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Geachte heer Verhagen, 

 

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) 

heeft kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer over het “Herzieningsproces NAVO 

Strategisch Concept”, d.d. 14 oktober. Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de stand van 

de (Nederlandse) krijgsmacht in april 2008 had u toegezegd de Kamer op de hoogte te houden 

van de ontwikkelingen betreffende de toekomst van de NAVO. De commissie stelt het op prijs 

indien regeringsstukken over de toekomst van de NAVO tevens rechtstreeks aan de Eerste Ka-

mer gezonden worden.  

 

In de brief wordt aangegeven dat tijdens de consultatiefase van februari tot en met april 2010 

de experts de hoofdsteden van de bondgenoten zullen bezoeken om hun eerste bevindingen te 

bespreken met de regeringen en zo mogelijk met de parlementaire commissies. Met deze brief 

informeren wij u dat de commissie BDO zeer gaarne van dit aanbod gebruik wenst te maken en 

een gesprek met de expertgroep in het voorjaar van 2010 met veel belangstelling tegemoet zal 

zien.   

 

In uw brief wordt ook melding gemaakt van het voornemen een groot publieksevenement in 

Nederland te organiseren over de herziening van het strategisch concept. De commissie ver-

neemt gaarne wanneer dit evenement zal plaatsvinden en de leden van de commissie zijn bereid 

mee te werken aan het welslagen van dit evenement.  

 

Tot slot wijst de commissie op het openbare symposium over de toekomst van de NAVO dat op 

23 oktober jl. in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden.  
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Het verslag van die bijeenkomst zal binnenkort op de website van de Eerste Kamer verschijnen.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Mr. G.J. de Graaf 

Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en  

Ontwikkelingssamenwerking. 
 

 

 

 

 


