
2022D21381 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de Minister van Defensie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 
2021 (Kamerstuk 36 100 X, nr. 1). 

De voorzitter van de commissie,
De Roon 

De adjunct-griffier van de commissie,
Mittendorff 
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Nr Vraag 

1 Kunt u een specificatie van de onderhoudskosten per kazerne aan 
de Kamer te doen toekomen? 

2 Kunt u toelichten welke rollen Defensie en Veiligheid en Justitie 
hebben in de samenwerking met Frontex? 

3 Kunt u een specificatie geven van de gemiddelde jaarlijkse kosten 
voor een Defensity College reservist, een reguliere reservist en een 
reserve officier? 

4 Is er een werkstudentprogramma voor vmbo-studenten? 
5 Hoeveel procent van het oppervlak van de daken van Defensievast-

goed is geschikt voor zonnepanelen? 
6 Kunt u de kosten voor het project referentiewaarden verder 

specificeren? 
7 Waarom worden de kosten van Defensieinzet tijdens de COVID-19 

pandemie afgeboekt op de begroting van Defensie en niet bij 
VWS? 

8 De totale bezoldiging van Strategisch Adviseur A overschrijdt de 
gemaximeerde norm. De uitleg is duidelijk, maar kunnen er geen 
bezoldigingen worden ingehouden zodat de adviseur weer onder 
de norm uitkomt? 

9 Kan een (schematisch) overzicht gegeven worden van de Europese 
samenwerkingsverbanden die er momenteel zijn voor de aankoop 
van defensiematerieel? 

10 Gebruikt u algoritmen bij de uitvoering van het werk? Kunt u een 
limitatieve lijst geven? 

11 Zijn er op ICT-systemen en het verwerken van data binnen 
Defensie en/of bij uitvoeringsinstanties Privacy Impact Analyses 
(PIA) of Gegevensbeschermingeffectbeoordeling (GEB) uitgevoerd 
in 2021? Kunt u deze rapportages naar de Kamer zenden? 

12 Hoeveel extern advies is er ingewonnen door Defensie in 2021? 
13 Wat is de verhouding FTE als het gaat om externe krachten, vaste 

contracten en tijdelijke contracten op uw ministerie en bij de 
diensten? 

14 Welke onderzoeken zijn extern uitgevoerd in 2021 en door wie? 
15 Hoeveel heeft het extern advies Defensie en/of haar diensten 

gekost in 2021? 
16 Hoe analyseert Defensie zogenaamde «burger- of personeelssigna-

len» die bij publieksvoorlichting binnenkomen? 
17 Krijgt en bespreekt u de «burger- of personeelssignalen»? 
18 Hoe bepaalt Defensie welke contacten en afspraken van de 

bewindspersonen publiek worden gemaakt? Welke handreiking ligt 
daarvoor bij de communicatie-afdeling? 

19 Welke kosten heeft Defensie gemaakt aan juridische procedures? 
20 Wat heeft de inzet van de Landsadvocaat namens Defensie gekost? 
21 Hoeveel geld heeft Defensie uitgegeven aan extern juridisch advies 

in zijn algemeenheid? 
22 Kunt u een overzicht geven van de bezuinigingen dan wel 

(tussentijdse) intensiveringen sinds 2010 tot en met het jaar 2025? 
23 Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van het percen-

tage BBP dat wordt uitgegeven aan Defensie vanaf 2010 tot en met 
het jaar 2025? 

24 Kunt u een overzicht van het NAVO gemiddelde van het BBP geven 
met inbegrip van Zweden en Finland? 

25 Als gebrek aan bekwaam personeel als belangrijkste oorzaak voor 
de lage materiële gereedheid wordt genoemd, hoe kan dit 
probleem dan worden opgelost met een hoge investeringsquote? 

26 U geeft aan dat financiering beschikbaar is om de inzetvoorraad in 
2025 op de norm te brengen voor een inzet in het kader van de 
tweede hoofdtaak. De tweede hoofdtaak kent diverse vormen van 
inzet. Welke vormen van inzet bedoelt u? 
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27 U stelt dat de inzetbaarheid van de operationeel geneeskundige 
keten is verbeterd. Waaruit bestaan deze verbeteringen? In 
hoeverre en onder welke omstandigheden functioneert deze 
operationele keten en is behandeling en afvoer van patiënten 
gegarandeerd? 

28 Waarom wordt de maritieme industrie niet meer betrokken bij 
onderhoud om de grote druk op het onderhoudsbedrijf (DMI) te 
verlichten? 

29 Wanneer komen de onderhoudsverplichtingen voor de Groene 
Draeck te vervallen? 

30 Wat verklaart de aanzienlijke stijging in beleidsartikel 4 Koninklijke 
Luchtmacht bij «Overige personele exploitatie» tussen de jaren 
2020 en 2021? 

31 Wat behelst de post SSO Paresto en waarom zijn daar sedert 2019 
geen uitgaven meer voor geregistreerd? 

32 Waarom blijven de uitgaven aan het Nationaal Fonds Ereschuld 
significant stijgen en wat is de verwachte ontwikkeling voor de 
komende jaren? 

33 Hoeveel veteranen hebben inmiddels aanspraak gemaakt op het 
Nationaal Fonds Ereschuld? 

34 Wat is de gemiddelde bedrag uit het Nationaal Fonds Ereschuld 
dat aan militairen wordt uitgekeerd? 

35 Wat is het hoogst uitgekeerde bedrag uit het Nationaal Fonds 
Ereschuld dat is gedaan is aan een individuele veteraan? 

36 Kunt u toelichten welke valuatarisico’s er op dit moment bij 
Defensie zijn? Hoe groot zijn deze risico’s? Op welke wijze worden 
deze risico’s zoveel mogelijk beperkt? 

37 Kunt u de «producentenbonus» nader toelichten? 
38 Naar welke exacte rang van welk krijgsmachtonderdeel is de in 

Brussel geplaatste kolonel tijdelijk bevorderd? 
39 Hoeveel van ruim de 280.000 euro die aan de Brusselse kolonel zijn 

uitgekeerd bedroegen onkostenvergoedingen? 
40 Wat vindt u ervan dat een in Brussel geplaatste kolonel ruim 

100.000 euro meer ontvangt dan de Minister-President?
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