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Aanleiding 
Op 23 december 2022 sprak de voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) met het 

NRC Handelsblad over de door de NAVO geconstateerde tekortkomingen in het landdomein.1 Naar 

aanleiding van dit bericht stelde het lid Segers (CU) op 23 december 2022 schriftelijke vragen aan u 

beiden. Vanwege het reces is op 13 januari een uitstelbrief aan de Kamer gezonden. De 

beantwoording van de gestelde vragen ligt nu aan u voor. 

Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u om akkoord te gaan met de voorliggende antwoorden op de schriftelijke vragen en 

aansluitend verzending naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Kernpunten 
 De kern van de vragen richt zich op de kritiek in het krantenartikel over de capaciteiten van 

de krijgsmacht in het landdomein. Dit sluit aan op eerdere kritiek van de Kamer over de 

conclusies van de NAVO in de Defence Planning Capability Review (DPCR) (zie o.a. 

Kamerstuk 28676, nr. 421 van 15 november 2022) en die tijdens de Begrotingsbehandeling 

(16-17 november 2022) aan de orde kwam.  

 Vraag 2-3 behandelen het hoogtechnologische aspect van de Nederlandse capaciteiten. 

Vraag 2 gaat in op risk- en burdensharing, vraag 3 op de afstemming met bondgenoten. De 

voorgestelde beantwoording duidt het verschil tussen de inrichting van de krijgsmacht en de 

bereidwilligheid om risico’s te dragen en noemt in dat laatste kader de inzet van de 

Nederlandse krijgsmacht. Het antwoord op vraag 3 noemt onder andere het NATO Defence 

Planning Process (NDPP) als instrument om met bondgenoten af te stemmen.  

 Vraag 4 refereert aan de kritiek uit de DPCR (Kamerstuk 28676, nr. 421). De beantwoording 

is conform uw eerdere antwoorden dat in de Defensienota 2022 andere keuzes zijn gemaakt 

en Nederland kiest om samen te werken met Duitsland bij het invullen van (bepaalde) 

capaciteitsdoelstellingen in het landdomein. 

 Vraag 5 – 8 en vraag 10 gaan over de praktische invulling van de samenwerking met 

Duitsland. Bij vraag 5 geeft u aan dat de samenwerking onderwerp is van een al 

aangekondigde beleidsdoorlichting (Kamerstuk 35 925-X,nr. 2 tabel 57). Bij vraag 8 schrijft 

u dat u, conform de motie Boswijk (Kamerstuk 36124, nr. 23 van 22 december 2022), de 

Kamer aanvullend informeert over de manier waarop de samenwerking vorm krijgt.  

 Vraag 9 gaat over het hebben van tanks in eigen beheer. De voorgestelde beantwoording 

vloeit voort uit het basisprincipe dat het voor Defensie primair draait om beschikbaarheid 

van capaciteiten en niet enkel om bezit.   

                                                

1 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/22/we-moeten-ons-versterken-met-tanks-en-grondtroepen-weet-de-luitenant-

kolonela4149109  
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 Vraag 11 gaat over de versteviging van de samenwerking met Duitsland. Het voorgestelde 

antwoord voor vraag 11 refereert aan de eerdere informatie die over dit punt naar de Kamer 

is gezonden (bijv. Kamerstuk 33279, 36124, nr. 34 van 7 juli 2022).  

 Bij vraag 12 duidt u de inrichting van de Nederlandse brigades. De voorgestelde 

beantwoording onderstreept de kracht van de veelzijdigheid van de brigades. 

 Tot slot zegt u toe de vragen afzonderlijk te beantwoorden. 

 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

Er zijn geen financiële overwegingen voorzien. 

Juridische overwegingen 

Er zijn geen juridische overwegingen voorzien. 

Communicatie 

In de aanloop naar de DMM in februari en andere overleggen is en wordt het belang van 

multinationale samenwerking onderstreept. In de communicatie is daarbij ook aandacht voor de 

(positieve) conclusies van de NAVO die breder strekken dan alleen het landdomein.  

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van steller en ondertekenaar zijn gelakt op grond van bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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