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Aanleiding 
• Het lid Eppink (JA21) heeft u schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van ‘het bericht dat

Nederland honderd Leopard-1 tanks aan Oekraïne zal leveren’.

• De beantwoording wordt, op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, mede namens

minister Hoekstra verzonden.

Geadviseerd besluit 
• U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen

van het lid Eppink over de levering van Leopard-1 tanks.

Kernpunten 
• In uw reactie geeft u aan dat de exacte kosten nog niet bekend zijn daar er nog een exacte

verdeling moet worden gemaakt met Duitsland en Denemarken en dat dit mede afhankelijk is

van het uiteindelijke aantal voertuigen wat inzetbaar kan worden gemaakt door de industrie.

• Ook geeft u aan dat het procentuele aandeel van Nederland afhangt van de eerder genoemde

verdeling en de noodzakelijke levering van zaken als reservedelen en munitie.

• U geeft aan dat de levering van de Leopard-1A5 tanks een donatie aan Oekraïne betreft en

Nederland deze tanks zodoende niet ‘terug krijgt’ na de oorlog. U benoemd hierbij expliciet dat

de Leopard-1A5’s geen Nederlandse tanks zijn, maar dat deze bij de Duitse industrie worden

gekocht voor directe levering aan Oekraïne.

Toelichting 

Financiële overwegingen 

Er zijn geen financiële overwegingen bij de voorgestelde antwoorden voorzien anders dan de eerder 

aangekondigde deelname aan de coalitie met betrekking tot de levering van Leopard-1A5 tanks. 

Juridische overwegingen 

Er zijn geen juridische overwegingen over deze antwoorden voorzien. 

Communicatie 

Er is geen communicatie over de antwoorden voorzien. 

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 

TER BESLISSING Aan MINDEF 

Van DGB 

Afgestemd met BZ, TF-OEK, HDFC, CDS, DCo, DJZ 

In afschrift aan STASDEF 

Nota Beantwoording vragen van het lid Eppink (JA21) over de 

levering van Leopard 1 tanks  

Datum 

21 februari 2023 

Onze referentie 

BS2023004077 

Opgesteld door 

@mindef.nl

Aantal bijlagen 

1 




