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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 april 2022 

In het kader van de door het kabinet beoogde versterking van de 
krijgsmacht heeft aanvulling van de voorraadniveaus de bijzondere 
aandacht. Het aanvullen van de inzetvoorraden munitie is hiervoor 
noodzakelijk. Dit stelt de krijgsmacht in staat om vaker en sneller nationaal 
en internationaal bijdragen te kunnen leveren en die ook langer vol te 
houden. In de hoofdlijnenbrief (Kamerstuk 35 925 X, nr. 59 van 11 februari 
2022) heb ik de Kamer gemeld dat Defensie hier verder in gaat investeren. 
De aanvulling van de inzetvoorraden is een maatregel waarmee Defensie 
invulling geeft aan de ambities in het coalitieakkoord (Bijlage bij 
Kamerstuk 35 788, nr. 77). De maatregel wordt toegelicht in de Defen-
sienota 2022, die ik binnenkort aan uw Kamer zal voorleggen. 

Uit operationele overwegingen is het van belang op zeer korte termijn een 
start te maken met het ophogen van de munitievoorraden. De geïntensi-
veerde activiteiten ter versterking van de afschrikkings- en verdedigings-
functie van de NAVO vragen meer munitie. Daarnaast is sprake van een 
snel verkrappende munitiemarkt, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. 
Defensie dient zodoende versneld orders te plaatsen voor de levering van 
conventionele en kapitale munitie. Door versneld orders te plaatsen, 
voorkomt Defensie nodeloze vertragingen en/of kosten in de aanvulling 
van de voorraden. Daarom hanteert Defensie de zogenoemde Fast Track 
Procurement procedure, zoals beschreven in het Defensie Materieel 
Proces (DMP).1 Een uitgebreide inhoudelijke onderbouwing van bovenge-
noemde orders zal aan uw Kamer conform het reguliere DMP worden 
aangeboden. Met de versnelde munitieaankopen kom ik tegemoet aan 
een van de verzoeken in de motie van het lid Sjoerdsma c.s.2 

De versnelde aankopen nopen tot incidentele suppletoire begrotingen 
(Defensiebegroting en het Defensiematerieelbegrotingsfonds), die via het 

1 Kamerstuk 27 830, nr. 184.
2 Kamerstuk 36 045, nr. 4.
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Ministerie van Financiën aan uw Kamer zijn aangeboden. Met de 
incidentele suppletoire begrotingen wordt het betreffende budget 
versneld toegevoegd aan de Defensiebegrotingen. Dit budget maakt deel 
uit van het coalitieakkoord en zou met de eerste suppletoire begroting 
2022 worden toegevoegd aan de Defensiebegrotingen. 
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-
Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd en/of inhoudelijk kennis 
heeft kunnen nemen van het nieuwe beleid. Ik heb bovenstaand het 
belang van de versnelde uitvoering van de munitieaankopen toegelicht. 
Vanwege dit belang kunnen de versnelde munitieaankopen niet wachten 
tot formele autorisatie van de incidentele suppletoire begroting door 
beide Kamers der Staten-Generaal en zal het kabinet de uitvoering van de 
maatregelen starten. Conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabili-
teitswet 2016 informeer ik uw Kamer met deze brief over de versnelde 
implementatie van deze munitieaankopen, samenhangend met de 
benoemde incidentele suppletoire begrotingen van Defensie (Kamerstuk 
36 091 en Kamerstuk 36 092). Ik hoop u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

De Minister van Defensie,
K.H. Ollongren
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