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Geachte heer Van Middelkoop,  

 
In een gezamenlijke vergadering van de commissies voor Economische Zaken en 
voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 11 maart 
2008 hebben de commissies drie initiatieven van de Europese Commissie bespro-
ken, te weten:  
  

• Mededeling: Een strategie voor een sterker en concurrerender Europese 
defensie-industrie (COM(2007)764);  

• Richtlijnvoorstel betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor 
de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeen-
schap (COM(2007)765); en  

• Richtlijnvoorstel inzake de coördinatie van procedures voor het toekennen 
van overheidsaanbestedingen in de defensiesector (COM(2007)766). 

 
Bovenstaande initiatieven hebben de leden van de CDA-fractie aanleiding gegeven 
tot het stellen van enkele nadere vragen. In het onderstaande stel ik u hiervan 
graag in kennis.  
 
De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de 
onderhavige Europese initiatieven. Zij onderschrijven de wens van de Europese 
Commissie de Europese defensie-industrie meer concurrerend te maken.  
  
De leden van de CDA-fractie stellen vast dat Europa het enige continent is waar in 
de afgelopen jaren sterk bezuinigd is op de defensie-uitgaven. Mede gelet op de 
ambities van de Europese Unie op het wereldtoneel vragen de leden van de CDA-
fractie de regering in hoeverre deze ontwikkeling op de lange termijn is vol te 
houden. Voorts verzoeken deze leden de regering om een antwoord op de vraag 
hoe de regering deze trend wil vertalen in nationaal beleid. Zij steunen de rege-
ring in het standpunt dat er geen verplichte Europese nering moet komen, daar 
dit de innovatie sterk belemmert.  
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Met betrekking tot de intra-EU-handel van militaire goederen valt het de leden 
van de CDA-fractie op dat de Europese Commissie de lasten van de vergunning-
verlening inschat op bijna een half miljard euro, terwijl bijna alle aanvragen wor-
den gehonoreerd. De leden van de CDA-fractie verzoeken de regering de Kamer 
een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de regering het mogelijk acht 
deze overbodige kosten versneld af te schaffen, eventueel te beginnen bij EU-
lidstaten die tevens lid zijn van de NAVO. 
 
De leden van de CDA-fractie constateren dat de regering op een aantal terre inen 
waarde hecht aan de bevoegdheid van lidstaten eigen regelingen te mogen tref-
fen. Deze leden verzoeken de regering de Kamer te informeren in hoeverre dit, 
gelet op de beperkte omvang van de Nederlandse defensie-industrie, in Neder-
lands belang is. Graag vernemen zij een visie van de regering op dit punt. 
 
Met het oog op het beleidsdebat over de huidige en toekomstige stand van de 
krijgsmacht, inclusief het bredere kader van de NAVO, zie ik - in het vertrouwen u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd - de beantwoording van de door de 
leden van de CDA-fractie verlangde informatie, graag vóór 1 april 2008 tegemoet.  
 
Een gelijkluidende brief heb ik verzonden aan de minister van Economische 
Zaken. 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
De griffier a.i. van de commissie voor Economische Zaken  
Peter van Oort  

 

 

 

 


