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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (K) voor het jaar 
2022 
 
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

 
 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 
 
 De departementale begrotingsstaat komt te luiden: 
 
 Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds 

(K) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) 
  Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten 
     
1 Defensiebreedmaterieel 922.760 983.034 62.198 
2 Maritiemmaterieel 479.731 616.381 9.684 
3 Landmaterieel 586.506 706.136 2.500 
4 Luchtmaterieel 676.913 1.236.398 0 
5 Infrastructuur en vastgoed 909.935 949.302 25.599 
6 IT 784.361 887.011 16.769 
7 Bijdragen andere begrotingen Rijk     5.257.012 
  Subtotaal  4.360.206 5.378.262 5.378.262 
  Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig 

jaar (t-1) 
  0 0 

  Subtotaal 4.360.206 5.378.262 5.378.262 
  Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) 

begrotings jaar (t) 
  0 0 

  Totaal 4.360.206 5.378.262 5.378.262 
 
Toelichting 
 
Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis en het realiseren van de 
klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 is met de Miljoenennota 2021 cumulatief € 525 
miljoen op de Aanvullende Post gereserveerd ten behoeve van een versnelde aanpak van 
verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In het geval van Defensie betreft dit in totaal  
€ 92 miljoen, waarvan € 71 miljoen voor Zon-op-Dak (zonnepanelen) en € 21 miljoen voor 
duurzaamheidsmaatregelen gebouwen (energiebesparing). 
 
Het programma Zon-op-Dak wordt uitgevoerd in 2022-2024. Defensie zal het 
Rijksvastgoedbedrijf opdracht geven de € 71 miljoen in te zetten voor zonnepanelen op de 
daken van Defensielocaties. De opbrengsten uit de vermeden stroomkosten worden ingezet in 
een geoormerkt fonds voor CO2-reductie binnen Defensie. In de toekomst worden uit dit 
revolverend fonds investeringen in CO2-reducerende maatregelen betaald.  
De uitwerking hiervan wordt in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland vormgegeven. Ook voor de energiebesparende maatregelen bij 
gebouwen geldt dat de opbrengsten uit de vermeden stroomkosten worden ingezet in een 
geoormerkt fonds voor CO2-reductie binnen Defensie.  
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Het budget van in totaal € 92 miljoen wordt in de periode 2022-2024 via artikel 13 Bijdrage 
aan Defensiematerieelbegrotingsfonds toegevoegd aan de begroting voor het DMF. De 
middelen worden in het DMF ondergebracht onder artikel 5 ‘Infrastructuur en Vastgoed’ bij 
de projecten in voorbereiding. 
 
Als gevolg van de COVID-19 pandemie konden verschillende activiteiten geen doorgang 
vinden. Zo kon er minder geoefend worden doordat diverse (internationale) oefeningen 
geannuleerd werden. Om de gereedheid op het noodzakelijke niveau te brengen worden deze 
oefeningen de komende periode ingehaald. Daartoe wordt in 2022 € 13,5 miljoen aan de 
begroting toegevoegd, waarvan € 4,5 miljoen via artikel 13 Bijdrage aan 
Defensiematerieelbegrotingsfonds wordt toegevoegd aan de begroting van het DMF. 
 
In de tabellen op de volgende pagina wordt de meerjarige doorwerking in het DMF per artikel 
weergegeven. 
 
 
 
DE MINISTER VAN DEFENSIE, 
 
 
 
Henk Kamp 
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