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Aanleiding 
Het voornemen van de levering van mijnenjagers uit de Alkmaarklasse aan Oekraïne en de training 

en opleiding van Oekraïense bemanningen.  

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

Kernpunten 
 U informeert de Kamer over het voornemen om mijnenjagers van de Alkmaarklasse te leveren 

aan Oekraïne. De schepen zullen voor levering bij de industrie klaar worden gemaakt voor 

gebruik. De levering van de schepen zal naar verwachting plaatsvinden in 2025. 

 U informeert de Kamer over de start van de opleiding en training van meerdere Oekraïense 

bemanningen op deze schepen vanaf najaar 2023. 

 De in deze brief genoemde opleiding, training en het klaar maken voor gebruik zullen in 

samenwerking met België plaatsvinden.  

 Het benoemen van de samenwerking met België in deze Kamerbrief is in België afgestemd  

 

 Tot slot vermeldt deze brief de aanschaf van brugslagcapaciteit en drone detectie radarsystemen 

voor directe levering aan Oekraïne. 

 In deze brief wordt aangegeven dat de impact op de operationele gereedheid beperkt is, daar 

het levering uit afstoting betreft en dat hieruit voortvloeiende impact gezien de omstandigheden 

als acceptabel is bevonden. 

 Op basis van militair advies bent u geïnformeerd over de consequenties voor de operationele 

gereedheid, de risico-mitigatie en de transitie naar de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit 

 Indien er vertraging optreedt bij de levering van de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit, zal dit 

tot vertraging leiden van de voorgenomen levering aan Oekraïne. 

 In nauw overleg tussen CZSK en de Belgische marine is afgestemd dat de opleiding en training 

van Oekraïense bemanningen geen significante consequenties heeft voor de opleiding en training 

van Nederlands – en Belgisch marinepersoneel. 

 Deze brief is afgestemd met BZ en BHoS.  

 De gebruikelijke toets aan de EU-wapenexportcriteria kan pas worden aangevraagd als de 

schepen zullen worden geleverd. De inschatting is dat met de kennis van vandaag die toets 

positief zal zijn. 

  

 

Toelichting 

Financiële overwegingen 

Als gevolg van deze brief zijn financiële overwegingen voorzien als gevolg van misgelopen 

opbrengsten bij afstoting en in verband met de training en opleidingen. De met de leveringen 
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gepaard gaande misgelopen opbrengsten worden gefinancierd vanuit de gereserveerde middelen 

voor Oekraïne op de Defensie begroting. Voor de training en opleiding van de bemanning wordt 

binnen de Defensie begroting aanspraak gemaakt op het Budget Internationale Veiligheid. 

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. 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de ondertekenaar en de steller worden gelakt vanwege de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. Deze nota bevat in bullet 4 en 12 onder kernpunten informatie uit 

het vertrouwelijk diplomatieke verkeer met andere staten over de gevolgen van de levering voor 

eerder voorgenomen afstotingstrajecten. Dit wordt niet openbaar gemaakt omdat het de belangen 

van de Nederlandse Staat en/of andere Staten kan schaden.  

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 




