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Beantwoording Kamervragen van lid van Houwelingen
FvD over uitspraken Duitse Minister Baerbock

Aanleiding

Kamerlid van Houwelingen FvD heeft u vragen gesteld over de uitspraken van de

Duitse Minister Baerbock we are fighting a war against Russia en We can fight
this war only together

Geadviseerd besluit

Het advies is om akkoord te gaan met de conceptantwoorden Na uw akkoord kan

bijgevoegde brief verzonden worden aan de Kamer

Kernpunten

• Kamerlid van Houwelingen vraagt u of Duitsland en Nederland in oorlog
verkeren met Rusland Ook wordt u gevraagd op welke wijze het kabinet

zorg draagt voor het naleven van artikel 96 van de Grondwet

• In de concept antwoorden wordt aangegeven dat Nederland geen partij is

bij het gewapend conflict en u ook overigens niet speculeert over

uitspraken van buitenlandse ministers Ook wijst u erop dat de

woordvoerder van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft

gesteld dat Duitsland en de NAVO geen partij zijn bij het gewapende
conflict

• Artikel 96 van de Grondwet is niet relevant in dit verband

Toelichting

• De volgende redactionele wijzigingen zijn gemaakt in de

conceptantwoorden
o Op pagina 1 antwoord 2 Duitsland in plaats van De

regeringswoordvoerder
o Op pagina 1 antwoord 4 Het kabinet speculeert niet over

uitspraken van een buitenlandse minister in plaats van In het

verlengde van het antwoord op vraag 3 Ook hier geldt dat het

kabinet niet speculeert over de uitspraken van een buitenlandse

minister

o Op pagina 2 antwoord 6 Grondwet in plaats van grondwet

Zaken
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