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Aanleiding
- De Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) Defensie vindt plaats in Brussel op 15 november 2022.

In verband met het Commissiedebat RBZ op 8 november as. dient deze geannoteerde
agenda voor 1 november naar de Kamer verzonden te worden. In verband met het
herfstreces wordt de geannoteerde agenda op 21 oktober aan u voorgelegd.

- Deze Geannoteerde Agenda (GA) biedt mogelijkheid om de Tweede Kamer te informeren
over het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Nederlandse bijdrage aan
EUFOR Althea en EU Military Assistance Mission (EUMAM) Oekraïne.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de GA.

Kernpunten
- De precieze agenda voor de RBZ Defensie is op moment van schrijven nog niet bekend. Naar

verwachting wordt in ieder geval gesproken over lopende militaire missies en operaties van
de EU, de oorlog in Oekraïne en over gezamenlijke aanschaf en capaciteitsontwikkeling.

- Tevens vindt een ministeriële Steering Board van het Europees Defensieagentschap (EDA)
plaats.

- In de GA wordt ook invulling gegeven aan de toezegging aan de Kamer tijdens het
Commissiedebat van 12 mei jl. over de voortgang van het Strategisch Kompas.

- In een vertrouwelijke bijlage van deze GA zal de EU Cyber Defence Policy Food for Thought
paper met de Kamer worden gedeeld.

- In overleg met u en uw adjudant zal worden geprobeerd om rondom het programma van de
RBZ enkele bilaterale afspraken in te plannen. Een voorstel hiertoe zal u korter op de RBZ
ontvangen om de actualiteiten mee te kunnen nemen.

Toelichting
Financiële overwegingen
Afgestemd met HDFC. De Geannoteerde Agenda heeft in de uitvoering geen expliciete financiële
gevolgen

Juridische overwegingen
Afgestemd met DJZ.

Commu nicatie
DCC is geïnformeerd. DCC bereidt m.b.t. deze kamerbrief geen actieve communicatie voor. Voor de
RBZ zal wel een communicatie advies worden voorbereid.
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Politiek
Op 27 september vond een schriftelijk overleg plaats met de Kamer over het BNC Fiche: Verordening
versterking Europese defensie-industrie door gemeenschappelijke aanbestedingen’. De
beantwoording is op 17 oktober jI. verzonden.

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