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Aanleiding 
Op 12-13 oktober komen de NAVO-ministers van Defensie (DMM) bijeen in Brussel. En marge van 

de DMM komt de Ukraine Defense Contact Group (UDCG) bijeen. Verder vindt op 5 oktober het 

Commissiedebat over de DMM plaats in de Kamer.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de Kamerbrief met geannoteerde agenda voor de NAVO 

DMM van 12-13 oktober.  

Kernpunten 
• De DMM bestaat deze keer uit twee werksessies, een bijeenkomst van de Nuclear Planning 

Group (NPG) en een informeel diner met de Oekraïense Minister van Defensie Reznikov.   

• De eerste werksessie gaat over de oorlog in Oekraïne en de bondgenootschappelijke afschrikking 

en verdediging. Tijdens de tweede werksessie wordt gesproken over NAVO missies en operaties.  

• In de Kamerbrief met geannoteerde agenda komen de geagendeerde onderwerpen aan de orde: 

o De recente ontwikkelingen in Oekraïne worden kort besproken. Het belang van de steun 

aan Oekraïne wordt onderstreept. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de effecten van 

de steun op de slagkracht acceptabel moeten zijn zodat de NAVO in staat is om het 

bondgenootschappelijk verdragsgebied te verdedigen. Voor Nederland geldt dit ook. Het 

belang van de leveringen staat buiten kijf, maar moet altijd worden afgewogen tegen de 

consequenties voor de gereedheid van de eigen krijgsmacht. Daarom wordt ook door de 

NAVO-ministers gesproken over samenwerking met de defensie-industrie bij de steun 

aan Oekraïne. Tot slot wordt kort de Nederlandse inzet voor de lange-termijn steun bij 

de Oekraïense zelfverdediging benoemd. 

o Ten aanzien van afschrikking en verdediging wordt de Nederlandse inzet benoemd voor 

de versterking van de bondgenootschappelijke collectieve afschrikking en verdediging. 

De NAVO-ministers spreken over de uitwerking van besluiten van de NAVO-Top in 

Madrid, de verschillende lopende werklijnen en geven politieke aanwijzingen voor het 

verdere traject van uitwerking. Ook komt de NATO Defence Planning Capability Review 

(DPRC), onderdeel van de NAVO-defensieplanningscyclus (NDPP) aan bod. De Kamer 

wordt hier na vaststelling van het DPRC rapport middels een brief nader over 

geïnformeerd. Het aanbod aan de Tweede Kamer voor een besloten technische briefing 

over de werking van het NDPP wordt in deze brief herhaald. 

o De Nederlandse inzet voor de tweede werksessie wordt benoemd, waarbij vooral wordt 

ingegaan op de Nederlandse inzet voor de NATO Mission Iraq (NMI). Ook wordt 

aandacht besteed aan de situatie in de Westelijke Balkan met Kosovo Force (KFOR) en 

het belang van de European Union Force (EUFOR) Althea in Bosnië-Herzegovina. 
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Toelichting 
Financiële overwegingen 

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan deze Kamerbrief. 

Juridische overwegingen 

Er zijn geen juridische consequenties verbonden aan deze Kamerbrief.  

Communicatie 

Er is geen communicatie voorzien over deze Kamerbrief.  

 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Geel gearceerde persoonsgegevens van de steller worden vanuit het oogpunt van bescherming van 

persoonlijke levenssfeer gelakt. 
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