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Aanleiding 
Het verzoek van de Kamer van vandaag om uw reactie op de berichtgeving in de media van 24 

januari jl. over mogelijke aanschaf ten behoeve van Oekraïne van Leopard-2 tanks die op dit 

moment in gebruik zijn bij het Duits-Nederlandse tankbataljon.  

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

Kernpunten 
 De Kamer wordt met deze brief geïnformeerd over uw reactie op de berichtgeving ten aanzien 

van de genoemde mogelijke aanschaf en levering van Leopard 2 tanks in gebruik bij het Duits-

Nederlandse tankbataljon. 

 U geeft aan de levering van moderne gevechtstanks aan Oekraïne te steunen en daarbij alle 

opties te overwegen.  

 U geeft aan dat dit bijvoorbeeld financieel of d.m.v. training zou kunnen geschieden. 

 U geeft aan de operationele gereedheid, trainingsmogelijkheden en kennisbehoud bij het 

binationale tankbataljon mee te wegen. 

 U geeft aan dat het kabinet nog geen besluit heeft genomen aangaande dit onderwerp.   

Toelichting 

Financiële overwegingen 

Als gevolg deze briefzijn geen financiële overwegingen voorzien. Wel wordt in de brief aangegeven 

dat het kabinet onderzoekt hoe (financiële) steun kan worden vormgegeven. Daarvoor geldt de 

generale compensatieregeling voor Oekraïne-gerelateerde uitgaven die is overeengekomen met het 

ministerie van Financiën.   

Juridische overwegingen 

Als gevolg van deze Kamerbrief zijn geen juridische overwegingen voorzien.  

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

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 




