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Aanleiding 
De toezegging om de Kamer periodiek te informeren over de laatste stand van zaken van de levering 

van militaire goederen aan Oekraïne. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde Kamerbrief en de vertrouwelijke bijlage. De 

bijlage wordt zoals gebruikelijk ter vertrouwelijke inzage aan de Kamer aangeboden.  

Kernpunten 
Na het besluit om niet meer in detail te communiceren over leveringen aan Oekraïne met het oog op 

de (operationele) veiligheid, informeert het kabinet de Kamer periodiek via een vertrouwelijke 

bijlage over de leveringen van militair materieel aan Oekraïne.  

Levering militaire goederen 

 De Kamer wordt met deze brief geïnformeerd over alle leveringen die Nederland tot en met 24 

januari 2023 hebben verlaten.  

 In de Kamerbrief is de boekwaarde van de leveringen tot 24 januari 2023 opgenomen (463,8 

miljoen euro) evenals de vervangingswaarde van de leveringen tot 24 januari 2023 (771,3 mil-

joen euro). 
 Ook de waardes van militaire goederen uit commerciële levering (ca. 57,8 mln. euro); Bijdrage 

Trilateraal steunpakket (120 miljoen); Bijdragen International Fund for Ukraine (IFU) (100 mln. 

euro) en het NATO-trustfund Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP) (25 mln. euro) 

zijn opgenomen. 
 De totale waarde van militaire steun van 1,07 miljard euro is opgenomen (gepeild op 24 januari 

2023). 

Effecten gereedheid 

 De effecten op de gereedheid van de Nederlandse strijdkrachten zijn, onder de omstandigheden, 

als acceptabel beoordeeld. 

 In de Kamerbrief is genoemd dat de blijvende ondersteuning effect kan hebben op de organisa-

tie en het realisatievermogen van projecten.  

 

Toelichting 

Financiële overwegingen 

 Voor de vervanging van de geleverde goederen maakt Defensie gebruik van de generale 

compensatieregeling voor Oekraïne-gerelateerde uitgaven die is overeengekomen met het 

ministerie van Financiën. De daaruit voortvloeiende compensatiegelden komen binnen op het 

BIV-budget en worden voorlopig ook in het BIV geadministreerd. De claims voor compensatie 

gelden zowel voor goederen die zijn geleverd uit eigen voorraad als die commercieel worden 

verworven. 
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 HDFC dient voor nieuwe leveringen nieuwe declaraties tegen vervangingswaarde of 

aanschafwaarde in. Het totale steunbedrag (bestaande uit de vervangingswaarde, de 

aanschafwaarde van commercieel verworven goederen en bijdragen aan internationale 

samenwerkingsverbanden) groeit hierdoor. Op 24 januari jl. is de laatste stand van de totale 

waarde berekend. 

 Vanuit het European Peace Facility is momenteel 3,5 miljard euro beschikbaar voor de levering 

van militair materieel. De derde tranche declaraties loopt nog voor leveringen vanaf 21 juli 

2022. In deze tranche heeft Nederland vooralsnog ongeveer 249 miljoen euro gedeclareerd. 

 Eventuele ontvangsten uit de EPF worden verrekend met de generale steun door het ministerie 

van Financiën. 

Juridische overwegingen 

Eventuele nieuwe leveringen zullen, zoals gebruikelijk en waar van toepassing door minBZ en 

minBHOS worden getoetst aan de EU wapenexportcriteria. 

Communicatie 

Vanwege het vertrouwelijke karakter van de bijlage is de mogelijkheid tot communicatie beperkt.  

 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
De geleverde goederen zijn als departementaal vertrouwelijk gerubriceerd en als zodanig in een 

vertrouwelijke bijlage opgenomen. Persoonsgegevens worden gelakt vanwege de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 
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