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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 7 april 2008
De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking1 heeft ter voorbereiding op het debat in de Eerste Kamer
op 15 april 2008 over de stand van de krijgsmacht en het bredere kader
van de NAVO aan de staatssecretaris van Defensie bij brief van 1 april
2008 om nadere informatie gevraagd.
De minister en de staatssecretaris van Defensie hebben daarop bij brief
van 4 april 2008 een reactie gestuurd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de commissie,
Hamilton
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BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
Den Haag, 1 april 2008
Ter voorbereiding op het debat in de Eerste Kamer op dinsdag 15 april
aanstaande over de stand van de krijgsmacht en het bredere kader van de
NAVO, in het kader van de behandeling van de begroting van het ministerie van defensie en de begroting van het ministerie van buitenlandse
zaken, verzoekt de commissie u enige nadere informatie te verschaffen.
De commissie wenst te beschikken over een helder overzicht van de
inkomsten en uitgaven van de afgelopen tien jaren inzake defensiematerieel enpersoneel. In ogenschouw nemende de afgelopen reorganisaties
bij defensie, en de verschillende begrotingen van de afgelopen jaren is
een eenduidig overzicht niet voorhanden. De commissie verzoekt u
daarbij ook rekening te houden (mogelijk door slechts een vermelding)
met de inflatiecijfers van de betreffende jaren.
De commissie zou deze informatie graag zo spoedig mogelijk ontvangen,
doch uiterlijk op woensdag 9 april 2008.
De voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking,
G. J. de Graaf
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BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN
DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 4 april 2008
In reactie op uw verzoek van 1 april 2008 treft u in bijlage aan een overzicht van de financiële gegevens van de afgelopen tien jaar inzake
defensiematerieel en -personeel.
De gepresenteerde cijfers zijn de feitelijk gerealiseerde uitgaven ten laste
van de Defensiebegroting. De uitgavencategorieën zijn tot stand gekomen
door de uitgaven, die zijn verantwoord ten laste van door de jaren heen
van inhoud wisselende beleidsartikelen, te hergroeperen. Hierdoor is een
meerjarige vergelijking tussen de verschillende uitgavencategorieën
mogelijk geworden. De uitgaven «Bijdrage aan baten-lastendiensten»
betreffen de vergoeding van Defensie aan cateraar PARESTO. Met de
oprichting van PARESTO als baten-lastendienst zijn de materiële en personele exploitatie-uitgaven uiteraard verminderd.
De uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties worden uit de HGIS-post
«crisisbeheersingsoperaties» gefinancierd. Dit geldt ook voor de Contributies VN. Deze laatste uitgaven worden met ingang van de begroting 2008
direct ten laste van de begroting van Buitenlandse Zaken verantwoord.
De minister van Defensie,
E. van Middelkoop
De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries
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BIJLAGE

Overzicht financiële gegevens van de afgelopen tien jaar

Overige uitgaven: betreft onder meer uitgaven voor subsidies, milieu,
wetenschappelijk onderzoek, bijdrage aan NAVO en internationale samenwerking.
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