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In aansluiting op de brief van 8 juli 2016 (kenmerk 159433.01u) van de 
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssa-
menwerking1 hebben de leden van de PVV-fractie nog enkele aanvullende 
vragen gesteld aan de Minister van Defensie op 26 juli 2016 inzake 
«informatieverstrekking defensiepersoneel met dubbele nationaliteit aan 
Verenigde Staten» (33 694 / T02295). 

De Minister heeft op 12 augustus 2016 gereageerd. 

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

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

1 Samenstelling:
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), Van Weerdenburg (PVV)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING 

Aan de Minister van Defensie 

Den Haag, 26 juli 2016 

In aansluiting op de brief van 8 juli 2016 (kenmerk 159433.01u) van de 
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssa-
menwerking (BDO) wensen de leden van de PVV-fractie enkele aanvul-
lende vragen te stellen inzake «informatieverstrekking defensiepersoneel 
met dubbele nationaliteit aan Verenigde Staten» (33.694 / T02295). 

Zo vragen deze leden de Minister van Defensie om alle informatie te 
verstrekken betreffende de Amerikaanse International Traffic In Arms 
Regulations (ITAR). Daarbij verzoeken deze leden de Minister in het 
bijzonder de informatie te verstrekken over de afspraken die zijn gemaakt 
met betrekking tot de Amerikaanse ITAR met Nederland, waaronder ook 
de afspraken betreffende personeel dat bevoegd is om te werken met – en 
het onderhouden van – het wapentuig en toegang heeft tot technische 
manuals. 

De commissie BDO ziet de reactie van de regering – bij voorkeur binnen 
vier weken – met belangstelling tegemoet. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
N.J. Schrijver 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 augustus 2016 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de aanvullende vragen van de leden 
van de PVV-fractie (ingezonden 26 juli jl. met kenmerk 159433.02U) over 
de Amerikaanse International Traffic in Arms Regulations (ITAR). 

De leden van de PVV-fractie vragen of alle informatie over de ITAR kan 
worden verstrekt. Daarbij verzoeken deze leden «in het bijzonder de 
informatie te verstrekken over de afspraken die zijn gemaakt met 
betrekking tot de Amerikaanse ITAR met Nederland, waaronder ook de 
afspraken betreffende personeel dat bevoegd is om te werken met – en 
het onderhouden van – het wapentuig en toegang heeft tot technische 
manuals.» 

Zoals bekend, kennen de Verenigde Staten strikte wetgeving over de 
overdracht van (componenten van) Amerikaans militair materieel en 
Amerikaanse militaire informatie. Op grond van de ITAR moeten bedrijven 
en overheidsinstellingen toestemming vragen aan de Verenigde Staten 
om medewerkers afkomstig uit een derde land hiervan gebruik te laten 
maken. Het verstrekken van toegang tot (delen van) Amerikaans materieel 
en/of Amerikaanse informatie aan medewerkers uit een derde land, wordt 
door de Verenigde Staten namelijk beschouwd als export aan dat derde 
land. 

De volledige ITAR zijn te vinden op de website van het Directorate of 
Defense Trade Controls. Dit directoraat is deel van het U.S. Department of 
State. Via https://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar.html zijn 
alle regels, updates en amendementen te raadplegen. 

Vanzelfsprekend gelden de ITAR ook voor Nederland. Over de uitvoering 
van de ITAR heeft Defensie in goed overleg overeenstemming bereikt met 
de Verenigde Staten. Nederlands defensiepersoneel dat werkt met 
ITAR-gerelateerde zaken beschikt over een passende screening. Defensie 
registreert in de personeelssystemen niet of militairen en burgermede-
werkers bij Defensie een dubbele nationaliteit hebben. Defensie verstrekt 
in dat kader geen persoonsgegevens aan de Verenigde Staten. 

Van belang is dat alle militaire functies en de meeste burgerfuncties bij 
Defensie vertrouwensfuncties zijn. Dit zijn functies waarbij in de 
uitvoering van werkzaamheden de mogelijkheid bestaat dat de nationale 
veiligheid wordt geschaad. Plaatsing op een vertrouwensfunctie gaat dus 
altijd gepaard met een veiligheidsonderzoek. Indien het veiligheidson-
derzoek twijfels oplevert of onvoldoende gegevens heeft opgeleverd om 
een oordeel te geven, wordt een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) niet 
afgegeven. 

Een veiligheidsonderzoek kan zich uitstrekken tot dubbele nationaliteiten, 
maar deze gegevens kunnen alleen worden gebruikt in het kader van dat 
onderzoek. 

Defensie behandelt alle medewerkers op gelijke wijze, ook als het gaat om 
ITAR-gerelateerde zaken. Zoals ik eerder heb gemeld in mijn brieven van 
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16 juni jl. (Kamerstuk 33 694, N) en 26 juli jl. (Kamerstuk 33 694, Q) is het 
op grond van artikel 1 en 3 van de Nederlandse Grondwet verboden te 
discrimineren op basis van nationaliteit. 

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