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Aanleiding 
 Op 27 februari hebben de leden Baudet en Dekker (FvD) schriftelijke vragen gesteld over de 

militaire steun aan Oekraïne. 

Geadviseerd besluit 
 U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde antwoorden. 

Kernpunten 
 De beantwoording is mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.   

 Nederland en een brede coalitie partnerlanden leveren militaire steun aan Oekraïne zodat het 

land zich kan verdedigen tegen Russische agressie.  

 Het kabinet informeert de Kamer via de periodieke Kamerbrief  ‘update leveringen militaire 

goederen aan Oekraïne’ over alle geleverde militaire steun aan Oekraïne.  

 Stellers vragen of Nederland kan uitsluiten dat Nederlandse militairen of dienstplichtigen ook 

kunnen worden ingezet voor de steunverlening aan Oekraïne. 

 Nederlandse militairen leveren een significante bijdrage aan de training van OEK militairen, 

waaronder via operatie Interflex en de EU Military Assistance Mission (EUMAM). Daarnaast 

leveren Nederlandse militairen specialistische opleidingen en trainingen en dragen zij bij aan het 

onderhoud- en de instandhouding van aan OEK geleverd militair materieel. 

 De trainingen aan Oekraïense militairen vinden plaats op diverse locaties buiten Oekraïne, 

inclusief in Nederland.   

Toelichting 
 

Financiële overwegingen 

Er zijn geen financiële overwegingen bij de voorgestelde antwoorden voorzien. 

Juridische overwegingen 

DJZ benadrukt in lijn met de beantwoording dat Artikel 68 GW de verplichting tot antwoord aan de 

Kamer uitsluit als dit in strijd is met het belang van de staat.    

Communicatie 

Er is geen communicatie over de antwoorden voorzien.  
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 




