde gelegd 
met het argument dat deze informatie onvoldoende geverifieerd dan wel onvoldoende 
toegesneden is op de inktvlekken binnen Uruzgan. Deze security ratings geven een opvallend 
pessimistischer beeld van de veiligheid in de gehele provincie. Alleen nadere analyse kan de 
oorzaak van deze verschillen achterhalen. Door het gebrek aan onafhankelijke en 
geverifieerde informatie begeeft het evaluatierapport zich, voor wat betreft de conclusies 
over veiligheid, onvermijdelijk op dun ijs. Dat blijkt ook uit de gebruikte formuleringen: 
“relatief,” “een acceptabele mate,” “meer dan voorheen.”  

De omvang van de inktvlek is, hoewel gegroeid tijdens de missie, beperkt gebleven. De 
verwachtingen zowel ten aanzien van de Afghaanse veiligheidseenheden als met betrekking 
tot het Nederlandse troepenplafond bleken te optimistisch. Bovendien bleek de beperkte 
beschikbaarheid van ondersteunende enablers een beperkende factor. Binnen de 
inktvlekken kon meer dan de helft van de bevolking van Uruzgan rekenen op bescherming 
die per definitie tijdelijk en beperkt was. Dat roept onvermijdelijk de vraag op of de 
beschikbaar gestelde troepensterkte in Uruzgan niet te gering was voor het effectief 
uitvoeren van een counterinsurgency waarbij bescherming van de burgerbevolking een 
voorname succesfactor is. Die vraag is vooral relevant voor de Afghaanse gemeenschappen 
in gebieden waar Nederlandse troepen niet of betrekkelijke weinig present waren (Char 
China, Gizab en delen van Khas Uruzgan). Zij waren teleurgesteld en voelden zich niet 
ondersteund en bovendien onbeschermd tegen de opstandelingen. 

Het voorkómen van burgerslachtoffers vormde een belangrijk issue tijdens de missie en ook 
voor de evaluatie. Ook hier stuitten de evaluatoren en de commissie op een moeilijk te 
accepteren gebrek aan (verifieerbare) informatie. Deels is dat te begrijpen. Terecht wijst het 
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evaluatierapport op complicaties. Zo is het onderscheid tussen burgers en combattanten 
moeilijk vast te stellen. Bovendien is achteraf vaak moeilijk vast te stellen of er 
burgerslachtoffers zijn gevallen. Meldingen zijn niet altijd accuraat en niet te controleren op 
basis van een (afwezig) bevolkingsregister. Slachtoffers worden snel begraven. En vaak is 
niet te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de burgerslachtoffers: de opstandelingen, 
Afghaanse veiligheidseenheden, ISAF-eenheden of Amerikaanse (Operation Enduring 
Freedom) eenheden. Het evaluatierapport geeft op basis van internationale onderzoeken 
aan dat in 2007 tijdens de slag om Chora 50-80 burgerslachtoffers zijn omgekomen door 
Nederlandse troepen en dat in de periode 2009 - 2010 in de omgeving van de inktvlek 36 
burgerslachtoffers zijn gevallen buiten toedoen van de Taskforce Uruzgan. Het 
evaluatierapport geeft geen informatie over burgerslachtoffers door toedoen van de 
Taskforce Uruzgan in de periode 2006-2008, of door inzet van de Air Task Force of door 
speciale eenheden (Task Force Viper en Taskforce 55). Het zicht op burgerslachtoffers blijft 
hierdoor onevenwichtig en beperkt. Er is geen informatie op tafel gekomen waaruit blijkt dat 
Nederlandse militairen het internationaal humanitair recht hebben geschonden. Mocht die 
informatie wel beschikbaar zijn, dan hebben de bewindslieden een serieus politiek 
probleem. 

De verplichtingen van het internationaal humanitair recht en de zo mogelijk nog stringentere 
eisen die voortvloeien uit een counterinsurgency-strategie stellen de hoogst mogelijke eisen 
niet alleen aan het voorkómen van burgerslachtoffers maar ook aan procedures met 
betrekking tot monitoring van, onderzoek naar en compenseren van (mogelijke) 
burgerslachtoffers.  

Goed bestuur 

De evaluatie van interventies op het resultaatgebied ‘goed bestuur’ richt zich op een brede 
waaier aan thema’s: capaciteitsopbouw, transparantie en integriteit, powerbrokers, 
representativiteit en tribale balans, rule of law, detentie, mensenrechten en 
drugsbestrijding. In de context van Afghaanse en oorlogsomstandigheden bleken de 
ambities op deze beleidsterreinen stuk voor stuk te hoog gegrepen. Is de toonzetting van de 
conclusies op gebied van veiligheid nog voorzichtig optimistisch, op gebied van goed bestuur 
is de toonzetting ronduit somber. Zeker, er zijn eerste stappen gezet. Maar de resultaten van 
alle inspanningen om te komen tot effectiever goed bestuur stellen teleur. Niet in de laatste 
plaats omdat in Kaboel en bij lokale autoriteiten de politieke wil ontbrak om een einde te 
maken aan corruptie, nepotisme en incompetentie.  

Wel is Nederland er in geslaagd de tribale balans binnen het provinciale bestuur te 
verbeteren. Door minder invloedrijke stammen méér bij het bestuur van Uruzgan te 
betrekken verminderde de steun van deze stammen aan de Taliban. Nederland wilde in 
Uruzgan bovendien de macht van powerbrokers met een bedenkelijke 
mensenrechtenreputatie breken door samenwerking met hen uit te sluiten. De Nederlandse 
intenties waren nobel maar werden niet gedeeld door de Afghaanse regering en ook niet 
door andere ISAF-partners die in Uruzgan bleven samenwerken met powerbrokers. Daarmee 
was het Nederlandse beleid op voorhand tot mislukken gedoemd. Het gebrek aan 
internationale consensus met betrekking tot de omgang met powerbrokers tast de 
duurzaamheid van de Nederlandse inspanningen ter verbetering van de tribale balans aan. 
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Dit ondanks plechtige beloften van de VS en Australië dat zij de aanpak van Nederland 
zouden continueren.  

Sociaal-economische ontwikkeling 

De toonzetting van de evaluatie voor wat betreft het resultaatgebied ‘sociaal-economische 
ontwikkeling’ is het meest positief. Er is significante vooruitgang geboekt, vertrouwen 
gewonnen en draagvlak voor de missie ontstaan. Bovendien zijn er mede dankzij 
Nederlandse inspanningen veel meer NGO’s en internationale organisaties werkzaam in 
Uruzgan en kon de provincie meer dan voorheen profiteren van nationale 
ontwikkelingsprogramma’s. De algemene teneur: er is sprake van een economische opleving 
van Uruzgan en Nederland heeft hieraan bijgedragen. Daarmee is een basis gelegd voor 
verdere ontwikkeling. 

De missie heeft ingezet op Afghanisering. Van belang was immers dat alle Nederlandse 
inspanningen ter verbetering van de sociaal-economische ontwikkeling van Uruzgan de 
legitimiteit van de Afghaanse autoriteiten zouden versterken. Het lijkt er echter op dat de 
verbeteringen in de levensomstandigheden in de perceptie van de Afghaanse bevolking 
vooral te danken was aan de inspanningen van Nederland of van NGO’s, terwijl de 
Afghaanse autoriteiten zich nog altijd weinig responsief tonen. Burgers in Afghanistan geven 
aan dat het voornaamste probleem in Uruzgan niet zozeer de onderontwikkeling is maar de 
voortdurende fragiliteit van de Afghaanse autoriteiten.  

Tegen de achtergrond van de toenemende steun voor de bijdrage van het Nederlandse 
bedrijfsleven aan ontwikkeling is het markant dat de evaluatie juist op dit punt kritisch is. Er 
was sprake van een gering animo bij het bedrijfsleven en een lage impact van het Fonds 
Economische Opbouw Afghanistan. 

Oordeel 

Naar het oordeel van de onafhankelijke commissie van experts is de kwaliteit van de 
evaluatie redelijk. Dat klinkt zuinig, en zo is het ook bedoeld. De commissie heeft enkele 
fundamentele kritiekpunten geformuleerd.  

In de eerste plaats stelt de commissie in haar brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
dat de evaluatie een eerste zicht biedt op de input en output, maar geen beeld geeft van de 
outcome en daarmee nog weinig zegt over de doeltreffendheid van de missie voor de 
Afghaanse bevolking in Uruzgan. En dat mag wel verwacht worden van een 
beleidsdoorlichting. 

In de tweede plaats vraagt de commissie zich af of de lokale bevolking in alle stadia 
voldoende betrokken is bij de vorming, uitvoering en evaluatie van beleid. De evaluatie volgt 
de interventielogica vanuit een Haags perspectief. Dit top-down perspectief is deels 
onvermijdelijk, maar vergt wel aanvulling vanuit een bottom-up perspectief. Het is essentieel 
dat de aanpak, uitvoering en evaluatie van missies aansluit op de noden, belangen en keuzes 
van lokale bevolkingsgroepen. 
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In de derde plaats wijst de commissie op het ontbreken van resultaat- en procesindicatoren 
en van een adequaat monitoringsysteem dat regering en parlement periodiek een beeld 
geeft van de voortgang. Een essentiële voorwaarde voor evaluatie. 

In de vierde plaats focust de evaluatie te exclusief op de prestaties van de Nederlandse 
militairen, diplomaten en ontwikkelingswerkers. Er is onvoldoende aandacht voor de 
internationale politieke context die een beslissende invloed uitoefent op het welslagen van 
de Nederlandse bijdrage.  

En in de vijfde plaats biedt de evaluatie onvoldoende inzicht in de doelmatigheid van 
interventies omdat kosten niet doorbelast kunnen worden aan specifieke resultaatgebieden.  

Aanbevelingen 

De commissie heeft ook enkele aanbevelingen geformuleerd waarvan de bewindslieden in 
hun aanbiedingsbrief fijntjes opmerken dat deze buiten het mandaat van de commissie 
vallen. Dat maakt de aanbevelingen niet minder relevant en dringend.  

Zo stelt de commissie dat de doelstellingen van de missie in de artikel 100-brieven in plaats 
van realistisch en concreet, eerder ambitieus en impressionistisch waren en dat de 
noodzakelijke samenhang tussen doel, aanpak en middelen ontbrak. De commissie beveelt 
daarom een herziening van het Toetsingskader aan die ervoor moet zorgen dat in de artikel 
100-brieven de doelstellingen realistisch en concreet zijn geformuleerd, resultaatindicatoren 
zijn opgenomen, de samenhang tussen doel, aanpak en middelen en de kans op 
doelbereiking expliciet zijn onderbouwd. Bovendien bepleit de commissie dat verplichtingen 
die voortvloeien uit de oproepen van de VN-secretaris-generaal en VN-resoluties met 
betrekking tot de bescherming van burgers worden nageleefd en vertaald in richtlijnen voor 
protectiestrategieën, -mandaten en -rapportages.  

Ook benadrukt de commissie het belang van een werkelijk samenhangende 3D-strategie. 
Een succesvolle strategie baseert zich op het primaat van een politieke in plaats van een 
militaire oplossing. Dat vergt ook bereidheid tot onderhandeling en samenwerking met 
powerbrokers en onderhandeling met opstandelingen zolang deze niet uit zijn op de 
vernietiging van de internationale rechtsorde. Een succesvolle strategie richt zich verder niet 
op het verslaan maar op het irrelevant maken van opstandelingen. Dat vergt het 
beschermen van de bevolking en een minimale inzet van geweld. Een succesvolle strategie 
vergt strategisch geduld, want het proces van staatsvorming in fragiele staten verloopt 
onvoorspelbaar, chaotisch en pijnlijk langzaam. Een commitment moet daarom niet 
verbonden zijn aan een end-date maar aan een end-state. 

De bewindslieden spraken in hun aanbiedingsbrief bij het evaluatierapport over zichtbare 
resultaten. Zeker, er zijn zichtbare resultaten geboekt en aan onzichtbare resultaten hebben 
de Afghanen weinig. Maar als de resultaten worden afgezet tegen de doelstellingen en tegen 
de actuele realiteit in Afghanistan dan past een hoge mate van bescheidenheid. De 
resultaten zijn zichtbaar, maar helaas niet onomkeerbaar, terwijl de toekomst in Afghanistan 
hoogst onzeker blijft.  

Vanaf de eerste vergadering van het redactieteam en de commissie van experts lagen de 
pagina’s op tafel met namen van Nederlandse militairen die in Afghanistan om het leven 
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kwamen. Een kritische evaluatie doet niets af aan het respect voor de wijze waarop 
Nederlandse militairen, diplomaten en ontwikkelingswerkers in chaotische en risicovolle 
omstandigheden invulling hebben gegeven aan de missie. Integendeel. Juist tegenover hen 
en tegenover de omgekomen Afghaanse burgers en militairen zijn de regering en het 
parlement verplicht deze evaluatie kritisch te bestuderen, te bespreken en daar lessen uit te 
trekken. Dit is geen onderwerp waarbij partijpolitieke overwegingen het debat mogen 
bepalen. Dat is ook in het belang van het Nederlands draagvlak voor missies die willen 
bijdragen aan het bevorderen van de internationale rechtsorde en het beschermen van de 
menselijke waardigheid tegen grootschalige mensenrechtenschendingen. 

Jan Gruiters is algemeen directeur van IKV Pax Christi en was lid van de onafhankelijke 
commissie van experts die is ingesteld door de bewindslieden van de minister ies van 
Buitenlandse Zaken en Defensie , ter begeleiding van de evaluatie van de Nederlandse 
bijdrage aan ISAF.  

Voor het rapport ‘Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF, 2006-2010,’ zie 
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/28/eindevaluatie-
nederlandse-bijdrage-aan-isaf-2006-2010.html. 

Voor het oordeel van de onafhankelijke commissie van experts zie 
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2011/09/28/bijlage-eindoordeel-
commissie-van-onafhankelijke-deskundigen.html. 

1. De onafhankelijke commissie van experts bestond uit prof. dr. Arie de Ruijter, Pieter 
Feith, Jan Gruiters en luitenant-generaal b.d. Marcel Urlings. 
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