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Aanleiding 
In voorliggende brief informeert u samen met de minister van Buitenlandse Zaken (en mede namens 

de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de Kamer over de meest 

recente ontwikkelingen met betrekking tot onze militaire steun aan Oekraïne, inclusief de 

voorgenomen levering van delen van het Patriot-systeem. Daarnaast informeert u de Kamer over de 

bijeenkomst van de UDCG van vandaag. In het CD over de RBZ van 19 januari heeft de Kamer 

verzocht om snelle terugkoppeling over de internationale ontwikkelingen m.b.t. het leveren van 

moderne gevechtstanks aan Oekraïne.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met voorliggende Kamerbrief en deze te verzenden aan de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Kernpunten 
 De brief is opgebouwd uit zes paragrafen. In de eerste paragraaf gaat u nader in op de 

aanleiding voor de brief en de Nederlandse inzet ten aanzien van steun voor Oekraïne. De 

resterende paragrafen behandelen respectievelijk de situatie in Oekraïne, de militaire steun, 

het verslag van de UDCG van 20 januari jl., de levering van Patriot-delen en trainingen van 

Oekraïense militairen, waaronder de inzet voor Interflex en EUMAM in 2023. 

 Het meest in het oog springend is de Nederlandse levering van Patriot-delen, die door MP is 

genoemd tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis. Gelet op de grote noodzaak voor Oekraïne 

is gekozen om twee lanceerinrichtingen en een aantal raketten te leveren. De 

geconstateerde effecten op de gereedheid en inzetmogelijkheden van de Nederlandse 

strijdkrachten zijn aanzienlijk, maar van tijdelijke aard en daarom door Defensie als 

acceptabel beoordeeld. Over mogelijkheden om de te leveren delen van het Patriot-systeem 

versneld te vervangen maakt Nederland afspraken met de Verenigde Staten.  

 Gelet op de aard van de Patriot-steun en de internationale samenwerking die hiermee 

gepaard gaat, adviseer ik u om de Kamer hier openbaar over te informeren. Naast de 

levering uit eigen voorraad levert Nederland in samenwerking met Tsjechië nog 100 

commercieel aangekochte voertuigen met luchtafweergeschut. 

 Het Korps Mariniers gaat tussen januari en april 2023 ca. 400 Oekraïense militairen opleiden 

in het kader van Operatie Interflex. Vanwege de korte inzetduur heeft de geplande inzet 

geen significante gevolgen voor de operationele gereedheid. Na april gaat Nederland tot eind 

2023 nog zes aanvullende lichtingen trainen. Naast Interflex wordt bekeken of en hoe 

Nederland substantieel kan bijdragen aan de training die door Duitsland wordt gegeven in 

het kader van de EU Military Assistance Mission. 
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Toelichting 
Financiële overwegingen 

 In totaal heeft het kabinet voor 2023 2,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de militaire 

en humanitaire steun aan Oekraïne. Dit bedrag vormt de inschatting van de benodigde 

financiële middelen voor de militaire steun uit eigen voorraad, via commerciële aanschaf en 

samenwerkingsverbanden, evenals de non-militaire/humanitaire steun. De typen steun 

wordt in de Kamerbrief toegelicht; 

 De bijdrage aan Interflex zijn geraamd op 17,5 miljoen euro en worden gefinancierd uit het 

Budget Internationale Veiligheid. Ik adviseer u om in de volgende periodieke update over de 

leveringen, de Kamer zoals gebruikelijk te informeren over de kosten die gepaard gaan met 

de nieuwe leveringen, waaronder de Patriot-delen. 

Juridische overwegingen 

 De nieuwe leveringen worden zoals gebruikelijk getoetst aan de EU wapenexportcriteria. 

Communicatie 

 De levering van de Patriot-delen zijn de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws geweest; 

 In samenwerking met DCO is een woordvoeringslijn opgesteld. Naar verwachting zal er veel 

aandacht zijn voor de effecten van deze levering op de operationele gereedheid. 

 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
De persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden niet openbaar gemaakt op grond van 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 

Voor deze, 

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 

 




