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Aanleiding 
Zoals gebruikelijk informeert u na afloop van een DMM de Kamer over de uitkomsten. Met het oog 

op het plenaire debat over de Oekraïne-oorlog op 21 februari, is het advies om dit verslag 

voorafgaand aan het debat te verzenden. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om in te stemmen met bijgevoegde Kamerbrief en verzending naar de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal.   

Kernpunten 
 U informeert de Kamer over de uitkomsten van de Ukraine Defence Contact Group (UDCG) 

en de sessies van de DMM. 

 De brief bestaat uit twee delen: (1) Oekraïne en (2) afschrikking en verdediging. De brief 

komt daarmee overeen met de agenda van de DMM. 

 Het Oekraïne deel behandelt zowel de UDCG als de informele sessie over Oekraïne op 14 

februari jl., in aanwezigheid van de EU HV en de Oekraïense minister van Defensie. 

 Het tweede deel behandelt de formele DMM-werksessie op 15 februari jl. en stipt kort de 

besproken onderwerpen aan. Uitgelicht zijn de besprekingen over het NFM, de bescherming 

van onderzeese infrastructuur, voorraden en samenwerking met defensie-industrie, het 

NDPP en de aanloop naar de NAVO-top Vilnius op 11 en 12 juli 2023 . 

 Zowel bij de UDCG als de informele sessie Oekraïne was de mogelijke leveringen van 

gevechtsvliegtuigen onderwerp van gesprek. Daarnaast is gesproken over de instandhouding 

en het voortzettingsvermogen van Oekraïense en de noodzaak om niet alleen materieel te 

leveren, maar volledige capaciteiten. 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

In de brief wordt de Defence Investment Pledge (DIP) genoemd, die tijdens de NAVO-top in Vilnius 

op de agenda staat. U zegt toe de Kamer voorafgaand aan de top te informeren over de inzet van 

het kabinet voor de DIP. 

De opgenomen tekst over het DIP is in lijn met de geannoteerde agenda die voorafgaand aan de 

DMM aan de Kamer is gezonden (Kamerstuk 28676, nr. 426 van 3 februari 2023). Deze teksten 

waren afgestemd met het ministerie van Financiën. 

Juridische overwegingen 

Er zijn geen juridische overwegingen voorzien. 

Communicatie 

De DMM heeft in de publieke belangstelling gestaan. De minister heeft de (inter)nationale media te 

woord gestaan en DCO heeft meerdere nieuwsberichten over de DMM en UDCG gepubliceerd. De 

aankondiging dat Nederland het Duitse initiatief binnen de European Sky Shield Initiative (ESSI) 
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actief steunt is nieuw. Het gaat om een initiatief waar gezamenlijk met de defensie-industrie de 

productielijn voor Patriot-luchtverdedigingsraketten in Europa wordt heropend. Communicatie zal op 

een later moment plaatsvinden, als er finale besluiten zijn genomen.  

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

persoonlijke levenssfeer. 
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