
ID Onderwerp Passage 

1027734 Steering note 
commissiedebat n.a.v. 
toespraak OEK 
president Zelensky - 
31 maart 2022 

Krachtenveld Kamer: 
“[5.1.2a/militaire steun] 
Meerderheid Kamer vóór militaire 
steun aan OEK gericht op 
zelfverdediging. Over de details 
wordt de Kamer alleen nog 
vertrouwelijk geïnformeerd” 
“ uitgangspunt.. 5.1.2.a.. basis” 
 
“Mogelijke druk vanuit Kamer om 
meer te doen na optreden Zelensky 
(zwaardere wapens, beperkte no fly 
zone, etc.). “ 
 
Kernboodschappen: 
“5.1.2a/Militaire steun]: NL levert 
militaire steun gericht op 
zelfverdediging. De mogelijkheden 
voor het blijven leveren van militair 
materiaal worden op het moment 
onderzocht, bijvoorbeeld i.s.m. 
partners” 
“[EU/militaire steun]: De EU steunt 
Oekraïne op militair gebied vanuit de 
Europese vredesfaciliteit (EPF). Het 
gaat in totaal om een steunpakket 
van 1 miljard euro, waarvan 100 
miljoen voor niet-letale steun en 900 
miljoen voor letale steun” 
 

1027742 Redeneerlijn t.b.v. 
commissiedebat RBZ 
17 maart 2022 

“Zoals eerder aangekondigd, zal het 
Kabinet niet meer in het openbaar 
over de specifieke aard van 
wapenleveringen communiceren. 
Over de details wordt de Kamer 
vertrouwelijk geïnformeerd” 

1027749 Spreektekst plenair 
ER-debat 23 maart 
2022 

“Ten derde helpen we Oekraïne 
humanitair en financieel zoveel wij 
kunnen, zowel bilateraal als via de 
EU en in nauwe samenwerking met 
internationale partners en 
organisaties. Ook NL steunt waar 
mogelijk OEK met onder meer 
militaire goederen. Zoals 
aangekondigd informeert het 
Kabinet de Kamer vertrouwelijk over 
de specifieke aard van deze 
leveringen” 



1027758 steering note t.b.v. 
plenair debat OEK 28 
februari 2022 

welke boodschappen moet M maken 
tijdens het debat?: 
“Het Kabinet heeft tijdens de MR van 
18 februari jl. ingestemd met 
levering van militaire goederen aan 
Oekraïne. Deze levering draagt bij 
aan de OEK capaciteit om invulling te 
geven aan het legitieme recht op 
zelfverdediging. Over de details van 
de levering is de Kamer per brief 
geïnformeerd” 
 
Valkuilen (bereiken/vermijden): 
“Benadrukken dat met urgentie is 
getoetst maar dat daarbij niet is 
afgeweken van de gebruikelijke, zeer 
grondige, procedure, zoals die ook 
wordt toegepast voor transacties 
naar derde landen” 
 
“Vermijden om te spreken over 
zaken als benodigde opleiding, 
operationele verdringing en 
transport van de goederen naar 
Oekraïne. Dit ligt op het terrein van 
de minister van Defensie”  
 
Krachtenveld: 
“Er is een stevige Kamermeerderheid 
voor de levering van militaire 
goederen aan Oekraïne. De motie 
Brekelmans (VVD)/Mulder (CDA) kon 
op steun van 108 Kamerleden 
rekenen. PVV, SP, PvdD, FVD, JA21, 
BIJ1 en Fractie Den Haan stemden 
tegen” 
 

1027761 Redeneerlijn t.b.v. CD 
RBZ van 6 april 2022 

Steun aan OEK: 
”Wij volgen ondertussen de situatie 
op de grond en de 
onderhandelingen” 
 
“Oekraïne zo veel mogelijk 
ondersteunen, humanitair, 
economisch en ook met militaire 
middelen. Hoe sterker OEK staat hoe 
sneller we een vredesakkoord 
kunnen verwachten” 

1027766 Steering note t.b.v. 
plenair debat OEK 10 
maart 2022 

welke boodschappen moet M maken 
tijdens het debat? 



“Waar mogelijk (gelet op eigen 
capaciteit) blijft NL OEK steunen met 
onder meer militaire goederen. Zoals 
eerder aangekondigd zal het kabinet 
niet meer in het openbaar over de 
specifieke aard van deze leveringen 
communiceren. Over de details zal 
de Kamer vertrouwelijk worden 
geïnformeerd” 
 
Krachtenveld: 
“Er is een stevige Kamermeerderheid 
voor de levering van militaire 
goederen aan Oekraïne. De motie 
Brekelmans (VVD)/Mulder (CDA) kon 
op steun van 108 Kamerleden 
rekenen. PVV, SP, PvdD, FVD, JA21, 
BIJ1 en Fractie Den Haan stemden 
tegen. Vanuit de Kamer klonk ook 
kritiek op de openlijke communicatie 
over de aard van NL 
wapenleveranties. Inmiddels is 
besloten dat dergelijk informering 
van de Kamer op vertrouwelijke 
wijze zal plaatsvinden” 
 
“De Kamer heeft een motie 
aangenomen die het uitzenden van 
Nlse militairen naar Oek voor 
gevechtshandelingen uitsluit (motie 
Eprhaim). In een appreciatie ontrade 
het kabinet de motie omdat het niet 
op voorhand van bestaande, 
zorgvuldige procedures wil afwijken, 
o.a. VVD stemde toch voor” 

1027767 Redeneerlijn t.b.v. 
plenair debat OEK van 
10 maart 2022 

Wapenleveranties: 
“Ook blijft Nederland waar mogelijk 
Oekraïne steunen met onder meer 
militaire goederen. Zoals eerder 
aangekondigd, zal het Kabinet niet 
meer in het openbaar over de aard 
van deze leveringen communiceren. 
Over de details wordt de Kamer 
vertrouwelijk geïnformeerd” 

 


