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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 6 februari 
2018 een brief gestuurd aan de Minister van Defensie inzake de halfjaar-
lijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan. De 
Minister heeft op 23 februari 2018 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,
Van Luijk 

1 Samenstelling:
Kox (SP) (vice-voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Van Kappen (VVD), Kuiper (CU), Schaap (VVD) 
(vice-voorzitter), Strik (GL), Knip (VVD), Faber-van de Klashorst (PVV), De Graaf (D66), De Grave 
(VVD), Martens (CDA), Postema (PvdA) Vlietstra (PvdA) (voorzitter), Van Beek (PVV), Lokin-
Sassen (CDA), Van Apeldoorn (SP), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Knapen (CDA), 
Lintmeijer (GL), Van Rij (CDA), Schaper (D66), Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Overbeek (SP), 
Sini (PvdA), Baay-Timmerman (50PLUS).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Defensie 

Den Haag, 6 februari 2018 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een 
volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeg-
gingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen. 

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van 
het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een 
toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt 
de Kamer dit uiteraard graag. 

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan 
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn 
op 1 januari 2018 is verstreken. 

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via 
de volgende links: 

Totaaloverzicht: 
https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vklmjfvrtsrf&ministerie=vghyngkof7ki 

Rappel: 
https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vklmdwy23nw5&ministerie=vghyngkof7ki 

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 vóór vrijdag 16 maart 2018. Deze 
prognose betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de 
deadline reeds is verstreken. 

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 naar deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het registratienummer. 

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

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 23 februari 2018 

Met deze brief reageer ik op het verzoek van 6 februari jl. (nummer 
162393.02u) om uw Kamer te informeren over de wijze waarop ik ben 
omgegaan met de openstaande toezeggingen. Het betreft zes toezeg-
gingen, waarvan er drie doorlopend zijn en drie eenmalig. Ik zal uw 
toezeggingen puntsgewijs behandelen. 

T02009 is een doorlopende toezegging en gaat over het verzoek jaarlijks te 
rapporteren over de stappen die zijn gezet op het gebied van interna-
tionale militaire samenwerking. Ik heb uw Kamer en de Tweede Kamer op 
29 november 2017 daartoe de jaarlijkse rapportage toegestuurd 
(BS2017034626). De volgende rapportage staat gepland in het vierde 
kwartaal van 2018. 

T02116 is een doorlopende toezegging en behandelt de voortgang van het 
traject verwerving F-35. Ik heb uw Kamer en de Tweede Kamer op 
19 september 2017 de 18e voortgangsrapportage gestuurd 
(BS2017026345). De volgende rapportage staat gepland in het derde 
kwartaal van 2018. 

T02300 gaat over de afspraken tussen de Ministeries van Defensie en van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de intensivering voor Research & 
Development (middelen specifiek voor CBRN-dreiging). Op 29 september 
2016 is deze toezegging ingevuld met een brief van de Minister van 
Buitenlandse Zaken (nummer 33694 S). Daarnaast heb ik u op 1 november 
2016 de uitwerking van de afspraken gestuurd die zijn verwoord in de 
Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016–2020 (34 550 X, nr. 50). Ik 
beschouw daarom deze toezegging als afgedaan. 

T02301 betreft de doorlopende toezegging over het u toesturen van 
documenten van algemeen defensiebelang. Ik verwacht deze toezegging 
in te vullen met het versturen van de Defensienota voor het einde van het 
eerste kwartaal 2018. 

T02303 gaat over het onderzoek naar mogelijke burgerslachtoffers die 
gevallen zijn door toedoen van Nederlands handelen gedurende de strijd 
tegen ISIS. Deze zaak is in behandeling bij het Openbaar Ministerie (OM). 
Ik informeer u nadat ik de formele reactie van het Openbaar Ministerie 
heb ontvangen. 

T02475 gaat over de bewaartermijn van data en een eventuele aanpassing 
van die termijn mits de evaluatie daartoe aanleiding geeft. De deadline 
voor deze toezegging is juli 2019. Ik houd uw Kamer, zoals afgesproken, 
van de uitkomst van de evaluatie op de hoogte. 

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten
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