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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 15 juli 
2016 een brief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de 
halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn 
gedaan. De Minister heeft op 6 september 2016 gereageerd. 

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelings-
samenwerking1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

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

1 Samenstelling Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking:
Kox (SP), (vicevoorzitter), Elzinga (SP), Ten Hoeve (OSF), Van Kappen (VVD), Kuiper (CU), 
Schaap (VVD), (vicevoorzitter), Strik (GL), Knip (VVD), Barth (PvdA), Faber-van de Klashorst 
(PVV), De Graaf (D66), De Grave (VVD), Hoekstra (CDA), Martens (CDA), Schrijver (PvdA), 
(voorzitter), Van Apeldoorn (SP), Van Dijk (SGP), Lintmeijer (GL), Knapen (CDA), Markuszower 
(PVV), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schaper (D66), Stienen (D66), Teunissen (PvdD), 
Vreeman (PvdA) en Van Weerdenburg (PVV).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Defensie 

Den Haag, 15 juli 2016 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse 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 2016 is verstreken. Daarbij treft u tevens, 
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2017 verloopt. Beide lijsten 
zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vk5rhpe8c2bg&ministerie=vghyngkof7ki 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vk5rhq09ym6b&ministerie=vghyngkof7ki 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 26 augustus 2016 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
vestreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 september 2016 

Inleiding 

U heeft mij op 15 juli jl. verzocht de Eerste Kamer nader te informeren 
over de openstaande toezeggingen (kenmerk 159566.10u). 

Toezeggingen 

Aan de toezegging onder nummer T02295, over de informatieverstrekking 
over defensiepersoneel met een dubbele nationaliteit aan de Verenigde 
Staten, is voldaan met het toezenden van de brief dubbele nationaliteit en 
ITAR op 16 juni 2016 (kenmerk BS2016009843) en de brief aanvullende 
vragen dubbele nationaliteit en ITAR op 12 augustus 2016 (kenmerk 
BS2016013377). 

Aan de toezegging onder nummer T02300, over de meest recente 
afspraak tussen het Ministerie van Defensie en het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de intensivering op het Research 
and Development budget voor CBRN-dreiging (Chemisch, Biologisch, 
Radiologisch, Nucleair), verwacht ik in oktober te voldoen. 

De toezegging onder nummer T02303 is niet helemaal goed verwoord. 
Het gaat om twee onderzoeken naar mogelijk door Nederland veroor-
zaakte burgerslachtoffers in de strijd tegen ISIS. Ik zal u over de 
uitkomsten vertrouwelijk informeren. Het is nog niet duidelijk hoe lang het 
onderzoek van het Openbaar Ministerie zal duren. 

Aan de toezegging onder nummer T02304, om u de uitkomsten van de 
studiegroep Begrotingsruimte te doen toekomen en u te informeren over 
maatregelen om meer stabiliteit te organiseren in de defensiebegroting, is 
deels voldaan. Het advies van de studiegroep (kenmerk 2016-0000088822 
U) is u op juli 2016 toegezonden. Met de brief over meer rust in het 
planproces van 9 juni 2016 (kenmerk BS2016009445) en de brief over de 
prijs- en wisselkoersschommelingen Defensie op 7 juli (kenmerk 
2016-0000094496) bent u nader geïnformeerd over maatregelen om de 
defensiebegroting te stabiliseren. Zoals in deze laatste brief is aangegeven 
verwacht ik u voor de algemene financiële beschouwingen nader te 
informeren. 

Doorlopende toezeggingen 

Aan de doorlopende toezegging onder nummer T02009, u te informeren 
over de ontwikkelingen op het gebied van internationale samenwerking, 
zal zoals gebruikelijk worden voldaan met de jaarlijkse brief over 
internationale samenwerking in oktober. 

Aan de doorlopende toezegging onder nummer T02116, over het melden 
van ontwikkelingen op het gebied van stealthtechnologie en sensoren, is 
meest recentelijk invulling gegeven op 16 september 2015 met het 
toezenden van de voortgangsrapportage VF35 (kenmerk BS2015016723). 
Vanzelfsprekend informeer ik uw Kamer bij nieuwe ontwikkelingen. 
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Aan de doorlopende toezegging onder nummer T02301, om documenten 
van algemeen defensiebelang, zoals de NATO Defence Planning 
Capability Review, ook aan de Eerste Kamer te sturen, zal ik, daar waar 
van toepassing, invulling geven. 

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