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2023Z01008 

Vragen van het lid Valstar (VVD) aan de Minister van en de Staatssecretaris 
van Defensie en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het 
artikel «Chinees staatsbedrijf bouwt onze pantservoertuigen: «Kwalijk en 
naïef’»» (ingezonden 25 januari 2023). 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Chinees staatsbedrijf bouwt onze pantservoer-
tuigen: «Kwalijk en naïef’»»?1 

Vraag 2
Aan welke voertuigen in welke configuraties van de landmacht werkt het 
bedrijf Visser of heeft het bedrijf gewerkt? 

Vraag 3
Klopt het dat er na de overname van Visser door een Chinese eigenaar geen 
nieuwe veiligheidscheck heeft plaatsgevonden? 

Vraag 4
Hoort een bedrijf een dergelijke overname te melden bij het Ministerie van 
Defensie? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5
Aan welke voertuigen in welke configuraties is gewerkt in de periode na de 
Chinese overname waarin geen veiligheidscheck heeft plaatsgevonden? 

Vraag 6
Hoe beoordeelt u de gevoeligheden van het werken aan deze systemen, zoals 
diegene die betrekking hebben op elektronische oorlogvoering? 

Vraag 7
Hoe beoordeelt u het risico van het feit dat Visser in handen is van een 
Chinees staatsbedrijf? 

1 RTL Nieuws, 24 januari 2023, «Chinees staatsbedrijf bouwt onze pantservoertuigen: «Kwalijk en 
naïef»» (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5360612/defensie-china-militair-
pantservoertuigen-spionage-boxer-bushmaster)
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Vraag 8
Zijn er nog meer Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten 
(ABDO)-gecertificeerde bedrijven waarbij een meerderheid van het eigendom 
in handen van Chinese entiteiten of personen ligt? 

Vraag 9
Hoe beoordeelt u de risico’s van dergelijke structuren in het licht van de 
verplichting die er op Chinese bedrijven en staatsburgers rust om desge-
vraagd mee te werken met de eigen inlichtingendiensten, zoals wordt 
geconcludeerd in het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren? 

Vraag 10
Wanneer verwacht u de investeringstoets Defensie-industrie naar de Kamer te 
sturen? 

Vraag 11
Hoe bent u van plan daarnaast om te gaan met bestaande gevallen waarin 
een toeleverancier van Defensie in handen is van entiteiten of personen uit 
een land dat een offensief cyberprogramma tegen Nederland uitvoert? 

Vraag 12
Wat zijn de gevolgen voor het desbetreffende bedrijf en de lopende projec-
ten?
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