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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’. Voor het commissiedebat Defensie Industrie Strategie 

(DIS) op 1 februari jl. hebt u, zoals door u toegezegd tijdens het commissiedebat Verzameldebat 

Defensie op 26 januari jl., al een eerste reactie gestuurd aan de Kamer met de informatie die u op 

die korte termijn kon delen. U hebt daarbij toegezegd in februari de volledige beantwoording te 

sturen. 

 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde volledige beantwoording van de schriftelijke 

vragen en de verzending daarvan naar de Kamer. 

 

Kernpunten 
Voor een volledige en zorgvuldige beantwoording was meer tijd nodig dan de standaard termijn van 

drie weken, omdat het gaat over een langlopende casus en de informatie deels is gerubriceerd. De 

eerste reactie, die op 31 januari jl. is gestuurd aan de Kamer, bevatte de informatie die u op die 

korte termijn kon delen. Om een zo goed mogelijk en volledig beeld te geven, is diezelfde informatie 

nogmaals zoveel mogelijk ongewijzigd opgenomen en aangevuld. 

 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

HDFC voorziet geen financiële consequenties. 

 

Juridische overwegingen 

In de Kamerbrief wordt beschreven dat bedrijven bij bijzondere opdrachten moeten voldoen aan de 

Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten (ABDO). De toepasselijkheid van de ABDO wordt in 

die gevallen contractueel bedongen, en dit betekent dat de naleving van de ABDO-regels op die 

basis moeten worden geborgd. 

 

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 deze en eerdere 

brief aangehouden worden. 
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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 




