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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z24164
Vragen van de leden Van der Lee (GroenLinks), Nijboer (PvdA), Azarkan
(DENK), Van der Plas (BBB), Van Raan (PvdD), Omtzigt (Omtzigt), Stoffer
(SGP), Van Haga (Groep Van Haga), Tony van Dijck (PVV), Den Haan
(Fractie Den Haan) en Dassen (Volt) aan de Minister van Defensie over het
coalitieakkoord (ingezonden 23 december 2021).
Vraag 1
Kunt u onderstaande vragen behandelen als feitelijke vragen, waarbij de
gestelde vragen doorgaans niet van alle bovengenoemde fracties het
standpunt vertegenwoordigen?
Vraag 2
Kunt u onderstaande (feitelijke) vragen, voorafgaand aan het debat over de
regeringsverklaring, een voor een beantwoorden of, indien een antwoord op
een bepaalde vraag nog niet beschikbaar is, aangeven op welke datum het
antwoord op deze vraag wel beschikbaar is?
Vraag 3
Klopt het dat er in dit coalitieakkoord cumulatief 10,7 miljard euro wordt
uitgetrokken voor Defensie als je kijkt naar de periode 2022–2025, cumulatief
25,7 miljard euro in de periode 2022–2030 en maar liefst 55,7 miljard euro
cumulatief in de periode 2022–2040?
Vraag 4
Wat wordt bedoeld met «onderhoud en intensivering van defensie-uitgaven»
waarin deze kabinetsperiode 10,7 miljard euro wordt geïnvesteerd? Welk
bedrag gaat waar naartoe?
Vraag 5
Hoe verhoudt de zinsnede «Een krachtige NAVO blijft de hoeksteen van onze
collectieve verdediging» zich tot de plannen voor verregaande Europese
defensiesamenwerking, ook op het vlak van commandovoering en uitvoering?
Vraag 6
Gaat de nieuwe coalitie op defensiegebied streven naar taakspecialisatie
binnen de EU? Zo ja, met welke landen en binnen welke kaders wordt
hierover samenwerking gezocht?
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Vraag 7
Wat zijn concreet de voornemens voor strategische autonomie voor onze
defensie-industrie en het bevorderen van een gelijker speelveld, ook in het
licht van het beleid van lidstaten als Frankrijk?
Vraag 8
Kunt u aangeven hoe Defensie binnen 3 jaar 4 miljard euro extra per jaar
gaat uitgeven? Kunt u aangeven waarop die grote intensivering gebaseerd is?
Vraag 9
Tot welke «internationale verplichting» wordt het defensiebudget opgehoogd:
de NAVO-norm of het Europees gemiddelde van het BNP?
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