Den Haag, 14 april 2021

Noot:

Herziene agenda ivm toevoeging agendapunten 23, 28, 30 en 31

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Defensie

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHaOS
BuZa
DEF
EU
EZK
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 15 april 2021
10.30 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering (via videoverbinding)

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

24
24
3, 17, 24, 31
24
17
24
15, 24
24
24
24
24
24
24

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, T.N.J. de Lange
- 13 april 2021
Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie - 2021Z05800
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen.

Voorstel:

Mededelingen

Geen agendapunten
Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Reeds geagendeerde/behandelde stukken
3.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op
17 en 18 februari 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 4 februari
2021
Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18
februari 2021 - 28676-353
Reeds geagendeerd voor inbreng schriftelijk overleg NAVO Defensie
ministeriële op 8 februari 2021.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brieven van bewindspersonen
4.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de moeder van een veteraan met PTSS

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 2 februari
2021
Afschrift brief aan de moeder van een veteraan met PTSS - 2021Z02142
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor het nog te plannen notaoverleg Veteranen.

Voorstel:
Noot:

5.

Agendapunt:

Uitvoering moties met betrekking tot de SMART-L radar in Herwijnen
(Kamerstuk 35570-X-24 en 29)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 2 februari 2021
Uitvoering moties met betrekking tot de SMART-L radar in Herwijnen
(Kamerstuk 35570-X-24 en 29) - 35570-X-77
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Materieel Defensie.

Voorstel:
Noot:

6.

Agendapunt:

Vervolg werkzaamheden Visitatiecommissie Defensie & Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 1 februari
2021
Vervolg werkzaamheden Visitatiecommissie Defensie & Veiligheid - 34919-76
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Veilgheid en Integriteit
Defensie.

Voorstel:
Noot:

7.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda
bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 februari 2021
(Kamerstuk 28676-353)

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 10
februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda bijeenkomst
NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 februari 2021 (Kamerstuk 28676353) - 28676-355
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze voor
kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:
Noot:
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8.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapport “Focus op Dutchbat-III” en de
aanbevelingen van de begeleidingscommissie (cie. Borstlap)

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 10
februari 2021
Beleidsreactie op rapport “Focus op Dutchbat-III” en de aanbevelingen van de
begeleidingscommissie (cie. Borstlap) - 26122-50
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor een nog te plannen notaoverleg Veteranen.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de D-fase van het grote
project Vervanging Onderzeebootcapaciteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 30 maart 2021
Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de D-fase van het grote project
Vervanging Onderzeebootcapaciteit - 34225-30
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u besluit de brief niet controversieel te verklaren, kun u overwegen in
te stemmen met het onderzoeksvoorstel.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Reactie over uitgangspuntennotitie Vervanging Onderzeeboten en
moties van de leden Stoffer c.s. (Kamerstuk 35570-X-30) en van de
leden Van Helvert en Stoffer (Kamerstuk 35570-X-63)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 19 januari 2021
Reactie over uitgangspuntennotitie Vervanging Onderzeeboten en moties van
de leden Stoffer c.s. (Kamerstuk 35570-X-30) en van de leden Van Helvert en
Stoffer (Kamerstuk 35570-X-63) - 34225-28
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, wordt u verzocht te besluiten
over de voorstellen in de hieronder geagendeerde stafnotitie.

Voorstel:
Noot:

Zaak:
Voorstel:
Noot:

11.

Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 8 april 2021
Uitgangspuntennotitie groot project onderzeeboten - 2021Z05502
Ter bespreking.
Uw commissie wordt verzocht zich uit te spreken over de volgende drie
onderwerpen:
1. Benoemen van twee rapporteurs voor het groot project vervanging
onderzeebootcapaciteit
2. Instemmen met het in de notitie beschreven mandaat voor de rapporteurs
3. De Algemene Rekenkamer verzoeken in een volgende briefing ook aandacht
te besteden aan het groot project vervanging Onderzeebootcapaciteit.

Agendapunt:

Verschijningsmoment basisrapportage onderzeebootvervanging

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 9 februari 2021
Verschijningsmoment basisrapportage onderzeebootvervanging - 34225-29
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u besluit de brief niet controversieel te verklaren, kun u overwegen om
de rapporteurs, indien de commissie besluit deze te benoemen, te verzoeken
een voorstel te formuleren over het verschijningsmoment van de
basisrapportage onderzeebootvervanging.

Voorstel:
Noot:
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12.

Agendapunt:

Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) ‘Veilig over land
en door de lucht, onderzoek naar maatregelen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen door Defensie’

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11
februari 2021
Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) ‘Veilig over land en door de
lucht, onderzoek naar maatregelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
door Defensie’ - 35570-X-78
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Veiligheid en Integriteit
Defensie.

Voorstel:
Noot:

13.

Agendapunt:

Delen van de commercieel-vertrouwelijke definitieve business case
GrIT met de Kamer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 11 februari 2021
Delen van de commercieel-vertrouwelijke definitieve business case GrIT met
de Kamer - 35728-2
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze voor
kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 15 maart
2021
Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2020 35570-X-83
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor een nog te plannen gesprek met de IGK en voor een nog te
plannen commissiedebat.

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van Helvert c.s. over een
alternatieve locatie voor de radar in Herwijnen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 3 maart 2021
Uitvoering van de motie van het lid Van Helvert c.s. over een alternatieve
locatie voor de radar in Herwijnen - 27830-336
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze voor
kennisgeving aan te nemen.
I&W

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Behoeftestelling van het project ‘Defensiebrede vervanging
nachtzichtkijker Multiple Use Night Observation System Weapon
Sight-4’ (MUNOS WS-4)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 26 februari 2021
Behoeftestelling van het project ‘Defensiebrede vervanging nachtzichtkijker
Multiple Use Night Observation System Weapon Sight-4’ (MUNOS WS-4) 27830-335
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.

Voorstel:
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17.

Noot:

Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Materieel Defensie.

Agendapunt:

Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18
februari 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 26
februari 2021
Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 februari 2021 28676-356
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor een nog te plannen commissiedebat NAVO Defensie
ministeriële.
BuZa, EU

Agendapunt:

Stand van zaken 'Stay Behind-'organisatie

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 25 februari
2021
Stand van zaken 'Stay Behind-'organisatie - 35570-X-82
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze voor
kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:
Noot:

18.

Voorstel:
Noot:

19.

Agendapunt:

Inspectierapport Veiligheid Defensie: ‘Risico’s onderkend? Onderzoek
naar een blikseminslag op oefenterrein Ossendrecht 19 juni 2019’

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 24
februari 2021
Inspectierapport Veiligheid Defensie: ‘Risico’s onderkend? Onderzoek naar een
blikseminslag op oefenterrein Ossendrecht 19 juni 2019’ - 35570-X-81
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Veiligheid en Integriteit
Defensie.

Voorstel:
Noot:

20.

Agendapunt:

Ontwikkelingen op personeelsgebied

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 16 februari 2021
Ontwikkelingen op personeelsgebied - 35570-X-84
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.
Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze te
agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Personeel Defensie.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het openbaar jaarverslag van
de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar
2019 (Kamerstuk 29924-201)

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 maart
2021
Antwoorden op vragen commissie over het openbaar jaarverslag van de
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2019 - 29924207
Ter bespreking of u de brief al dan niet controversieel wenst te verklaren.

Voorstel:
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22.

Noot:

Indien u de brief niet controversieel verklaart, kunt u overwegen deze voor
kennisgeving aan te nemen.

Agendapunt:

Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en
Onderzoek (RZO) van juli 2019 – december 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 januari
2021
Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en
Onderzoek (RZO) van juli 2019 – december 2020 - 30139-241
Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Veteranen.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

35674 Nota naar aanleiding van het verslag inzake verlenging van de
termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en
invoering van een jaarlijkse rapportageplicht

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Defensie,
B. Visser - 12 april 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35674-6
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:

Overig
24.

Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste
suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M.
Tielen (VVD) - 9 februari 2021
Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2021 in de commissies - 2021Z02627
Ter bespreking.
Uw commissie wordt verzocht zich uit te spreken over de volgende vragen:
1. Wenst u het jaarverslag in een wetgevingsoverleg te behandelen?
2. Zo ja, wenst u hiertoe rapporteurs (bij voorbeeld twee) te benoemen? Zo
ja, wie meldt zich hiervoor aan?
3. Wenst u een besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer te
ontvangen over het verantwoordingsrapport bij het te behandelen
departementaal jaarverslag?

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:

25.

Agendapunt:
Noot:

Zie voor een nadere toelichting de hieronder geagendeerde stafnotitie.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS
Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 8 april 2021
Toelichting rapporteurs Jaarverslag 2020 - 2021Z05498
Voor kennisgeving aannemen.

Introductiedossiers
Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na
de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn
door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers
opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het
werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene
werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor
elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die
specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt
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alle introductiedossiers hier terugvinden:
https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers

26.

Agendapunt:

Voorstel instellen voorbereidingsgroep EDIDP/EDF

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 7 april 2021
Voorstel instellen voorbereidingsgroep EDIDP/EDF - 2021Z05436
Besluiten over de beslispunten in de stafnotitie.
De beslispunten in de stafnotitie zijn:
- Benoemen van leden voor de voorbereidingsgroep EDIDP/EDF, bij voorbeeld
oppositie en coalitie.
- Voorbereidingsgroep verzoeken door te gaan met de organisatie van een
rondetafelgesprek EDIDP/EDF en het plannen van een commissiedebat.

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

Uitgangspuntennotitie groot project grensverleggende IT

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 8 april 2021
Uitgangspuntennotitie groot project grensverleggende IT - 2021Z05500
Ter bespreking.
Uw commissie wordt verzocht zich uit te spreken over de volgende
voorstellen:
1. benoemen van een of twee rapporteurs voor het groot project
Grensverleggende IT,
2. instemmen met het op de volgende pagina beschreven mandaat voor de
rapporteur(s),
3. de Algemene Rekenkamer verzoeken in een volgende technische briefing
voor de commissie aandacht te besteden aan het groot project vervanging
grensverleggende IT.

Voorstel:
Noot:

28.

Agendapunt:

Rapport inzake 'Uit het vizier; Wat gebeurde er met de voorgenomen
doelstellingen van 2011 tot bezuinigingen op defensiebegroting'?

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 13 april 2021
Rapport inzake 'Uit het vizier; Wat gebeurde er met de voorgenomen
doelstellingen van 2011 tot bezuinigingen op defensiebegroting'? 2021Z05821
Technische briefing organiseren op 22 april 2021 van 14.00-15.30 uur (daarna
vervolgprocedure bepalen)
De ARK verzoeken om tijdens deze briefing ook een (korte) update van de
stand van zaken m.b.t. de grote projecten Onderzeeboten en
Grensverleggende IT te geven

Voorstel:
Voorstel:

Uitnodigingen
29.

Agendapunt:

Verzoek NLDA - IDL, namens Joint Tertiaire Vorming (JTV), om
gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 26 oktober 2021

Zaak:

Brief derden - Nederlandse Defensie Academie (NLDA) - Instituut Defensie
Leergangen (IDL) te Utrecht - 22 februari 2021
Verzoek NLDA - IDL, namens Joint Tertiaire Vorming (JTV), om gesprek met
vaste commissie voor Defensie d.d. 26 oktober 2021 - 2021Z04646
Ter bespreking of u wenst in te stemmen met een gesprek met de deelnemers
aan de Joint Tertiaire Vorming (in eerdere jaren was dat altijd het geval).

Voorstel:
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Noot:

Indien u instemt met gesprek, wordt dit, in tegenstelling tot de in de brief
vermelde datum 26 oktober, gepland op donderdag 28 oktober 2021, zo
mogelijk direct aansluitend aan een procedurevergadering van uw commissie.

Werkzaamheden van de commissie
30.

Agendapunt:

Programma werkbezoeken 2021 (introductieprogramma Defensie)

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 12 april
2021
Uitnodiging introductieprogramma Vaste Kamercommissie Defensie 2021Z05756
Ter bespreking of u o.b.v. het introductieprogramma kunt instemmen met de
hieronder geformuleerde prioriteitsstelling en planning.
Voorgestelde prioriteitsstelling en planning:
17-05-2021 - Introductie ministerie van Defensie door minister en
staatssecretaris, incl. inleiding verantwoording en rapportages (waaronder
financiën, inzetbaarheid, gereedstelling, jaarverslag)
31-05-2021 - Introductie Krijgsmacht door Commendant der Strijdkrachten en
commandanten van de vier Krijgsmachtdelen
07-06-2021 - Technische briefing Personeel (waaronder veiligheid)
14-06-2021 - Technische briefing Materieel (waaronder grote projecten,
Defensie Materieel Proces), Vastgoed en IT
21-06-2021 - Technische briefing internationale inbedding van de krijgsmacht
28-06-2021 - Technische briefing innovatie en nieuwe domeinen (cyber,
informatie, space)
06-09-2021 - Koninklijke Marine
13-09-2021 - Koninklijke Landmacht
08-10-2021 - Koninklijke Luchtmacht
25-10-2021 - Koninklijke Marechaussee
De introducties en de technische briefings zullen in de middag worden
gepland, de werkbezoeken duren (incl. reistijd) de hele dag.

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Aanbod Masterclass aan Kamercommissie Defensie

Zaak:

Overig - griffier, T.N.J. de Lange - 13 april 2021
Aanbod Masterclass aan Kamercommissie Defensie - 2021Z05833
Ingaan op het aanbod zoals omschreven in het voorstel (hoofdlijnen en timing
akkoord, 2 sessies van ca. 2,5 uur, eerste sessie meerdere datumopties).
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:
Noot:

Werkzaamheden van de commissie
• 20-04-2021 16.30 - 18.30 Commissiedebat EU Defensieraad
• 20-05-2021 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
• 20-05-2021 15.00 - 17.00 Commissiedebat EU Defensieraad
• 03-06-2021 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
• 17-06-2021 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
• 01-07-2021 10.30 - 11.15 Procedurevergadering.
Ongeplande activiteiten:
• Algemeen overleg Europees Defensiefonds
• Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
• Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie
• Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)
• Werkbezoek MIVD
• Werkbezoek Schietserie Bergen-Hohne
• Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies
• Gesprek Veteranenombudsman

8

• Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies en operaties.
Plenaire activiteiten:
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van
afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de
Nederlandse samenleving (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj)

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

T.N.J. de Lange

Activiteitnummer:

2021A00948
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