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Op 10 december 2013 heeft het Lid Kuiper (ChristenUnie) een motie 
ingediend (EK 33 750 X, C), die op 17 december 2013 door de Eerste 
Kamer is aangenomen, inzake het nakomen van budgettaire internationale 
verplichtingen aangaande het defensiebudget. De ambtelijke reactie van 
het Ministerie van Defensie op een ambtelijke navraag naar de stand van 
zaken met betrekking tot de uitvoering van deze motie, was dat deze 
motie in uitvoering is. 
Naar aanleiding daarvan heeft de vaste commissie voor Buitenlandse 
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking1 op 1 april 2014 een brief 
gestuurd aan de Minister van Defensie. 

De Minister heeft op 9 mei 2014 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Gradenwitz 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), G.J. de Graaf (VVD), Franken (CDA) (vice-voorzitter), 
Nagel (50Plus), Elzinga (SP), Van Kappen (VVD) (voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Strik 
(GL), Vliegenthart (SP) (vice-voorzitter), K.G. de Vries (PvdA), Knip (VVD), Martens (CDA), Van 
Boxtel (D66), Th. de Graaf (D66), Ganzevoort (GL), De Lange (OSF), Koole (PvdA), Schrijver 
(PvdA), Vlietstra (PvdA), Popken (PVV), M. de Graaff (PVV), Sörensen (PVV), Bröcker (VVD).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN DEFENSIE  

Den Haag, 1 april 2014 

Op 10 december 2013 heeft het Lid Kuiper (ChristenUnie) een motie 
ingediend (EK 33 750 X, C), die op 17 december jl. door deze Kamer is 
aangenomen, inzake het nakomen van budgettaire internationale 
verplichtingen aangaande het defensiebudget. 

De ambtelijke reactie van uw ministerie op onze ambtelijke navraag naar 
de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van deze motie, was 
dat deze motie in uitvoering is. Tevens is vermeld dat deze motie voor de 
volgende begrotingsbehandeling eind dit jaar zal worden uitgevoerd. 

De commissie verzoekt u of u binnen 4 weken concreet kunt aangeven op 
welke wijze de motie wordt uitgevoerd en er invulling wordt gegeven aan 
wat gevraagd wordt. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie 
en Ontwikkelingssamenwerking,
F.E. van Kappen 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 9 mei 2014 

Op 1 april jl. heeft de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse 
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van uw Kamer mij 
verzocht te melden op welke wijze de motie-Kuiper (EK 33 750 X, C) wordt 
uitgevoerd en of er invulling wordt gegeven aan wat er is gevraagd. De 
motie verzoekt «aan te geven op welke termijn en op welke wijze 
Nederland zich in zijn budgettaire beleid kan voegen naar een niveau van 
uitgaven dat past bij zijn eigen Veiligheidsstrategie en afgesproken 
internationale verplichtingen». 

Ik kijk terug op een constructieve bespreking van de defensiebegroting in 
uw Kamer op 10 december 2013. De motie is sympathiek en ik ben dan 
ook blij met de toevoeging van het extra budget aan de defensiebegroting 
bij het begrotingsakkoord in het najaar van 2013. Met de nota In het 
belang van Nederland zijn ambitie en middelen met elkaar in evenwicht 
gebracht. 

De nota In het belang van Nederland en de Internationale Veiligheidsstra-
tegie onderstrepen dat onzekerheid een belangrijke constante is in de 
internationale verhoudingen. De recente ontwikkelingen in de wereld, ook 
aan de grenzen van het Navo-bondgenootschap, bevestigen dat. Het 
kabinet is zich daarvan zeer bewust. 

Via het reguliere begrotingsproces, waaronder de begrotingsbehandeling, 
wordt uw Kamer vanzelfsprekend nader geïnformeerd over het budget-
taire beleid mede in relatie tot de veiligheidssituatie en de afgesproken 
internationale verplichtingen. 

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert
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