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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 16 juli 
2020 een brief gestuurd aan de Minister van Defensie inzake de halfjaar-
lijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die door de 
bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. 

De Minister en Staatssecretaris van Defensie hebben op 7 oktober 2020 
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:
Faber-van de Klashorst (PVV), Ganzevoort (GL), Van Apeldoorn (SP) (voorzitter), Van Dijk (SGP),
Jorritsma-Lebbink (VVD), Knapen (CDA), Oomen-Ruijten (CDA), Koole (PvdA), Teunissen 
(PvdD), Van Rooijen (50PLUS), arbouw (VVD), Van Ballekom (VVD) (1e ondervoorzitter), 
Beukering (FvD), Bezaan (PVV), Dittrich (D66), Gerbrandy (OSF), Huizinga-Heringa (CU) (2e 

ondervoorzitter), Karimi (GL), Kluit (GL), Moonen (D66), Otten (Fractie-Otten), Van Pareren 
(FVD), Vos (PvdA), Van Wely (FVD)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Defensie 

Den Haag, 16 juli 2020 

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 2020 is verstreken. De lijst is terug te 
vinden via de volgende link: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlae9guonmo5&ministerie=vghyngkof7ki 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 4 september 2020 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. 

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,
J.A. Bruijn 
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BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN 
DEFENSIE  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 oktober 2020 

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 16 juli 2020 met 
kenmerk 167139.13u inzake het halfjaarlijkse rappel toezeggingen. 

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

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser 
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1. Toezegging Versnelde evaluatie TIB (34.588) (T02465) 
2. Toezegging Rechtseenheid TIB en CTIVD (34.588) T02468) 
3. Toezegging Bewaartermijn data (34.588) (T02475) 

Graag verwijs ik naar de Kamerbief «evaluatie Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten 2017» van 12 november 2019 (2019D45400) 
waarin staat dat bovengenoemde onderwerpen zullen worden 
meegenomen in de evaluatie van de wet. De onafhankelijke commis-
sie Jones-Bos is op 1 mei jl. gestart met de evaluatie van de wet. 

4. Toezegging Toesturen van onderzoeken in het kader van de 
Rijkscoördinatieregeling «Militair Radarstation Herwijnen» 
(31.936) (T02793) 

5. Toezegging Informatiebijeenkomst over de vergunningsverle-
ning inzake de Rijkscoördinatieregeling militair radarstation 
Herwijnen (31.936) (T02794) 
Graag verwijs ik naar de Kamerbrieven «Onderzoeken in het kader 
van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen» van 
6 februari 2020 (2020D04872) en «Project Radarstation Herwijnen: 
aanvullende informatie omtrent alternatieve locaties, gezondheid en 
ICNIRP-2020 richtlijnen» van 9 september 2020 (2020D34324). 

6. Toezegging Het intrekken en restitueren van de RVU-boete 
(35.300 X) (T02925) 
Naar aanleiding van de motie in de Tweede Kamer van Bosman c.s. 
(Kamerstuk 35 300 X nr. 80) inzake een onafhankelijk onderzoek naar 
de heffing Regeling Vervroegde Uittreding als gevolg van het 
verlenen van leeftijdsontslag aan militairen, kan ik u mededelen dat 
op korte termijn een commissie met onder andere fiscaal 
-deskundigen wordt geïnstalleerd zodat het onderzoek spoedig van 
start kan gaan.
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