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Vergaderjaar 2011-2012

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 
2012 

C1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 11 september 2012

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien 
van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. Bij brief van 20 juli 2012 aan de minister van Defensie 
attendeert de Voorzitter van de Eerste Kamer op dit gebruikelijke 
halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. 
De minister heeft digitaal een overzicht van de toezeggingen ontvangen 
waarvan de termijn volgens informatie op 1 juli 2012 is verstreken. 

De minister van Defensie heeft op 7 september 2012 gereageerd. 

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

1 Het vorige stuk verschenen onder EK 33000 V ek-AG komt hierbij te vervallen.  
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Den Haag, 20 juli 2012

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien 
van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. Middels deze brief attendeer ik u op dit gebruikelijke 
halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. 
Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan 
de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2012 is verstreken. Daarbij 
treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of 
deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2013 
verloopt - indien aan de orde. U kunt de lijst(en) raadplegen via de 
volgende link(s):

Rappel: 
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vj1ce3fma8v0&ministerie=vgh
yngkof7ki 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele 
correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen 
zullen worden nagekomen, graag voor vrijdag 14 september 2012.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen 
en dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt 
voldaan, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Mr. G.J. de Graaf
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2012

In reactie op uw verzoek van 20 juli 2012 (kenmerk 150998.03u) 
informeer ik u hierbij over de stand van zaken ten aanzien van nog 
openstaande toezeggingen. 

Tijdens de gezamenlijke behandeling van de begrotingen van de 
ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken op 15 februari 2011 heb 
ik het lid Russell (CDA) toegezegd de Eerste Kamer te zullen informeren 
over de ambities van het kabinet op het terrein van cyber defence en 
cyber warfare. 

Deze toezegging is gestand gedaan met de toezending van de Nationale 
Cyber Security Strategie op 25 februari 2011 (Kamerstuk 26643, nr. 
174), de reactie van het kabinet op het advies van de AIV en de CAVV 
over digitale oorlogvoering op 6 april 2012 (Kamerstuk 33000-X, nr. 79) 
en de defensiestrategie voor het opereren in het digitale domein op 27 
juni 2012 (Kamerstuk 33321, nr.1).

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Drs. J.S.J. Hillen
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