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Aanleiding 
Op 25 januari jl. heeft het lid Valstar (VVD) schriftelijke vragen gesteld over het artikel ‘Chinees 

staatsbedrijf bouwt onze pantservoertuigen’. De volgende dag zijn tijdens het commissiedebat 

Verzameldebat Defensie ook vragen gesteld over het onderwerp, onder andere ook door het lid 

Valstar. U hebt daarop toegezegd te proberen voor het commissiedebat Defensie Industrie Strategie 

(DIS) de vragen te beantwoorden, maar daar is meer tijd voor nodig.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde eerste reactie op de schriftelijke vragen met de 

informatie die op deze korte termijn kan worden gedeeld en de verzending daarvan naar de Kamer 

op dinsdag 31 januari aanstaande, voor het commissiedebat DIS op woensdag 1 februari. 

Kernpunten 
De brief geeft op hoofdlijnen antwoord op een deel van de vragen voor zover dat op deze korte 

termijn mogelijk is. Voor een volledige en zorgvuldige beantwoording is meer tijd nodig dan de 

standaard termijn van drie weken, omdat het gaat over een langlopende casus en de informatie 

deels is gerubriceerd. 

Zoals u in het debat ook hebt aangegeven, is de geopolitieke situatie veranderd en is er toegenomen 

aandacht voor de invloed van buitenlandse mogendheden, ook als het gaat om verwerving. Er is een 

grotere nadruk op Nederlandse en Europese strategische open autonomie en het spreiden en 

voorkomen van risico’s. Ook het uitwerken daarvan vraagt extra tijd en afstemming met de 

betrokken departementen (EZK, JenV en BZ). Streven is de complete beantwoording voor het einde 

van het eerste kwartaal 2023 met de Kamer te delen. 

 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

HDFC voorziet geen financiële consequenties. 

Juridische overwegingen 

Volgens DJZ zijn er geen nadere juridische overwegingen . 

Communicatie 

Gezien de eerdere nodige media-aandacht is de verwachting dat de antwoorden op Kamervragen 

mogelijk leiden tot hernieuwde berichtgeving in de media. Bij vragen zal de lijn van de brief 

aangehouden worden. 
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Aan STASDEF 

Van P-DGB 

Afgestemd met BZ, EZK, JenV, CDS, HDFC, MIVD, DJZ, DCo 

In afschrift aan MINDEF. 
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt met het oog op bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 




