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Vragen van het lid Jasper van Dijk SP over de sterk

toegenomen militaire uitgaven in de Europese Unie sinds

de oorlog in Oekrame en de hoge winsten voor de

wapenindustrie
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Plandatum Deadline Kamer

23 januari

Binnengekomen op

12 december

Aanleiding

Kamervragen van Van Dijk SP over toegenomen investeringen in de defensie

industrie

Geadviseerd besluit

Akkoord met het versturen van de beantwoording van Kamervragen door M mede

namens R stasDef MinDEF en MinEZK

Kernpunten

• Van Dijk stelt vragen n a v het rapport Smoke Screen van de organisatie

Stop Wapenhandel
• Het rapport stelt dat de oorlog in OekraVne wordt gebruikt als rechtvaardiging

voor een wapenwedloop om bestaande wapenexportregels te versoepelen en

om andere steunmaatregelen aan te kondigen voor de wapenindustrie
• De beantwoording stelt dat

investeringen in Europese defensie noodzakelijk zijn als gevolg van de

oorlog in Oekraine en de verslechterende velllgheldssituatie
het exportbeleid niet wordt versoepeld wel wil het kabinet de

samenwerking verbeteren en het gelijk speelveld vergroten

toegang van de defensie industrle tot private investeringen van belang is

ook voor bedrijven die zijn betrokken bij de ontwikkeling productie of

onderhoud van nucleaire wapens

de defensie industrle niet bij voorbaat mag worden uitgesloten van een

eventueel te ontwikkelen EU taxonomie lijst
Het voorstel is dat M de antwoorden ondertekent vanuit zijn

verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid mede namens R MinDEF

StasDEF en MinEZK vanwege verantwoordelijkheden mb t de defensie

industrle

Vragen kwamen binnen op 12 december de zes weken termijn geeft een

deadline van de Kamer op 23 januari

Op 1 februari vindt het Commissie Debat over de Defensie Industrie Strategic

plaats waar Van Dijk deze vragen ook aan bod kan laten komen
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