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Aanleiding 
Op de NAVO-Top in 2018 hebben bondgenoten afgesproken jaarlijks inzichtelijk te maken hoe ze in 

de jaren tot aan 2024 de defensie-uitgaven in de richting van de NAVO-norm van 2% van het bruto 
binnenlands product (bbp) bewegen, conform de Wales Pledge (2014). Het overzicht van alle  
rapportages (op de onderwerpencash, capabilities & contributions) voor 2023 ligt voor tijdens de 
DMM in februari. Bijgaand tref u de NL rapportage.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met het aanbieden van de jaarlijkse NAVO update van het 

Nationaal Plan en om de aanbiedingsbrief aan de SG NAVO te ondertekenen. U wordt tevens 

geadviseerd om in te stemmen met de begeleidende brief aan de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. 

Kernpunten 
 Het document ‘Update Nationaal Plan’ is een feitelijke opsomming van de Nederlandse bijdrage 

aan het NAVO-bondgenootschap. Het document is in lijn met de Defensienota. In de cijfers zijn 

de investeringen uit het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota 2022 verwerkt. De berekening van 

het bbp % sluit aan op de cijfers die zijn gebruikt voor de begroting 2023 en het CEP 2023 

(CPB). 

 Na verzending aan de NAVO zal dit overzicht als gebruikelijk ter informatie met de Tweede 

Kamer worden gedeeld. In deze Kamerbrief is kort teruggeblikt op de ontwikkelingen van de 

Defensiebegrotingen en wordt vooruitgeblikt op de Nederlandse bijdragen aan NAVO missies en 

operaties, gereedstelling voor NRF en NRI en de nieuwe NDPP-cyclus. Tot slot wordt kort 

vooruitgeblikt op de aankomende DMM in februari en de top in Vilnius in juli 2023.  

 De Kamerbrief en de update worden samen aan u aangeboden ter goedkeuring, maar worden 

volgtijdig verzonden. Na bevestiging van ontvangst door de NAVO zal de Kamer worden 

geïnformeerd. 

 In de brief meldt u tevens de Nederlandse bijdrage aan NAVO Air Policing in Polen in het eerste 

kwartaal van 2023.  

Toelichting 

Financiële overwegingen 

De actualisering beschouwt de huidige en toekomstige geplande defensie-uitgaven. De inhoud van 

beide documenten is afgestemd met HDFC en de IRF. 

Juridische overwegingen 

Er is geen sprake van juridische overwegingen. 

Communicatie 

Er is niet direct communicatie over dit onderwerp voorzien. In aanloop naar de DMM in februari 

wordt een woordvoerderslijn in samenwerking met DCO voorbereid.  
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de ondertekenaar en de steller worden gelakt op grond van bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 




