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• Verslag van de Raad Buiten landse Zaken (RBZ) - Defensie van 15 november 2022. 

Geadviseerd beslu it 
• U wordt geadviseerd in te stemmen met de Kamerbrief. 

Kernpunten 
• Verslag van de RBZ van 15 november 2022: 

o De ministers van Defensie spraken elkaa r o.a. over de oorlog in Oekra'ine incl . de EU 
missie EUMAM, capaciteitsontwikkeling en gezamenlijke invest eringen, actualia incl . 
implementatie St rategisch Kompas en het opzetten van een EU militaire 
partnerschapsmissie in Niger. Ook kwam het door de BZ ministers de dag ervoor 
aangenomen Raadsbesluit voor VK deelname aan het PESCO-project Militaire Mobiliteit 
aan bod. 

o Tij dens de bestuursraad van het Europees Defensieagentschap (EDA) is het CARD
rapport 2022 besproken. De bestuursraad werd voorafgegaan door een tekenceremonie 
van een nieuw EDA-project inzake cyberveiligheid : MICNET. 

• Conform het verzoek in het SO van 24 juni jl. wordt de Kamer tevens ge'informeerd over 
mogelijkheden tot internationale materieelsamenwerking. Dit gebeurt mede namens de 
staatssecretaris van Defensie. 

Toelichting 
Financiele overwegingen 
De plannen in het verslag zij n in lijn met wat er eerder aan de Kamer is gecommuniceerd. 

Juridische overwegingen 
Geen j ur idische gevolgen uit deze brief. 

Communicatie 
Rond de RBZ zij n persbericht en gepubliceerd over de NL bijdrage aan EUMAM en VK deelname aan 
PESCO Mi lMob. Daarnaast heeft u de Nederlandse en internationale pers te woord gestaan. 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
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