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Aanleiding 
Voorgenomen levering van Leopard 1-A5 gevechtstanks aan Oekraïne. Deze voorgenomen levering 

wordt bekend gemaakt via een gemeenschappelijke verklaring met Duitsland en Denemarken. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde Kamerbrief. 

Kernpunten 
 U informeert – samen met minBZ - de Kamer over de uitkomst van een proces dat Nederland 

mede initieerde m.b.t. de levering van Leopard-1A5 gevechtstanks. Nederland levert met 

Duitsland en Denemarken ten minste 100 Leopard-1A5 gevechtstanks t.b.v. het Oekraïense 

voortzettingsvermogen. 

 Nederland levert een financiële en personele bijdrage. Defensie schaft rechtstreeks bij de Duitse 

industrie Leopard-1A5 tanks aan, inclusief reserveonderdelen, voor levering aan Oekraïne. De 

kosten hiervoor zullen worden gedekt vanuit de algemene middelen. Voor een dergelijke 

transactie behoeft Nederland geen exportvergunning af te geven 

 Defensie wil ook met instructeurs een bijdrage leveren aan de opleiding en training op dit systeem. 
Deze training zal buiten Oekraïne plaatsvinden. 

 Het effect op de operationele gereedheid van de krijgsmacht is beperkt en onder de huidige 

omstandigheden als acceptabel beoordeeld. 

 De levering van Leopard-1A5 staat los van gesprekken met groep landen die levering van 

Leopard-2 ondersteunen, hierover zal tijdens de Ukraine Defence Contact Group (UDCG) op 14 

februari verder worden gesproken. 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

Als gevolg van deze brief zijn financiële overwegingen voorzien die later zullen worden toegelicht. 

Ook wordt in de brief aangegeven dat het kabinet onderzoekt hoe (financiële) steun kan worden 

vormgegeven, met betrekking tot Leopard-2 in een later stadium. Hiervoor wordt aanspraak 

gemaakt op de Aanvullende Post van het ministerie van financiën, hierin is €2,5 mld euro 

gereserveerd ten behoeve van de steun aan Oekraïne (Kamerstuk 2022D56571). 

 

Juridische overwegingen 

Als gevolg van deze Kamerbrief zijn geen juridische overwegingen voorzien.  
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Communicatie 

Op basis van de brief wordt een nieuwsbericht en intranetbericht voorbereid. Het is belangrijk dat 

het (betrokken) defensiepersoneel tijdig en goed wordt geïnformeerd over het proces, daarom is ook 

in de lijn gerichte communicatie voorbereid. 

 

 

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