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Samenvatting
Het Nederlandse beleid inzake Europese veiligheid was de afgelopen decennia gericht op het bereiken
van effectieve veiligheidssamenwerking en het behalen van concrete resultaten op het vlak van
militaire capaciteiten. Nederland heeft zich altijd terughoudend opgesteld ten opzichte van een
meer politieke invulling van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. ‘Strategische autonomie’
of ‘Europese Defensie Unie’ zijn termen die zelden of nooit door Nederlandse bewindslieden in de
mond worden genomen. De toegenomen kwetsbaarheid van Europa, het vertrek van het Verenigd
Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) en de gewijzigde opstelling van de VS vragen van
Nederland echter om de eigen rol en positie te herzien. Als Nederland invloed wil houden op de
vormgeving van de Europese veiligheid, is het tijd voor nieuwe stappen.
De veiligheid van Europa staat als gevolg van de nieuwe dreigingen, ingrijpende geopolitieke
verschuivingen en veranderingen in de trans-Atlantische betrekkingen onder druk: Europa is
kwetsbaar geworden. Het tijdperk van de hegemonie van de Verenigde Staten (VS), waarin dat land
optrad als de hoeder van de naoorlogse orde in de wereld, is voorbij. Waar Washington vroeger in
geval van internationale crises de leiding nam, is daarvan nu geen sprake meer. De huidige
Amerikaanse president legt weinig belangstelling voor de Europese veiligheidsvraagstukken aan de
dag. De kans op militaire agressie of politieke pressie met militaire middelen door Rusland, is
toegenomen. Aan de zuid- en zuidoostflank wordt Europa geconfronteerd met instabiliteit.
China manifesteert zich wereldwijd en dat heeft ook effect op Europa. Verder ziet Europa zich in
toenemende mate geconfronteerd met hybride (niet-militaire) dreigingen en aanvallen.
De AIV is naar aanleiding van de motie Sjoerdsma/Belhaj/Kerstens gevraagd te adviseren over de
‘optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur en de optimale taakverdeling tussen
de NAVO en de EU’. 1 Naar het oordeel van de AIV is het Europese handelingsvermogen sterk
afhankelijk van de mate waarin Berlijn en Parijs, met zo groot mogelijke betrokkenheid van Londen,
in staat zullen zijn het voortouw te nemen. De politieke keuzes in deze drie hoofdsteden zijn van
doorslaggevend belang voor de vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur en daarmee
de slagvaardigheid van Europa.
Van de drie grote buren is Frankrijk het meest uitgesproken voorstander van vergaande Europese
defensiesamenwerking en Europese militaire samenwerking. Tegelijkertijd onderschrijft het de rol
van de NAVO in de collectieve verdediging van Europa. Het bezit van kernwapens is de ruggengraat
van de Franse nationale strategische autonomie. President Macron lanceerde in 2017 het Europese
Interventie Initiatief ter bevordering van een Europese strategische cultuur. Inmiddels doen hieraan
dertien landen, waaronder Nederland, mee. Frankrijk zou graag zien dat tijdens het Franse EUvoorzitterschap in 2022 een verklaring wordt aangenomen over de implicaties van artikel 42, zevende
lid, VEU; de Europese bijstandsverplichting. 2 Duitsland streeft naar een nadere invulling van de eigen
rol op veiligheids- en defensiegebied in de EU. Het pleit al sinds enige jaren voor een Europese
Defensie Unie, hetgeen aansluit bij het Franse streven. Het heeft het initiatief genomen voor een
discussie over het ‘strategische kompas’ van de EU. Dit moet tijdens het Duitse voorzitterschap in de
tweede helft van 2020 resulteren in een nadere definitie van de Europese ambities op veiligheids- en
defensiegebied. Verder heeft Duitsland samen met Frankrijk de oprichting van een Europese Veiligheidsraad voorgesteld als forum over Europese veiligheidsvraagstukken na het vertrek van het VK
uit de EU. Het VK heeft zich op het vlak van Europese defensiesamenwerking steeds terughoudend
opgesteld en op de rem gestaan, maar is vanwege de kwaliteit en het vermogen van de Britse
krijgsmacht in militaire zin van groot belang voor de veiligheid van Europa. Het VK heeft een relatief
groot defensiebudget, een zetel in de VN-Veiligheidsraad, is een kernwapenmogendheid en actieve
NAVO-bondgenoot.
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De NAVO en de EU vormen voor Nederland de basis van de Europese veiligheidsarchitectuur.
De gemeenschappelijke verdediging van het bondgenootschappelijk gebied is de kerntaak van
de NAVO onder artikel 5, dat wordt gegarandeerd door de Amerikaanse kernwapens. Sinds de
Russische annexatie van de Krim in 2014 richt de NAVO zich weer in belangrijke mate op de
verdediging van het Europese grondgebied, vooral aan de oostgrens van het bondgenootschap.
Ook de EU kent een verplichting tot onderlinge bijstand, art. 42.7 VEU. De EU streeft al meer dan
twintig jaar naar meer autonomie met geloofwaardige militaire capaciteiten in het kader van het
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). De EU beschikt, in tegenstelling tot de
NAVO, niet over een gemeenschappelijke commandostructuur en richt zich vooral op het bezweren
van conflicten in de nabije omgeving. Ad-hoc-coalities spelen regelmatig een grote rol tijdens
militaire interventies. Ze kunnen snel worden gelanceerd en de aanwezigheid van een lead nation
(doorgaans de VS of Frankrijk) vergroot de slagvaardigheid.
Voor de verdediging in een groot conflict met Rusland is Europa afhankelijk van gezamenlijk
optreden met de VS. Het ambitieniveau dat is vastgelegd in de EU Global Strategy (2016) wordt bij
lange na niet gehaald. Alleen Frankrijk en het VK zijn tot op zekere hoogte in staat alle typen operaties
in het hoogste deel van het geweldsspectrum autonoom uit te voeren. Een aanzienlijke groei van de
defensie-uitgaven van de Europese landen is noodzakelijk. Daarnaast moet de ingeslagen weg naar
meer gemeenschappelijke defensieplanning en materieelaanschaf ten behoeve van de versterking van
de Europese militaire capaciteiten worden vervolgd, met een meer verplichtend karakter voor de
onderlinge afspraken. Verder is het de hoogste tijd voor de Europese landen om serieus werk te
maken van taakspecialisatie. Hiermee kan grotere doelmatigheid, uitbreiding van cruciale militaire
capaciteiten en versterking van de onderlinge samenhang en afhankelijkheid worden bereikt.
Tegen deze achtergrond komt de AIV tot de volgende tien aanbevelingen.
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Aanbevelingen
Aanbeveling 1
Nederland doet er goed aan zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de Frans-Duitse initiatieven
voor Europese veiligheid.

Aanbeveling 2
Blijvende betrokkenheid van het VK is onontbeerlijk voor een adequate behartiging van de Europese
veiligheidsbelangen.

Aanbeveling 3
Nederland dient een meerjarenplan, met daarin vooraf bepaalde stappen voor het behalen in 2024
van de 2%-norm van de NAVO voor het defensiebudget, op te stellen.

Aanbeveling 4
Het voorstel voor de oprichting van een Europese Veiligheidsraad verdient Nederlandse steun in het
belang van de benodigde slagvaardigheid van Europa.

Aanbeveling 5
In het EU-overleg over de operationalisering van art. 42.7 VEU dient Nederland erop aan te dringen
dat het artikel ook van toepassing is op hybride dreigingen en dat de EU verduidelijkt welke middelen
beschikbaar zijn in geval van agressie.

Aanbeveling 6
De Military Planning and Conduct Capability (MPCC) van de EU moet worden omgevormd tot een
hoofdkwartier voor de strategische en contingency planning van militaire missies en het leiden van
de door de EU zo nodig zelfstandig uit te voeren militaire taken.

Aanbeveling 7
De vorming van een Europees interparlementair netwerk voor overleg over defensieplannen en
parlementaire besluitvormingsprocedures voor de uitzending van militaire eenheden, zal bijdragen
aan het Europese handelingsvermogen.

Aanbeveling 8
Een bindend gemeenschappelijk Europees defensieplanningsproces, versterking van de
permanent gestructureerde samenwerking op materieelgebied en voldoende middelen voor het
Europese Defensiefonds zijn noodzakelijk voor samenhangende Europese defensieplanning en
materieelontwikkeling.
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Aanbeveling 9
Verbetering van interoperabiliteit en standaardisatie van militaire eenheden is essentieel voor meer
efficiënte Europese defensiesamenwerking. Nederland moet op materieel gebied en op het gebied
van wapenexportcontrole nauw samenwerken met Duitsland en Frankrijk, met in achtneming van
de gedragscode van de EU betreffende wapenuitvoer.

Aanbeveling 10
De Europese landen dienen onverwijld werk te maken van taakspecialisatie ter vergroting van de
doelmatigheid van de besteding van de defensiebudgetten van de Europese landen, uitbreiding van
cruciale militaire capaciteiten en ter versterking van de onderlinge samenhang en afhankelijkheid.
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Hoofdstuk I

De kwetsbaarheid van Europa
1.1 Een eigen verantwoordelijkheid
De Europese veiligheid staat als gevolg van de nieuwe dreigingen, ingrijpende geopolitieke
verschuivingen en veranderingen in de trans-Atlantische betrekkingen onder druk: Europa is
kwetsbaar geworden. 3 De bedreigingen voor het Europese continent nemen in aantal en omvang
toe en worden bovendien als gevolg van technologische ontwikkelingen complexer. Verschil van
inzicht tussen de Europese landen over de aard van de veiligheidsrisico’s en de dreiging en interne
verdeeldheid beperken de slagkracht van Europa.
De afgelopen tien jaar is Europa’s kwetsbaarheid voor eventuele militaire agressie of politieke pressie
met militaire middelen door Rusland aanzienlijk toegenomen. Aan de zuid- en zuidoostflank wordt
Europa geconfronteerd met instabiliteit in noordelijk Afrika en het Midden-Oosten. Ook terrorisme,
grensoverschrijdende criminaliteit, wapen- en drugssmokkel en mensenhandel leveren aanzienlijke
veiligheidsrisico’s op. China manifesteert zich wereldwijd – en dus ook in Europa – als economische
en politieke machtsfactor van formaat en ook steeds meer als militaire actor. De veiligheidspolitieke
gevolgen van de crisis rond COVID-19 kunnen op termijn aanzienlijk zijn. In dat verband springen de
snel verslechterende betrekkingen tussen de VS en China reeds in het oog, maar ook instabiliteit in
de wijdere regio om Europa heen en hernieuwde irreguliere migratiedruk vormen politieke risico’s. 4
Voorts wordt Europa steeds meer geconfronteerd met hybride (niet-militaire) dreigingen en
aanvallen. Desinformatie verspreidt zich via internet nagenoeg real time. Met verdraaiing van feiten,
fake news en misbruik van de sociale media worden de democratie en de rechtsstaat verzwakt.
Interne verdeeldheid binnen de EU en de NAVO alsmede binnen Europese samenlevingen wordt
hierdoor aangewakkerd.
Het tijdperk van de hegemonie van de VS, waarin dat land optrad als de hoeder van de naoorlogse
orde in de wereld, is voorbij als gevolg van trage strategische en ook electorale verschuivingen.
De afgelopen drie jaar is die ontwikkeling versneld door Amerikaanse buitenlandpolitiek ten dienste
van eigen macht en welvaart (‘America First’) en met een sterke focus op grootmacht rivaliteit, vooral
met China, maar ook met Rusland. Terwijl het Amerikaanse buitenlandbeleid vanouds een spanning
vertoont tussen een machts realistische en een moreel idealistische benadering, is die balans
onder president Trump geheel naar de eerste zijde doorgeslagen. Dit is van grote invloed op de
internationale verhoudingen. Waar Washington vroeger in geval van internationale crises de leiding
nam, is daarvan thans geen sprake meer. De huidige crisis rond COVID-19 is daarvan een voorbeeld.
De VS bemoeien zich voorts steeds minder met de ontwikkelingen in Syrië, Libië en Afghanistan
en keren zich af van de multilaterale instellingen en van multilaterale wapenbeheersing. Eerdere
Amerikaanse presidenten drongen stelselmatig bij de Europese bondgenoten aan op een groter
Europees aandeel in de verdediging van Europa. President Trump doet dat eveneens maar legt
tegelijkertijd weinig belangstelling voor de Europese veiligheidsvraagstukken aan de dag. Recent
werd zonder veel overleg een forse vermindering aangekondigd van het aantal Amerikaanse troepen
in Duitsland (van 34.500 naar 25.000). Noodzakelijke stappen tussen Rusland en de VS tot wederzijdse
vermindering van kernwapens blijven achterwege. De huidige houding in Washington van
terugtrekking uit Europa en zelfs het opzoeken van internationaal isolement, is naar het oordeel
van de AIV schadelijk voor de positie van het Westen als geheel.
Meer dan voorheen moeten de Europese landen rekening houden met omstandigheden die nopen
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheidsvraagstukken op of rond het Europese continent,
desnoods met inzet van militaire middelen. Europa is in belangrijke mate op zichzelf aangewezen, of
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zoals bondskanselier Merkel het in 2017 verwoordde: ‘Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in
die eigene Hand nehmen’. 5

1.2 Europese veiligheidstaken
Hoe kunnen de veiligheidstaken van de Europese landen geografisch en functioneel worden
samengevat? Crisisbeheersing is nodig in de periferie rondom Europa: noordelijk Afrika, de Sahel en
het Midden-Oosten. Veilige doorgang voor de internationale scheepvaart dient te worden verzekerd.
De verslechterde relatie met Rusland vereist niet alleen een geloofwaardige afschrikking, maar
maakt het urgent om de dialoog met de Russische Federatie aan te gaan om zowel veiligheid als
ontspanning en wapenbeheersing tot stand te brengen. Ook hybride vormen van oorlogvoering
bedreigen de Europese veiligheid, in het bijzonder de politieke en maatschappelijke cohesie.
Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot strijd om schaarse hulpbronnen en bedreiging
van de leefbaarheid met als gevolg versterkte migratie vanuit regio’s rond Europa. Door de opwarming
van het Arctisch gebied smelt het zee-ijs en wordt de regio toegankelijk en dat heeft grote geopolitieke
en economische implicaties, te meer daar Rusland en China zich in deze regio manifesteren.
Vanuit militair perspectief blijft de verdediging van het NAVO-grondgebied tegen militaire pressie en
agressie de belangrijkste opgave. Beveiliging en bewaking van de Europese maritieme buitengrenzen
wordt ook van steeds groter belang. Bescherming van vitale infrastructuur en digitale netwerken
in Europa vraagt steeds meer aandacht. Crisisbeheersings- en stabilisatiemissies rondom Europa
zullen veeleisend zijn. Verdediging tegen de dreiging van terroristische aanslagen, cyber en hybride
oorlogvoering, nieuwe kernwapens en hypersonische wapens vragen om ander veiligheidsbeleid dan
in het verleden. Wederzijdse wapenbeheersing en -vermindering alsmede vertrouwenwekkende
maatregelen zijn dringend aan vernieuwing toe, vooral op het gebied van kernwapens.
Over deze takenlijst zijn de meeste Europese staten het in grote lijnen wel eens. De moeilijkheden
beginnen echter bij de prioritering: tussen hoofdsteden kunnen dreigingsanalyses fors uiteenlopen
vanwege geografische bepaaldheden, historische ervaringen of politieke omstandigheden. Het wekt
bijvoorbeeld geen verbazing dat Zuid-Europese landen zich vooral zorgen maken om instabiliteit
in noordelijk Afrika en het Midden-Oosten, terwijl veel (maar niet alle) Midden- en Oost-Europese
landen Rusland als primaire veiligheidsdreiging beschouwen. Hier ligt het belang van een permanent
politiek gesprek over strategische uitdagingen tussen Europese staten. Zonder gedeeld strategisch
besef riskeert ook de best vormgegeven veiligheidsarchitectuur ‘onbewoond’ te blijven.

1.3 Kwesties rond de Europese veiligheidsarchitectuur
De Tweede Kamer heeft op 23 september 2019 de motie Sjoerdsma/ Belhaj/ Kerstens aangenomen
waarin de regering wordt gevraagd ‘een onderzoek te laten doen door een onafhankelijk adviesorgaan
naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur en de optimale taakverdeling
tussen de NAVO en de EU’. 6 In aansluiting hierop is aan de AIV gevraagd in kaart te brengen:
•
•
•

welke rol de EU en de NAVO zouden moeten spelen in de borging van de Europese veiligheid;
wat dat betekent voor de doorontwikkeling van het GVDB zowel wat betreft de structuren,
het ambitieniveau als de operationalisering van de EU Global Strategy;
welke rol coalitions of the willing kunnen vervullen al dan niet binnen de EU en de NAVO, hoe de
betrokkenheid van het VK bij de Europese veiligheidsarchitectuur het beste kan worden geborgd
en welke rol een eventuele Europese Veiligheidsraad zou kunnen spelen.
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Naar het oordeel van de AIV is de bevordering van het Europese handelingsvermogen sterk
afhankelijk van de mate waarin Berlijn en Parijs, met zo groot mogelijke betrokkenheid van Londen,
in staat zullen zijn het voortouw te nemen. De politieke keuzes in deze drie Europese hoofdsteden
zijn van doorslaggevend belang voor de vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur en
daarmee de slagvaardigheid van Europa. Duitsland pleit al sinds enige jaren voor een Europese
Defensie Unie, hetgeen aansluit bij een Frans streven. Waarschijnlijk zullen het Duitse
voorzitterschap van de Raad van de EU in de tweede helft van 2020 en het Franse voorzitterschap in
de eerste helft van 2022 belangrijke voorstellen op dit gebied agenderen. Het feit dat het VK
– van oudsher dwarsligger wat verdieping van het Europese veiligheids-en defensiebeleid betreft –
de EU verlaat maakt nieuwe openingen mogelijk. Tegelijkertijd blijft het VK als regionale militaire
grootmacht en als NAVO-lid van groot belang voor de veiligheid en verdediging van Europa.
Hoe de uiteindelijke relatie met de EU gestalte krijgt, hangt af van de uitkomst van de Brexitonderhandelingen.
Ook Nederland zal de komende tijd zijn positie moeten bepalen en keuzes moeten maken.
De toegenomen kwetsbaarheid van Europa, het vertrek van het VK uit de EU en de gewijzigde
opstelling van de VS vragen van Nederland om de eigen rol en positie te herzien. Gedurende de
afgelopen decennia liep Nederland niet in de voorhoede bij de institutionele vormgeving van het
Europese veiligheids- en defensiebeleid. Samen met het VK stond Nederland nogal eens op de rem.
Na de Brexit en als gevolg van de gewijzigde geopolitieke verhoudingen zal Den Haag de koers
moeten verleggen, zeker als het invloed wil houden op de vormgeving van de Europese veiligheid,
waar het zelf onlosmakelijk van afhankelijk is. Naar het oordeel van de AIV is het daarom tijd voor
nieuwe stappen.
Dit advies brengt van het Europese veiligheidslandschap eerst de opvattingen van de grote spelers (2),
de institutionele structuren (3) en de benodigde militaire capaciteiten (4) in kaart. Vervolgens
analyseert het de schuivende verhouding tussen de NAVO en de EU (5) en komt het tot conclusies
en aanbevelingen (6).
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Hoofdstuk 2

Spelers: de Europese ‘grote drie’
De vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur zal – evenals in de afgelopen decennia –
in belangrijke mate afhangen van de politieke keuzes die Duitsland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk maken. Tussen deze landen bestaan evenwel aanzienlijke verschillen over de vraag hoe
Europees veiligheids- en defensiebeleid concreet gestalte moet krijgen. De uiteenlopende strategische
culturen, militaire capaciteiten, geografische ligging en historie van deze landen bepalen hun
visie op het Europese veiligheids- en defensiebeleid. Tegelijk erkent men in de drie betreffende
hoofdsteden dat de situatie dynamisch is en heroverweegt men de eigen rol en positie.
Dit maakt het voor Nederland des te belangrijker de ontwikkelingen zorgvuldig te volgen en geeft
aanknopingspunten om de uitkomsten te beïnvloeden. In het algemeen heeft Nederland, dat
geografisch tussen deze drie grote spelers ligt ingebed, er alle belang bij de relaties met de drie
optimaal te houden en onderlinge samenwerking te stimuleren.

2.1 Frankrijk
Van alle EU-lidstaten is Frankrijk de meest uitgesproken voorstander van vergaande
defensiesamenwerking en Europese militaire onafhankelijkheid: ‘une Europe qui protège’. 7
Tegelijkertijd onderschrijft het de rol van de NAVO in de collectieve verdediging van Europa.
Frankrijk heeft een speciale status in het nucleaire domein. 8 Het bezit van kernwapens wordt
beschouwd als onontbeerlijk onderdeel van een defensieve strategie die het mogelijk maakt dat het
land onder alle omstandigheden eigen afwegingen te maken. Het is de ruggengraat van Frankrijks
strategische autonomie. President Macron deed tijdens een speech op 7 februari 2020 een aanbod
voor een strategische dialoog met Europese partners over de rol van het Franse kernwapen voor de
veiligheid van Europa, ‘qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité
collective’. 9 De AIV is van mening dat de aangesproken Europese landen, waaronder Nederland, dit
debat niet uit de weg moeten gaan. Dit debat, dat niet eenvoudig zal zijn, moet worden gevoerd in
het perspectief van de door Frankrijk bepleite Europese gemeenschappelijke strategische cultuur.
Parijs streeft naar versterking van de gezamenlijke militaire kracht van de Europese staten. Daarom
zoekt Frankrijk binnen de EU samenwerking met lidstaten die op het vlak van defensie verdergaande
stappen willen zetten. 10 In 2017 lanceerde president Macron het Europese Interventie Initiatief (EI2)
met als oogmerk de ontwikkeling van een Europese strategische cultuur en de opbouw van militaire
capaciteiten voor het uitvoeren van militaire missies zowel binnen de EU, de NAVO en de Verenigde
Naties (VN) als in ad-hoc-verbanden. Duitsland toonde aanvankelijk weinig enthousiasme, omdat
EI2 buiten de EU-structuren is opgericht; het vreesde dat de focus van militaire operaties zich op de
zuidflank zou gaan richten. 11
Frankrijk wil tijdens het Franse EU-voorzitterschap in 2022 een politieke verklaring laten
aannemen over de implicaties van art. 42.7 VEU — de Europese bijstandsverplichting — inclusief
operationalisering, door de lidstaten. 12 Dit verdragsartikel ligt de Fransen des te meer na aan het
hart, omdat het voor het eerst werd ingeroepen na de terroristische aanslagen in Parijs in 2015.
Duitsland is voor Frankrijk de belangrijkste samenwerkingspartner. In 1989 werd de Frans-Duitse
brigade opgericht waarvan bijna 6000 militairen uit beide landen onder binationaal commando
deel uitmaken.13 Daarnaast bestaat sinds 1992 het Eurocorps, een Frans-Duits initiatief waarbij Spanje,
België en Luxemburg ook zijn aangesloten. In 2019 hebben Frankrijk en Duitsland het Verdrag van
Aken getekend, opvolger van het Vriendschapsverdrag uit 1963. Doel van dit verdrag is verdere
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verdieping van de politieke samenwerking, onder andere ter versterking van het Europese vermogen
om autonoom op te treden. Het verdrag bevat een wederzijdse militaire bijstandsclausule.
Met het VK onderhoudt Frankrijk eveneens zeer nauwe defensierelaties zowel op operationeel,
materieel als nucleair gebied. Sinds 2010 is het Lancaster House-verdrag daartoe bepalend.
Het VK en Frankrijk zijn met hun lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad, het bezit van kernwapens,
hun bijdragen aan militaire operaties en relatief goed uitgeruste krijgsmachten in politiek-militair
opzicht de belangrijkste landen van Europa.

2.2 Duitsland
In de Bondsrepubliek bestaat sinds de Tweede Wereldoorlog terughoudendheid jegens de
inzet van militaire middelen. Deelname aan militaire operaties kent een zware parlementaire
instemmingsprocedure. De opstelling van Duitsland ten opzichte van Europese veiligheid wordt sterk
beïnvloed door het feit dat het land tijdens de Koude Oorlog verdeeld was en West-Duitsland geheel
was aangewezen op Amerikaanse steun. Daarom was en is Duitsland zeer gehecht aan de rol van
de NAVO en de VS in Europa. Vanwege bevolkingsomvang, economische kracht en centrale ligging
draagt Duitsland een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het Europees defensiebeleid.
Duitsland streeft naar de nadere invulling van de eigen rol in de EU op veiligheids- en defensiegebied.
Zo verklaarde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in februari 2020 te denken aan:
(…) den Aufbau einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion - als starken, europäischen Pfeiler
der NATO. In diesem Punkt liegt die europapolitische Gestaltungsaufgabe der 20‘er Jahre. Und dabei geht
es heute längst nicht mehr um das „Ob“… sondern um das „Wie“. 14
De Duitse krijgsmacht is gelijkelijk inzetbaar voor de NAVO of de EU, maar in de praktijk ligt de
nadruk – ook in politieke zin – op de NAVO. De Duitse defensieplanning is vooral gericht op het
leveren van de kern van de zogenaamde NATO follow-on-forces voor artikel 5 van het NAVO-verdrag,
opgebouwd rondom drie Duitse divisies waaraan andere lidstaten eenheden van brigadegrootte
kunnen ophangen. Er gaapt wel een gat tussen het Duitse Europabeleid en de oriëntatie op de
NAVO. In de samenwerking met derde landen hanteert Duitsland een inclusieve benadering en
heeft ervoor gezorgd dat het nieuwe materieelverband PESCO (Permanent Structured Cooperation)
zijn oorspronkelijke benadering van een exclusieve Europese kopgroep heeft verloren. Een ding is
duidelijk: het aantal stemmen in Duitsland dat een grotere eigen rol van het land op veiligheidsgebied
bepleit, neemt toe. 15 Duitsland heeft – gesteund door Frankrijk – het initiatief genomen voor een
discussie over het ‘strategische kompas’ van de EU. Dit moet tijdens het Duitse voorzitterschap
resulteren in een nadere definitie van de Europese ambities op veiligheids- en defensiegebied.

2.3 Het Verenigd Koninkrijk
Het VK is traditioneel nauw verbonden met de VS en een actieve NAVO-bondgenoot. Het land is
Atlantisch en maritiem georiënteerd en heeft in vergelijking met Frankrijk en Duitsland een
assertieve en meer kritische Rusland-politiek. Tegelijk maakt Londen, ook nu het de EU verlaat,
in veel concrete gevallen een veiligheidsanalyse die dichter bij die van de Europese partners dan
die van Washington ligt, bijvoorbeeld inzake Iran.
Op het vlak van Europese defensiesamenwerking heeft het VK zich steeds terughoudend opgesteld
en op de rem gestaan. Het heeft meermalen EU-initiatieven geblokkeerd. 16 Zo heeft het VK zich
stelselmatig verzet tegen een Europees militair hoofdkwartier en de afgelopen zes jaar verhoging van
het budget voor het Europese Defensie Agentschap (EDA) van de EU geblokkeerd. Het VK heeft de
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afgelopen tien jaar nauwelijks bijgedragen aan militaire EU-operaties, wel aan civiele missies.
Het vertrek van het VK uit de EU blijft niettemin een aderlating van formaat voor de EU-defensie.
Het was een lidstaat met een relatief groot defensiebudget, beschikt over een zetel in de VNVeiligheidsraad en is een kernwapenmogendheid. Met het vertrek van de Britten verliest de
EU op papier ongeveer 20 procent van de beschikbare militaire capaciteiten en één van de zes
hoofdkwartieren die kunnen worden benut voor EU-operaties en bij de inzet van EU Battlegroups.
Door Brexit is het VK voor de EU een buitenstaander geworden. 17 Het VK doet niet langer mee aan
de Europese besluitvorming, heeft de status van een derde land gekregen en staat buiten PESCO.
De EU heeft in het mandaat voor de onderhandelingen met het VK te kennen gegeven het volgende
voor ogen te hebben:‘(…) the partnership should enable appropriate dialogue, consultation, exchange of
information and cooperation mechanisms that are flexible, scalable and proportionate to the level of
engagement of the United Kingdom alongside the Union’. 18 Het VK hanteert een flexibele case-bycase-benadering. 19 Het wil op veiligheids- en defensiegebied samenwerken met de EU en mogelijk
wel meedoen met het PESCO, het Europees Defensie Fonds (EDF) en het EDA.
Hoe de relatie tussen het VK en de EU vorm zal krijgen hangt echter in belangrijke mate af van de
uitkomst van de Brexit-onderhandelingen. Zeker als deze uitlopen op een harde Brexit, dan worden
ambitieuze veiligheids- en defensieafspraken onwaarschijnlijk. Ook na de Brexit blijft het VK van
groot belang voor de veiligheid van Europa vanwege de kwaliteit van de Britse krijgsmacht.
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Hoofdstuk 3

Veiligheidsstructuren
Wanneer zich een acute dreiging binnen of rond Europa voordoet, zullen regeringsleiders een
verband zoeken om te overleggen en te besluiten wat gedaan moet worden. De voor de hand liggende
verbanden zijn de NAVO en de EU. Deze tellen vandaag 30 respectievelijk 27 lidstaten (grotendeels
overlappend) 20 en hebben sterke en zwakkere punten. 21
Bij directe dreiging tegen de integriteit van de lidstaten is de NAVO, met haar bijstandsclausule
art. 5, het geëigende gremium waar staten ter verdediging hun krachten bundelen. Voor crises en
instabiliteit in de wijdere regio buiten het gebied van het bondgenootschap is in de afgelopen
decennia ook de Europese Unie – naast en soms met de NAVO – een eigen bijdrage gaan leveren
aan crisisbeheersing met militaire en civiele missies. Er zijn ook situaties waarin Europese staten,
al dan niet samen met de VS, besluiten informele coalitions of the willing aan te gaan, buiten de
NAVO en de EU om, zoals in 2014 tegen de Islamitische Staat (IS). Soms werden deze coalities alsnog
formeel ingebed in de NAVO of EU of kregen ze daarin een vervolg.
De NAVO en de EU zijn voor Nederland de basis van de Europese veiligheidsarchitectuur.
Beide organisaties zijn sterk geïnstitutionaliseerd: het zijn permanente fora waar lidstaten
veiligheidsvraagstukken bespreken. Zij beschikken over standaardprocedures in het geval van
calamiteiten en hebben diverse capaciteiten die kunnen worden ingezet. Er zijn echter belangrijke
verschillen tussen beide. De NAVO zet zich, onder leiding van de VS, in op gemeenschappelijke
verdediging en een beperkt aantal crisisbeheersingsmissies, ook in het hoge geweldsspectrum. 22
De EU richt zich meer op een geïntegreerde civiel-militaire benadering: in de nabije omgeving van
Europa probeert de EU een bijdrage te leveren aan conflictpreventie- en beheersing door politieke
steun en bemiddeling, handel, ontwikkelingsprojecten, alsmede civiele en militaire missies van
beperkte omvang. 23

3.1 De NAVO
De gemeenschappelijke verdediging van het bondgenootschappelijk gebied is de kerntaak van de
NAVO onder artikel 5. Artikel 5 van de NAVO wordt voorts gegarandeerd door de Amerikaanse
kernwapens. De gemeenschappelijke verdediging binnen de NAVO wordt vaak gezien als de
kracht van het bondgenootschap. Echter, er zijn belangrijke kwalificaties verbonden aan artikel 5.
Allereerst is de term ‘gewapende aanval’ voor politieke interpretatie vatbaar. Waar de oorspronkelijk
nadruk lag op Sovjetaanvallen, is artikel 5 slechts één keer ingeroepen: als steun voor de Verenigde
Staten na de terroristische aanvallen op 11 september 2001. Sinds 2014 is artikel 5 ook toepasbaar
op cyberaanvallen, maar alleen als in een specifiek geval de Noord-Atlantische Raad zo besluit. 24
Daarnaast is ook de vraag hoe de NAVO-bondgenoten invulling geven aan artikel 5 indien het wordt
ingeroepen. De twijfel die de Amerikaanse president Trump op dit punt heeft gezaaid is daarom ook
ondermijnend voor de geloofwaardigheid en de afschrikking van de NAVO. Verder beschikt de NAVO
ook over artikel 4, dat verplicht tot overleg wanneer de veiligheid van een van de bondgenoten wordt
bedreigd. Dit is minder zwaarwegend dan artikel 5, maar betrekt de NAVO wel bij dreigingen zoals
de situatie op de grens van Turkije en Syrië.
Het belangrijkste besluitvormingsorgaan is de Noord-Atlantische Raad, die zowel op het niveau
van ambassadeurs, van ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie als van staatshoofden en
regeringsleiders bijeenkomt. In tegenstelling tot het frequente EU-overleg in de Europese Raad
treffen staatshoofden en regeringsleiders elkaar in NAVO-verband minder vaak. De NAVO beschikt
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over een uitgebreide militaire commandostructuur, inclusief het Supreme Headquarters Allied Powers
Europe (SHAPE). 25 De VS levert de hoogste commandant (Supreme Allied Commander Europe,
SACEUR) die ook aan het hoofd van de United States European Command (EUCOM) in Stuttgart
staat, zodat de commandostructuur van de NAVO en VS direct verbonden zijn (double hatting). 26
Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft de NAVO haar takenpakket uitgebreid. 27 Zo is de
NAVO een politiekere rol gaan spelen en is men partnerschappen aangegaan met kandidaatbondgenoten. 28 Sinds het einde van de ISAF-missie (International Security Assistance Force) in
Afghanistan en de Russische annexatie van de Krim (beide in 2014), richt de NAVO zich weer
grotendeels op verdediging, met onder andere versterkingen in de Baltische staten via de Enhanced
Forward Presence (EFP) en de NATO Response Force (NRF)/ Very High Readiness Joint Task Force
(VJTF). Daarnaast worden weer grootschalige oefeningen gehouden.
Naar aanleiding van de (door de Amerikaanse president Trump geaccordeerde) Turkse inval in Syrië
en het commentaar van president Macron op deze gebeurtenis dat de NAVO ‘hersendood’ was,
werd tijdens de NAVO-top in Londen van 3-4 december 2019 besloten tot een reflectieproces over
de versterking van de politieke dimensie van de NAVO en over de vraag hoe het bondgenootschap
dient om te gaan met de huidige en toekomstige dreigingen. Een door Secretaris-generaal
Stoltenberg aangestelde adviesgroep zal in december 2020 rapport uitbrengen aan de
NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, waarna de staatshoofden en regeringsleiders tijdens
de NAVO-top in 2021 besluiten zullen nemen.

3.2 De Europese Unie
Ook de EU kent een verplichting tot onderlinge bijstand indien een lidstaat op zijn grondgebied
gewapenderhand wordt aangevallen (art. 42.7 VEU). Deze verplichting, zo maakt het artikel zelf
duidelijk, is voor de EU-lidstaten die tevens NAVO-lid zijn ondergeschikt aan artikel 5 NAVO.
In de EU Global Strategy uit 2016 staat expliciet dat de NAVO voor de meeste EU-lidstaten het
primaire kader voor gemeenschappelijke verdediging blijft. 29 Het is echter denkbaar dat zich een
situatie van agressie voordoet waarin de VS geen behoefte of noodzaak zien om te reageren. Dan zal
er naar de EU worden gekeken. Zo werd art. 42.7 VEU, voor het eerst ingeroepen na de terroristische
aanslagen door IS op doelen in Parijs, in november 2015. In de bewoording is het EU-artikel
verplichtender dan artikel 5 NAVO. De EU-lidstaten moeten hulp en bijstand verlenen ‘met alle
middelen waarover zij beschikken’. 30 Echter, de militaire capaciteiten van de lidstaten schieten voor
belangrijke situaties ernstig tekort (zie 4.1 Tekorten). Daarnaast beschikt de EU, in tegenstelling tot de
NAVO, niet over een gemeenschappelijke militaire commandostructuur. Naast deze bijstandsclausule
voor gewapende aanvallen bevatten de Europese verdragen ook een solidariteitsclausule in geval van
terroristische aanslagen of natuurrampen (artikel 222 VWEU).
De beperkte operationalisering van art. 42.7 VEU neemt niet weg dat de EU al meer dan twintig
jaar streeft naar autonomie met geloofwaardige militaire capaciteiten in het kader van het GVDB.
De EU richt zich vooral op het bedwingen van conflicten in de nabije omgeving, van Oekraïne en
de Westelijke Balkan tot het Midden-Oosten, de Hoorn van Afrika en de Sahel. Europese belangen
staan hier centraal: het opvangen en verminderen van irreguliere migratie, piraterij, terrorisme,
het bijdragen aan stabiliteit aan de Europese grenzen en het versterken van de weerbaarheid en
veerkracht van nabuurstaten. In tegenstelling tot de NAVO biedt de EU een grotendeels
geïntegreerde benadering. 31 Ze brengt allerlei instrumenten samen in het externe beleid, van
handel en ontwikkelingssamenwerking tot het ontwikkelen van politieke relaties en verkiezingen,
conflictpreventie en bemiddeling, alsmede civiele en militaire operaties binnen het kader van het
GVDB. Er wordt ook gewerkt aan betere grensbewaking door onder andere het Europese Grens-
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en Kustwacht Agentschap. De geïntegreerde benadering geeft de EU uiteenlopende mogelijkheden
om conflicten te helpen beheersen.
De EU heeft voor de besluitvorming over het GVDB verschillende structuren. Op het hoogste niveau
stelt de Europese Raad van regeringsleiders de ‘strategische belangen en doelstellingen’ vast. 32
In grote buitenlandpolitieke crisissituaties vindt hier ook spoedoverleg plaats; zo kwam de Europese
Raad speciaal bijeen om de lijn uit te zetten na de inname van de Krim (2014) en ter voorbereiding
op de Libië-interventie (2011). De lidstaten nemen de meeste uitvoeringsbesluiten evenwel op
ministerniveau in de Raad Buitenlandse Zaken en op ambassadeursniveau in het Politiek en
Veiligheidscomité. Het EU Militair Comité bestaat grotendeels uit dezelfde generaals als het NAVO
Militair Comité (doubel hatting). De lidstaten worden ondersteund door de Europese Dienst voor
Extern Optreden (EDEO) onder leiding van de Hoge Vertegenwoordiger.
De EU heeft geen militair hoofdkwartier. EU-militaire missies worden geleid vanuit de nationale
hoofdkwartieren die dan tijdelijk kunnen worden uitgebreid met vertegenwoordigers van andere
lidstaten, of in het geval van Bosnië, door de NAVO via de zogenaamde ‘Berlin-Plus-formule’. 33
De EU beschikt sinds 2017 wel over de zeer beperkte Military Planning and Conduct Capability
(MPCC), die trainingsmissies aanvoert. 34 Eind 2018 zijn de EU-lidstaten overeengekomen dat de
MPCC in de toekomst ook gebruikt kan worden voor de planning en aansturing van een kleine
executieve missie van maximaal één bataljon (zoals de EU Battlegroups). Dit is tot op heden nog niet
gebeurd. Tevens kan de EU slechts in beperkte mate plannen voor onverwachte scenario’s. De EU is
bij de uitvoering van missies afhankelijk van de militaire commandostructuur van grotere lidstaten,
zoals Frankrijk, Duitsland en Italië. 35
Militaire operaties binnen het GVDB zijn kleinschalig, vooral vanwege het ontbreken van ambitie
aan de kant van veel lidstaten. De EU is momenteel actief op onder andere maritiem gebied via
EUNAVFOR MED Irini, die het wapenembargo van Libië moet doen naleven en de anti-piraterijoperatie Atalanta bij Somalië. In het verleden heeft de EU militaire missies gestuurd naar onder
andere Congo, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De EU heeft nog een kleine missie in
Bosnië. 36 Daarnaast heeft de EU een aantal kleinere trainingsmissies in landen zoals Mali en Somalië
waarbij vaak wordt samengewerkt met organisaties als de VN of de Afrikaanse Unie. 37 Naast militaire
missies wordt een groot aantal civiele missies uitgevoerd. Voor civiele missies beschikt de EU wel
over de relevante plannings- en implementatiestructuren. 38
De huidige Europese Commissie toont zich – in het verlengde van de Commissie-Juncker (2014-2019) –
ambitieus op het terrein van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. Voorzitter Ursula von der
Leyen kondigde bij haar aantreden ‘a truly geopolitical Commission’ aan en stelde: ’We need further bold
steps in the next five years towards a genuine European Defence Union’. 39 Hoge Vertegenwoordiger en
vicevoorzitter van de Commissie Josep Borrell sprak zich tijdens zijn hoorzitting voor het Europees
Parlement in vergelijkbare termen uit: ‘The EU has to learn to use the language of power.’ 40 Met de
oprichting van het nieuwe Directoraat-Generaal voor Defensie-industrie en Ruimte, onder leiding
van de Franse commissaris Thierry Breton, wordt gestreefd naar bundeling van Europese initiatieven
op het gebied van defensie-industrie. Het verschaft de Commissie een grotere rol op dit terrein.
De EU Global Strategy vermeldt ook het streven naar ‘strategische autonomie’, maar vooralsnog
verschillen de EU-lidstaten van mening over de betekenis en reikwijdte van dit begrip.
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3.3 Coalitions of the willing
Ad-hoc-coalities spelen regelmatig een grote rol tijdens militaire interventies. Voorbeelden zijn de
coalitie tegen IS in Syrië (sinds 2014) of de recente Europese coalitie in de straat van Hormuz, waaraan
onder andere Frankrijk, Duitsland, Nederland en Griekenland deelnemen. Soms kunnen coalities ook
een eerste stap zijn op weg naar een NAVO- of EU-missie, zoals ISAF en de European Union Training
Mission Mali (EUTM Mali). Met ad-hoc-coalities kunnen missies snel worden gelanceerd zonder een
langdurig diplomatiek proces om instemming van alle lidstaten van de NAVO of de EU te krijgen.
Besluitvorming kan gezwind verlopen en de aanwezigheid van een voortrekker (lead nation) vergroot
de slagvaardigheid. 41 Maar er kleven ook bezwaren aan ad-hoc-coalities. Nog meer dan binnen de
NAVO of de EU moeten coalities worden gedragen door leidinggevende landen. Veel coalities in het
verleden maakten dan ook gebruik van de Amerikaanse commandostructuur. Toen in het geval van
Libië in 2011 duidelijk was dat de VS slechts beperkt betrokken wilden zijn, moest de NAVO alsnog
binnen twee weken worden ingezet om de missie over te nemen van de ad-hoc-coalitie. 42
Ad-hoc-coalities werken vaak zonder institutioneel mandaat of financiële inbedding waardoor landen
veelal de voorkeur geven aan de tried and tested-instituties van de NAVO of EU. Dat neemt niet weg
dat de unilaterale beslis- en daadkracht van landen zoals de VS of Frankrijk hoog is en er behoefte
bestaat aan militaire effectiviteit.
Naast coalitions of the willing buiten beide organisaties om, bieden zowel de NAVO als de EU de
mogelijkheid aan coalities van lidstaten om de institutionele structuren te gebruiken voor een
missie waaraan niet alle lidstaten deelnemen. Terwijl de NAVO traditioneel all in, all out was
(bijvoorbeeld ISAF), deden bijvoorbeeld maar een handvol bondgenoten mee aan de daadwerkelijke
luchtaanvallen in Libië in 2011. 43 Binnen de EU is het contrast nog groter. Zo kwamen de meeste
militairen uit Frankrijk voor EU-missies in Congo, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek met
slechts beperkte militaire bijdragen uit andere landen. 44 Toch is de flexibiliteit binnen de NAVO
en de EU beperkt. Zelfs al zijn de gemeenschappelijke kosten van militaire EU-missies gering,
lidstaten voeren stevig discussies over het zogenoemde Athena-mechanisme. 45 Vooral binnen de
EU wordt recentelijk veelvuldig met veto’s gedreigd op het vlak van het GVDB, ook door kleinere
lidstaten. Zo bleek het in 2020 zeer ingewikkeld om operatie EUNAVFOR MED voor de kust van
Libië te herstarten.
Al langere tijd functioneren informele kopgroepen. De Quad (Duitsland, Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten) is een informele groep binnen de NAVO sinds de Balkanoorlogen
uit de jaren negentig. De E3 van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk speelde een
belangrijke rol in de onderhandelingen met Iran, bijgestaan door de EU-Hoge Vertegenwoordiger. 46
Na het vertrek van het VK uit de EU, mist de E3 de institutionele inbedding die er eerder wel was.
Een ander voorbeeld van een ad-hoc-groepering is het in 2014 ontstane ‘Normandië-formaat’ rondom
de oorlog in Oekraïne, waarvan Frankrijk en Duitsland deel uitmaken. Door de overige lidstaten
worden deze groepen aanvaard zolang de leidinggevende lidstaten resultaten lijken te bereiken en de
anderen adequaat informeren. In het geval van het Normandië-overleg is het bijvoorbeeld gebruik
dat de Franse president en de Duitse bondskanselier hun collega-regeringsleiders in de Europese
Raad een debriefing geven.

3.4 Het Europese Interventie Initiatief
EI is een initiatief van de Franse president Macron en bestaat uit dertien EU- en NAVO- lidstaten,
inclusief Nederland en het Verenigd Koninkrijk en exclusief de meeste Midden- en Oost-Europese
landen. 47 Frankrijk vindt dat Europese landen te weinig bijdragen aan GVDB-missies in Afrika, met
name in de Sahel. 48 Bovendien is PESCO, bedoeld voor de willing and able EU lidstaten, onder Duitse
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druk een inclusief mechanisme geworden met deelname van bijna alle lidstaten. 49 Hierdoor daalde
het ambitieniveau voor PESCO, terwijl president Macron vooral wilde werken aan een ambitieuze
Europese strategische cultuur. 50 De aan EI deelnemende landen hebben nog sterk verschillende
percepties van de dreiging en het opereren in missies in het hoge geweldsspectrum. 51
Het EI is een flexibele opzet waarbinnen uiteenlopende groepen van landen het voortouw nemen
voor versterking van de samenwerking, primair gericht op specifieke regio’s. Zo kent EI werkgroepen
voor de Sahel, het Balticum en het Caribisch gebied. Nederland leidt de laatstgenoemde werkgroep.
De directe contacten tussen de regio-experts blijken van groot nut te zijn wanneer praktische
samenwerking tot stand moet komen. Een voorbeeld is de snel opgezette militaire hulp van
Nederland, Duitsland en Frankrijk op de Bahama’s na de verwoestende werking van orkaan Dorian
in september 2019. EI kan ook benut worden voor samenwerking om beter en sneller gezamenlijke
operaties elders te lanceren, zoals bij crises in noordelijk Afrika.
Door het flexibele karakter is veel mogelijk binnen EI. Het is de bedoeling dat EI uiteindelijk
deelname van de lidstaten faciliteert aan EU, NAVO, VN of ad-hoc-missies. 52 Dit geschiedt via
consultatie binnen EI, het versterken van capaciteiten inclusief via PESCO en NAVO-structuren
om deelname aan missies te bevorderen en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategische
cultuur. EI vormt een militair samenwerkingskader, waaruit kleinere kopgroepen gevormd
kunnen worden. Hoewel EI een vooral door Frankrijk gedragen initiatief blijft, inclusief een klein
secretariaat in het Franse ministerie van Defensie, heeft Nederland een relevante rol gespeeld door
de tweede ministeriële vergadering te organiseren in september 2019.

3.5 Een Europese Veiligheidsraad
Waar EI een concreet initiatief is met daadwerkelijke contacten tussen Europese landen, blijft
de Europese Veiligheidsraad vooralsnog een Frans-Duits idee met steun op het hoogste politieke
niveau. 53 Twee motieven liggen eraan ten grondslag: enerzijds het aangehaakt houden van het VK
bij strategische besluiten die de veiligheid van het Europese continent (inclusief de Britse eilanden)
betreffen, anderzijds het versoepelen van de EU-besluitvorming inzake veiligheidsvragen.
Een Veiligheidsraad met, naar VN-voorbeeld, vaste en roterende leden zou het gemakkelijker maken
om blokkades met 27 unanieme EU-lidstaten te overkomen, zo is de gedachte in Berlijn. Er bestaat
evenwel een spanning tussen beide doelstellingen, die recent is toegenomen. Gezien de sfeer waarin
de afronding van de Brexit gestalte krijgt, is de kans zeer gering dat het VK in de nabije toekomst deel
zou willen uitmaken van wat in de kern een EU-orgaan zou zijn. Dat stelt de initiatiefnemers dus
voor een keuze: de Europese Veiligheidsraad gebruiken voor het betrekken van het VK of voor het
verbeteren van de EU-besluitvorming. Naar het oordeel van de AIV verdient dat eerste doel prioriteit,
te meer daar voor het tweede ook andere middelen zijn.
In Europa ontbreekt een forum voor strategische reflectie en een plek waar de hoofdrolspelers elkaar
snel kunnen vinden in geval van een crisis. Daarom bepleit de AIV de Europese Veiligheidsraad in
te richten als informeel overlegorgaan dat in een concrete crisis als politieke spelverdeler werkt.
In de kern zou het een lichte vorm van formalisering van de E3 kunnen betekenen, met Duitsland,
Frankrijk en het VK als vaste leden, maar zonder dat een nieuw besluitvormend orgaan in het leven
wordt geroepen. Het voorzitterschap van de Europese Veiligheidsraad zou jaarlijks tussen deze drie
landen kunnen rouleren. Naast de regeringsleiders van deze drie landen zouden de voorzitter van de
Europese Raad en de Secretaris-generaal van de NAVO lid van de Europese Veiligheidsraad moeten
worden, om een verbinding te leggen met de EU- en NAVO-instellingen. Dat biedt in geval van een
acute crisis in of rond Europa of van een urgent veiligheidsvraagstuk het gremium voor deze leiders
om snel gezamenlijk overleg te beleggen en eventuele noodzakelijke actie voor te bereiden. Daarvan
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zal ook een stimulans uit kunnen gaan voor de besluitvorming in de reguliere EU-instellingen en/of
de NAVO.
De inrichting van een Europese Veiligheidsraad zoals hierboven beschreven, zal vragen oproepen
over een mogelijk lidmaatschap van andere landen c.q. andere instellingen en/of functionarissen.
De afweging is dat grotere inclusiviteit (en dus formalisering) ten koste zou gaan van snelheid en
effectiviteit. Juist bij gezamenlijk handelingsvermogen zijn alle Europese staten, ook Nederland, sterk
gebaat. Wel ligt het in de rede dat de bij een acuut veiligheidsvraagstuk rechtstreeks betrokken landen
of (grote) buurlanden op ad-hoc-basis aan spoedoverleg zouden deelnemen; denk aan Italië in geval
van onrust in Libië of Polen in geval van Oekraïne. Voor landen die geen deel uitmaken van de
Europese Veiligheidsraad biedt deze constructie een zekere mate van transparantie in vergelijking
met de status quo (waarbij de “grote drie” elkaar achter de schermen weten te vinden), dankzij
de aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Raad en de SG-NAVO. Deze beide vertegenwoordigen respectievelijk de EU en de NAVO en kunnen als woordvoerder van de afwezige staten
optreden, zoals de voorzitters van Europese Raad en Europese Commissie sinds jaar en dag ook bij
G7- en G20-overleg doen. Tevens kunnen zij voorstellen en initiatieven waar nodig en mogelijk
verder in hun beide respectieve organisaties geleiden, waar de formele besluitvorming vervolgens
plaatsvindt. Volgens de AIV heeft een aldus ingerichte Europese Veiligheidsraad in deze
spelverdelersrol de grootste strategische meerwaarde.
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Hoofdstuk 4

Militaire capaciteiten
De bondgenootschappelijke militaire capaciteiten in Europa bestaan in belangrijke mate uit
nationale eenheden met eigen kenmerken, omvang en kwaliteit, op basis van nationale (veelal
niet volledig openbare) defensieplanning. Zij worden ingezet door nationale besluitvorming en
met parlementaire betrokkenheid die per land verschilt. Bovendien wordt rekening gehouden met de
belangen van de nationale defensie-industrie.
Op vele manieren wordt geprobeerd de effectiviteit van militaire eenheden te vergroten door
internationale samenwerking en in een aantal gevallen gezamenlijke operationele en ondersteunende
capaciteiten, maar de NAVO of de EU beschikken niet over een werkelijk geïntegreerde strijdmacht. 54

4.1 Tekorten
Er bestaat geen twijfel dat de militaire capaciteiten van een aantal Europese landen ernstig tekort
schieten. Voor de verdediging in een groot conflict met Rusland, is Europa afhankelijk van
gezamenlijk optreden met de VS. Hiervoor is en blijft de NAVO essentieel omdat Rusland een zeer
groot kernwapenarsenaal heeft. De kernmachten van het VK en Frankrijk hebben eveneens een
afschrikwekkende werking, maar zijn qua omvang onvergelijkbaar met het voor de NAVO onmisbare
Amerikaanse potentieel. Het is van belang de rol en betekenis van deze kernmachten voor de
Europese veiligheid nader te doordenken. De AIV stelde in 2019 in het advies ‘Kernwapens in een
nieuwe geopolitieke werkelijkheid’ dat het met het oog op de onzekere toekomst, in het bijzonder
de onzekere toekomstige relatie met de Verenigde Staten, verstandig is om te verkennen welke
mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan een grotere Europese nucleaire zelfstandigheid. 55
De eerdergenoemde oproep van de Franse president Macron, uit februari 2020 aan Europese partners
voor een strategisch gesprek over de positie van de Franse afschrikkingsmacht in Europese context,
zou een goed vertrekpunt voor die reflectie zijn.
De Europese Rekenkamer concludeerde in 2019 dat het Europese ambitieniveau van de EU Global
Strategy bij lange na niet wordt gehaald. 56 De Europese leden van de NAVO kunnen bijvoorbeeld niet
tippen aan de grote luchttransportcapaciteit van de VS die vereist is om eenheden snel te kunnen
verplaatsen en bevoorraden. De militaire taken of missietypes waarop Europese staten zich als lid van
de NAVO en de EU dienen voor te bereiden, volgen uit art.43.1 VEU, inclusief de mogelijkheid om
harde militaire macht te gebruiken. 57 De EU-strategie stelt nadrukkelijk dat de Unie in staat moet zijn
militaire operaties in het hoogste deel van het geweldsspectrum uit te voeren. Alleen Frankrijk en het
VK zijn tot op zekere hoogte in staat alle typen operaties in het hoogste deel van het geweldsspectrum
autonoom uit te voeren. 58 Maar ook voor een bescheidener ambitie zou veel meer geld aan defensie
moeten worden besteed.
Een onderzoek uit 2018 stelde vast dat Europa wat betreft capaciteiten zelfstandig alleen in staat is
tot een evacuatie- of humanitaire operatie in de periferie van ons continent. 59 Het gaat hier om de
meest beperkte variant van de missies waartoe de EU volgens de eigen EU Global Strategy in staat
moet zijn. En dan moet het VK, dat ongeveer 20 procent van het Europese militaire vermogen levert,
wel meedoen. Voor grotere operaties zijn er cruciale tekortkomingen in de capaciteiten, bijvoorbeeld
op het gebied van transport, inlichtingen en verkenning. 60
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4.2 Noodzakelijke capaciteiten
Als volledige militaire autonomie niet realiseerbaar is, wat mag er wél van Europa worden verwacht
en hoe kan de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van Europa worden verminderd? Ten eerste: een
geloofwaardige bijdrage aan de collectieve verdediging in NAVO-verband. Voormalig plaatsvervangend SG-NAVO Alexander Vershbow bepleit dat Europa zich richt op een grotere self-sufficiency.
De EU zou ervoor kunnen kiezen te streven naar een 50/50 verdeling van de vereiste NAVOcapaciteiten met de VS, inclusief de Britse bijdrage. 61
Ten tweede dient Europa in staat te zijn tot de zelfstandige uitvoering van taken waarvoor geen
beroep op de VS wordt gedaan. Daarbij kan worden gedacht aan de bewaking en bescherming van de
buitengrenzen van de EU en aan operaties in de directe omgeving van Europa, zowel voor militaire
interventies (initial entry) en stabilisatie, als voor vredeshandhaving en humanitaire hulp. Voorts zal in
de komende jaren een veel grotere ondersteuning nodig zijn van de civiele autoriteiten, bijvoorbeeld
in het geval van pandemieën, zo laat de crisis rond COVID-19 zien.
Gezien de verschillen tussen de militaire capaciteiten van de Europese landen ligt het voor de hand
de groei ervan te meten in het financiële aandeel van de defensie-uitgaven in het BBP, zoals dat met
de 2%-norm van de NAVO het geval is. Daarenboven geldt de doelstelling van 20 procent voor
investeringsuitgaven. Daarbij zij opgemerkt dat het uiteindelijk niet om verdediging door budgetten
gaat maar met feitelijke operationele gevechtskracht die daarmee dient te worden verkregen.
De afgelopen jaren zijn de defensie-uitgaven van de Europese landen wel gestegen. Nu besteden de
Europese NAVO-landen samen per jaar ongeveer € 250 miljard aan defensie, ongeveer 1,6 procent
van het BBP. 62 De Europese Rekenkamer becijferde dat, om de 2 procent te halen, ongeveer € 90
miljard meer nodig is.
Bovendien is een groot deel van de groei van de defensie-uitgaven van de afgelopen jaren nodig voor
herstel van de capaciteiten die in de afgelopen decennia zijn aangetast. Het gaat dan niet alleen om
de aanvulling van reservedelen en munitie, maar soms ook om herinvoering van afgestoten militair
materieel en herstel van operationele sterkte of uitbreiding van de ondersteuning, transport en
logistiek, inclusief de werving van personeel. De extra investeringen zijn ook nodig om deelname
aan operaties en missies langer te kunnen volhouden (voortzettingsvermogen).
Naast de noodzaak van blijvende stijging van de defensie-uitgaven zal ook meer gemeenschappelijke
defensieplanning en materieelaanschaf bijdragen aan versterking van de Europese militaire
capaciteiten. In recente jaren heeft de EU hiervoor een aantal onderling samenhangende
instrumenten gecreëerd. Het Capability Development Plan (CDP) van het Europese Defensie
Agentschap geeft de prioriteiten aan voor de militaire capaciteiten van de lidstaten. Coordinated
Annual Review on Defence (CARD) biedt het overzicht van de vorderingen en identificeert
vervolgstappen voor gemeenschappelijke projecten. PESCO legt bindende verplichtingen vast van
alle deelnemers en biedt het kader voor projectuitvoering in variabele groepen van lidstaten.
Het EDF van de Europese Commissie verleent financiële ondersteuning van gemeenschappelijke
militaire technologie- en materieelprojecten met gelijktijdige versterking van de industriële
samenwerking tussen defensiebedrijven in verschillende lidstaten.
De zwakte van het EU-systeem van defensieplanning was altijd het vrijwillige karakter. Met CARD
is een eerste stap gezet naar een aanpassing door middel van monitoring, rapportage en beoordeling,
zoals de NAVO dat kent in het NATO Defence Planning Process (NDPP). Naar de letter blijft CARD
echter gebaseerd op vrijwilligheid. De volgende stap dient dan ook te zijn om deelname en werking
van CARD bindend te maken, zoals dat ook voor het NDPP geldt. Daarnaast kan de komende
herziening (review) van PESCO benut worden om de verplichtingen (commitments), die bij de
lancering tamelijk vaag zijn geformuleerd, aan te scherpen tot meer concrete benchmarks en tevens
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daarvoor een tijdpad overeen te komen. Tenslotte dient in het kader van de onderhandelingen over
het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 een substantieel bedrag te worden toegekend aan het
Europese Defensiefonds.
Het is de hoogste tijd dat de Europese landen serieus werk maken van taakspecialisatie.
De gedachte dat de Europese landen voor alle militaire taken toereikend kunnen zijn toegerust,
is een kostbare illusie. Daarbij dient te worden meegewogen dat voor het merendeel van de
EU-lidstaten, waaronder Nederland, het vrijwel is uitgesloten dat zij ooit nog tot een strikt
nationale militaire inzet komen in geval van een agressie tegen hun grondgebied. Het optreden
daartegen zal altijd in bondgenootschappelijk verband zijn. Taakspecialisatie bereikt een beter en
doelmatiger gebruik van beschikbare middelen, het versterkt de onderlinge interdependentie en
maakt aanschaf mogelijk van nog ontbrekende militaire capaciteiten waarvoor nu vaak nog een
beroep op de VS moet worden gedaan. Het is echter een misvatting te veronderstellen dat
taakspecialisatie de ruimte voor nationale defensiebezuinigingen vergroot. Voor de toebedeelde
taken zullen juist per bondgenoot extra investeringen gepleegd moeten worden, terwijl voor andere
onderdelen per bondgenoot besparingsmogelijkheden ontstaan. Zo worden de desbetreffende
landen ook nauwer in de defensiepolitiek met elkaar verbonden.
Een weerbarstig aspect van gemeenschappelijke wapenontwikkeling is het wapenexportbeleid.
Nederland heeft een van de strengste regimes voor wapenexport. Duitsland en Frankrijk hebben in
oktober 2019 een juridisch bindende afspraak gemaakt dat het ene land de export van een ander land
niet altijd kan blokkeren. Mogelijk zullen andere EU-landen bij dit Frans-Duitse wapenexportakkoord
aansluiten. Voor Nederland zou aansluiting bij het Frans-Duitse akkoord betekenen dat
toekomstige Europese tanks of gevechtsvliegtuigen die in Nederland geproduceerde onderdelen
bevatten, geëxporteerd kunnen worden naar landen waarvoor Den Haag onder het huidige
wapenexportbeleid geen toestemming zou geven. De toenemende cross border materieelsamenwerking in Europa – gedomineerd door Frankrijk en Duitsland en verder gestimuleerd door het Europese
Defensiefonds – verhoogt de druk om nationaal wapenexportbeleid Europees te gaan afstemmen.
Dit kan van Den Haag vragen de regels aan te passen als de Nederlandse defensie-industrie moet
kunnen meedoen aan Europese materieelprojecten, waarvan de (financiële) slaagkans mede
afhankelijk is van export buiten de EU.
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Hoofdstuk 5

Kantelend perspectief
op NAVO en EU
Nederland houdt van oudsher vast aan een traditionele taakverdeling tussen de NAVO en de EU, het
‘twee sporen-beleid’. 63 De NAVO draagt zorg voor de afschrikking en territoriale verdediging van het
Europese grondgebied, terwijl de EU zich toelegt op het zo goed mogelijk bedwingen van crises in
de wijdere regio rond Europa met wederopbouw- en civiel-militaire missies. Voor het Nederlandse
veiligheidsbeleid hadden en hebben de NAVO en de trans-Atlantische betrekkingen absolute
prioriteit en is de NAVO aan zet als het gaat om afschrikking en de collectieve verdediging van
het Europese grondgebied.
De EU is naar Nederlands oordeel meer geschikt voor wederopbouw- en civiel-militaire missies om de
veiligheidscapaciteiten van partnerlanden rond de EU te versterken. In de ogen van Den Haag heeft
de EU een aanvullende rol, 64 alle inspanningen om de Europese militaire capaciteiten uit te breiden,
hebben vooral de versterking van de Europese pijler in de NAVO ten doel. Duplicatie moet te allen
tijde worden voorkomen en in geval van EU-missies heeft ‘Berlijn-plus’ de voorkeur, dat wil zeggen
dat gebruik wordt gemaakt van de NAVO-commandostructuur. 65 Ook is Nederland altijd voorstander
geweest van het zoveel mogelijk betrekken van derde landen en ‘openhouden’ van de EU.
De afgelopen decennia had Nederland in zijn opvattingen in de EU in het VK een medestander,
het moet na de Brexit opnieuw zijn positie bepalen.
Het Nederlandse beleid inzake het Europese veiligheids- en defensiebeleid heeft zich steeds
geconcentreerd op het bereiken van effectieve veiligheidssamenwerking en het behalen van concrete
resultaten op het vlak van militaire capaciteiten, gebaseerd op output criteria. 66 Waar Duitsland
en Frankrijk zich bij PESCO richten op operationele inzet, legt Nederland het accent op capaciteitenversterking. 67 Nederland heeft zich altijd terughoudend opgesteld ten opzichte van een meer
politieke invulling van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. ‘Strategische autonomie’ of
‘Europese Defensie Unie’ zijn termen die zelden of nooit door Nederlandse bewindslieden in de
mond worden genomen noch nader worden ingevuld.
De arbeidsverdeling die de Nederlandse regering hanteert met betrekking tot de NAVO en de
EU is evenwel achterhaald. De EU zal over eigen handelingsvermogen moeten beschikken om
veiligheidsvraagstukken, waarvoor de NAVO niet in actie komt c.q. de VS geen directe interesse
hebben, zelfstandig het hoofd te bieden. Het is niet langer mogelijk louter en alleen af te gaan op het
Amerikaanse leiderschap. Daar waar Den Haag graag een ‘keurige’ taakverdeling ziet en huiverig is
voor duplicatie, acht de AIV het juist wenselijk dat er een overlap bestaat tussen NAVO en EU om
zo te verzekeren dat als de nood aan de man is, in ieder geval een van beide organisaties in actie zal
komen en capaciteiten kunnen worden ingezet. 68 Als de Europese landen beter in staat zijn zelf
verantwoordelijkheid te nemen op veiligheidsgebied, kan bovendien verdere erosie van de NAVO
worden voorkomen.
Het kantelend perspectief op NAVO en EU is tevens de achtergrond van de hernieuwde discussie
over de solidariteitsclausules van beide organisaties. In de EU wordt gesproken over de reikwijdte
en operationalisering van art. 42.7 VEU. Frankrijk wil hierover graag tijdens zijn voorzitterschap
een politieke verklaring doen aannemen.
Deze en gelieerde discussies komen momenteel in een stroomversnelling. De toegenomen in- en
externe veiligheidsdreigingen, de ontwikkelingen in de trans-Atlantische verhoudingen en de grotere
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afstand tot de VS en het vertrek van het VK uit de EU, vergroten de kwetsbaarheid van het Europese
continent. De noodzaak voor de Europese landen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en autonoom op te treden neemt navenant toe.
In EU-verband is na de publicatie van de EU Global Strategy veel moeite gedaan om de
doorontwikkeling van het GVDB mogelijk te maken onder meer door de introductie van PESCO,
CARD en het EDF. Hoewel deze initiatieven zeker bijdragen aan de vergroting van het Europese
handelingsvermogen, is – met het Duitse EU-voorzitterschap van 1 juli 2020 en het Franse
voorzitterschap in 2022 in aantocht – een geschikte en noodzakelijke periode aangebroken om de
politieke vertaalslag van de Europese ambities op veiligheids-en defensiegebied te maken.
De initiatieven voor een gesprek over het ‘strategische kompas’ van de EU, het Frans-Duitse voorstel
voor een Europese Veiligheidsraad, het streven binnen de EI2 naar meer homogeniteit tussen de
strategische culturen en het voornemen tot operationalisering van de EU-bijstandsclausule wijzen
allemaal in deze richting. Ook Italië en Spanje steunen deze voorstellen blijkens een gezamenlijke
brief van de vier defensieministers van Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje aan de Hoge Vertegenwoordiger op 29 mei 2020. 69 Het lijkt mogelijk dat er komend jaar een doorbraak komt. Nederland
zou er goed aan doen aansluiting te zoeken bij deze politieke agenda, die de veiligheid van Nederland
ten goede komt, en er een actieve bijdrage aan te leveren. Het is tijd voor nieuwe stappen.
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Hoofdstuk 6

Conclusie en aanbevelingen
6.1 Conclusie
De vormgeving van Europese veiligheid kan op drie niveaus worden bezien: het politiek-strategische,
het institutionele en het niveau van militaire capaciteiten. Op het politiek-strategische niveau doet
zich een gemis voelen. Zowel de EU als de NAVO beschikt weliswaar over gremia voor topoverleg,
maar deze zijn weinig wendbaar, niet altijd voldoende strategisch en een verbinding tussen beide
ontbreekt. De AIV adviseert mee te gaan met het Frans-Duitse voorstel voor een nieuw op te richten
Europese Veiligheidsraad die hierin kan voorzien: een informeel overlegorgaan in de rol van politieke
spelverdeler dat snel en effectief optreden mogelijk maakt in geval van een acuut veiligheidsvraagstuk
of een crisis, met Duitsland, Frankrijk, het VK, de voorzitter van de Europese Raad en de SG-NAVO
als leden.
Wat het institutionele niveau betreft, is het naar het oordeel van de AIV van belang niet dogmatisch
vanuit één veiligheidsorganisatie of -structuur te redeneren maar situationeel vanuit het veiligheidsvraagstuk dat zich voordoet. Uitgaande van de verdragsverplichtingen en de belangen van de lidstaten
alsmede hun bereidheid bijdragen te leveren, dient te worden bepaald welke structuur voor concreet
optreden gekozen moet worden: de NAVO, de EU, of een coalition of the willing. Een pragmatisch
meersporenbeleid dus en niet zozeer één vaste veiligheidsarchitectuur. Het is in het algemeen in het
Nederlands belang actief in deze verbanden te participeren en zich steeds een serieuze bondgenoot te
tonen.
Een belangrijk aandachtspunt bij de vormgeving van de Europese veiligheid betreft de betrokkenheid
van het VK vanwege de belangrijke rol die de Britse krijgsmacht vervult in de afschrikking en bij de
uitvoering van militaire operaties. Nu het VK de EU verlaat moet maximaal worden ingezet op het
betrokken houden van het VK bij de Europese veiligheid via een Europese Veiligheidsraad en EI2 dat
op termijn kan dienen als kader voor de vorming van militaire kopgroepen. Om het VK te blijven
betrekken bij de Europese veiligheid verdient het daarnaast aanbeveling binnen de NAVO de
Eurogroep van ministers van Defensie nieuw leven in te blazen. Die werd op Brits initiatief tussen
1968 en 1994 gebruikt voor ongedwongen overleg tussen de Europese landen, meestal en marge van
NAVO-ministersvergaderingen. In deze groep kunnen nu het VK, Duitsland en Frankrijk samen
met de andere Europese lidstaten informeel bespreken hoe hun inspanningen de trans-Atlantische
samenwerking het best kunnen dienen. 70 Ondanks de nauwe veiligheidsrelatie met het VK kan
geen sprake zijn van een Brits droit de regard of een veto op EU-zaken, zeker niet waar het de
doorontwikkeling van het GVDB betreft. Voor Nederland impliceert het vertrek van het VK uit de
EU dat de politieke speelruimte om Franse-Duitse initiatieven af te remmen (zo Nederland dat nog
zou willen) afneemt.
Bij doorontwikkeling van het Europese veiligheids- en defensiebeleid vormt de rol van het parlement
een belangrijk aandachtspunt. Actieve betrokkenheid van de parlementen bij besluitvorming over de
inzet van militaire eenheden is onontbeerlijk voor het verwerven van de noodzakelijke legitimiteit en
voor het publieke draagvlak. Dit laatste is essentieel en vraagt ook om politieke overtuigingskracht en
een actief en helder voorlichtingsbeleid van regeringszijde. De Tweede Kamer heeft op 23 september
2019 de motie Sjoerdsma c.s. aangenomen op basis waarvan de Kamer het initiatief zal nemen tot de
oprichting van een interparlementair netwerk van standing committees voor Defensie en Veiligheid,
waarin onder andere internationale defensiesamenwerking. 71 Een dergelijk netwerk zal bevorderlijk
kunnen zijn voor de toekomstige Europese veiligheidssamenwerking. Ook het Europees Parlement,
met name de subcommissie Veiligheid en Defensie, kan hierbij een rol vervullen.
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Voor een adequate uitvoering van militaire operaties van de EU zou de Military Planning and
Conduct Capability (MPCC) kunnen worden benut en verder worden uitgebouwd zodat het ook aan
strategische en contingency planning en de planning van militaire missies kan werken. Nederland
heeft zich altijd tegen een Europees militair hoofdkwartier gekeerd, maar wel ingestemd met een
bescheiden groei tot 60 vaste werknemers. Verdere groei is naar het oordeel van de Nederlandse
regering alleen mogelijk als duidelijk is welk type missies het MPCC zou moeten aansturen en
waarom; hoe dan ook zou duplicatie moeten worden voorkomen. 72 De AIV is echter van mening dat
deze beperking nu moet worden opgeheven. Het voorstel ter zake van de vier defensieministers op
29 mei 2020 verdient ondersteuning van Nederland. 73
Op het niveau van militaire capaciteiten zou Nederland de afwachtende houding ten aanzien van
de invulling van de politieke en strategisch-militaire autonomie van de EU moeten laten varen en
kunnen aansluiten bij de initiatieven van Duitsland en Frankrijk. Nederland zou een actieve bijdrage
kunnen leveren aan:
•
•
•

•

de operationalisering van art. 42.7 VEU;
de verdere opbouw van militaire capaciteiten door gemeenschappelijke ontwikkeling,
productie en aanschaf van militair materieel;
nadere prioritering binnen en politieke inkadering van de permanent gestructureerde
samenwerking (PESCO) als voornaamste vehikel om Europees materieel beleid gestalte
te geven; dit kan inhoud krijgen via de strategische evaluatie van PESCO;
voldoende middelen voor het Europees Defensie Fonds (EDF) ten behoeve van
grensoverschrijdend defensieonderzoek en capaciteitsontwikkeling.

6.2 Aanbevelingen
Voor de veiligheid van Nederland en van de Europese staten waar het nauw mee is verbonden en vele
belangen mee deelt, is het nodig zowel de NAVO als de EU te versterken. Het is niet verstandig en niet
goed uitvoerbaar om slechts bij één van beide organisaties voor anker te gaan liggen. Beide verbanden
zijn essentieel. Versterking van het ene leidt ook tot versterking van het andere. Binair denken, dat of
de NAVO, of de EU alleen voor de veiligheid moet zorgen, miskent de werkelijkheid en leidt tot het
missen van belangrijke kansen. Zowel in de NAVO als in de EU is het soms noodzakelijk kleinere
verbanden te vormen van gelijkgestemde landen die bereid zijn bepaalde dringende taken op zich
te nemen in coalitions of the willing. Deze dienen waar mogelijk institutioneel in de NAVO dan wel
de EU te worden ingebed. Vooralsnog is het veiligheidsbeleid van de lidstaten van de NAVO en de
EU vooral nationaal bepaald, maar er zijn diverse mogelijkheden om elkaar te versterken, samen te
werken, in taken te specialiseren, multinationale eenheden te vormen en initiatieven te nemen die
niet hoeven te wachten op volledige unanimiteit. Landen die niet bereid zijn steun te verlenen aan
activiteiten die een groep leden van groot belang acht, dienen geen veto-positie in te nemen, maar
zoveel mogelijk te bevorderen dat initiatieven van hun bondgenoten tot succes leiden. Tegen deze
achtergrond komt de AIV tot de volgende tien aanbevelingen.
Algemeen kompas voor Nederland
1. Gezien de huidige veiligheidsdreigingen dient Nederland naar het oordeel van de AIV zoveel
mogelijk aan te sluiten bij Frans-Duitse initiatieven op veiligheids- en defensiegebied. In plaats
van een afwachtende houding dient Nederland een proactieve houding aan te nemen, ook al
omdat niet zozeer de veiligheidsstructuren als wel de aard van het specifieke veiligheidsprobleem
bepalend zal zijn voor het gremium dat in actie komt. De Nederlandse regering kan in het
bijzonder het gezamenlijk optreden van de Benelux-landen, Duitsland en Frankrijk met
medewerking van het VK bevorderen, zowel in de NAVO als in/met de EU.
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2.

Een blijvende betrokkenheid van het VK en de Britse krijgsmacht is onontbeerlijk voor een
adequate behartiging van de Europese veiligheidsbelangen. Een op te richten Europese
Veiligheidsraad en het opnieuw instellen van de Eurogroep in de NAVO kunnen daaraan
bijdragen. Naar het oordeel van de AIV mag de voortgezette Britse betrokkenheid verdere
verdieping van de Europese veiligheids- en defensiesamenwerking niet in de weg staan.

3.

Vanwege de steeds kwetsbaardere veiligheidssituatie op en om het Europese continent is het
noodzakelijk voor Nederland om onverkort te blijven streven naar het voldoen in 2024 aan de
2%-norm van de NAVO waaraan Nederland zich herhaaldelijk heeft gecommitteerd, ook al
maakt de crisis rond COVID-19 dit niet eenvoudiger. Naar het oordeel van de AIV hebben alleen
landen die investeren in hun krijgsmacht recht van spreken over de toekomstige inrichting van
Europese veiligheid. Nederland dient daartoe een meerjarenplan met daarin vooraf bepaalde
stappen voor het behalen van de 2%-norm van de NAVO, op te stellen.

Een strategisch forum
4. De AIV adviseert het kabinet om het voorstel voor een Europese Veiligheidsraad ten principale
te ondersteunen in het belang van de benodigde slagvaardigheid van Europa. In de concrete
uitwerking kan door Nederland worden ingezet op een Europese Veiligheidsraad als informeel
overlegorgaan die dankzij een lidmaatschap dat is beperkt tot hoofdrolspelers (Parijs, Berlijn,
Londen, EU en NAVO) in een acute crisis of een urgent veiligheidsvraagstuk als politieke
spelverdeler kan fungeren. Daarin ligt een grote strategische meerwaarde. Landen die specifiek
geraakt worden door de betreffende dreigingen en geen deel uitmaken van de Europese
Veiligheidsraad worden op ad-hoc-basis voor dit overleg uitgenodigd.
Instituties
5. In geval van grote agressie kunnen zowel artikel 5 van het NAVO-verdrag als art.42.7 VEU van
toepassing zijn. Het is denkbaar dat conflicten aan de grenzen van Europa plaatsvinden die niet
onmiddellijk tot het inroepen van artikel 5 leiden, maar wel een Europees antwoord vereisen.
De AIV beveelt aan dat Nederland, in de toekomstige besprekingen over de operationalisering
van art. 42.7 VEU, voorstelt art. 42.7 VEU van toepassing te verklaren op traditionele, maar ook
hybride dreigingen en dat de EU verduidelijkt welke middelen beschikbaar zijn in geval van
agressie.
6.

De vorming van een effectieve militaire EU-commandovoorziening is noodzakelijk, zowel voor
de planning van militaire missies als voor het aansturen van militaire operaties. De huidige
praktijk waarbij de EU in geval van missies wisselend gebruikmaakt van nationale
hoofdkwartieren is niet doelmatig en doet afbreuk aan de slagvaardigheid. De EU voert sinds
2003 op permanente basis militaire operaties uit en heeft behoefte aan een permanente structuur
voor de aansturing hiervan. De bescheiden Military Planning and Conduct Capability (MPCC)
moet naar het oordeel van de AIV worden omgevormd tot een hoofdkwartier voor strategische
en contingency planning en voorbereiding van militaire missies en dat leidinggeeft aan de door
de EU zo nodig zelfstandig uit te voeren militaire taken.

7.

Om de defensiesamenwerking tussen de Europese landen te versterken is de vorming gewenst
van een Europees interparlementair netwerk voor overleg over defensieplannen en parlementaire
besluitvormingsprocedures inzake uitzending van militaire eenheden. Waar mogelijk zou de
regering een dergelijk interparlementair netwerk moeten faciliteren. Het is onontkoombaar
dat de parlementaire procedures, zoals voor de deelname aan internationale militaire operaties,
op termijn meer op elkaar moeten worden afgestemd.
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Militaire capaciteiten
8. Een bindend gemeenschappelijk Europees defensieplanningsproces is nodig op basis van de
Coordinated Annual Review on Defence en gebaseerd op de prioriteiten voor de militaire
capaciteiten van de lidstaten zoals vastgelegd in het Capability Development Plan van het
Europese Defensie Agentschap (EDA). Permanent gestructureerde samenwerking (PESCO)
verdient versterking met meer concrete verplichtingen verbonden aan een tijdpad voor
realisatie. Het Europese Defensiefonds (EDF) ondersteunt financieel de militaire en defensieindustriële samenwerking, aangenomen dat het EDF in het kader van de vaststelling van het
Meerjarige Financieel Kader 2021-2027 een substantieel bedrag wordt toegekend. Gezamenlijk
bieden deze vier instrumenten een omvattend kader voor samenhangende Europese
defensieplanning en materieelontwikkeling, waarbij het EDA een centrale coördinerende rol
vervult. Dit vereist wel financiële en personele versterking van EDA.
9.

Verbetering van interoperabiliteit en standaardisatie van militaire eenheden en materieel is
essentieel voor meer efficiënte Europese defensiesamenwerking. Gezamenlijke ontwikkeling,
aanschaf en exploitatie van materieel schept optimale condities voor vergaande vormen van
operationele samenwerking, zoals zichtbaar is in de samenwerking van de Duitse en Nederlandse
landmachten alsmede van de Belgische en Nederlandse marines. Verdere uitbouw van degelijke
bi- en multinationale vormen van defensiesamenwerking dient bevorderd te worden, waarbij
altijd militaire effectiviteit voorop dient te staan. Tevens moet Europese materieelsamenwerking
bevorderd worden, waarbij Nederland vroegtijdig aansluiting moet zoeken bij landen die nauw
op dit gebied samenwerken zoals Duitsland en Frankrijk. Dit is ook in het belang van de
Nederlandse defensie-industrie. Daarbij dient Nederland ook aansluiting te zoeken bij het
Duitse-Franse akkoord over wapenexportcontrole dat erin voorziet dat bij gemeenschappelijke
materieelprojecten een deelnemend land niet de export van een ander deelnemend land kan
blokkeren, met inachtneming van de gedragscode van de Europese Unie betreffende
wapenuitvoer.

10. In de praktijk zullen de meeste Europese staten zelden of nooit meer alléén in een militair
conflict terechtkomen. De AIV acht het daarom hoog tijd dat zij serieus werk maken van
taakspecialisatie. Hiermee kan grotere doelmatigheid, uitbreiding van cruciale militaire
capaciteiten en versterking van de onderlinge samenhang en afhankelijkheid worden bereikt.
Het is een misvatting te veronderstellen dat taakspecialisatie de ruimte voor bezuinigingen
vergroot, voor de toebedeelde taken zullen juist extra investeringen gepleegd moeten worden.
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Bijlage II

Geraadpleegde personen
Ter voorbereiding van het advies heeft de commissie gesproken met de ambassadeurs van Duitsland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in Nederland, alsmede met prof. F. Heisbourg.
De AIV is hen zeer erkentelijk voor hun inzichten en bijdrage aan de gedachtevorming.
Z.E. de heer D. Brengelmann

Ambassadeur van Duitsland

Z.E. de heer L. Vassy

Ambassadeur van Frankrijk

Z.E. de heer P.M.A. Wilson

Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk

Prof. F. Heisbourg

Senior adviseur van het International Institute for
Strategic Studies en speciaal adviseur van de Fondation
pour la Recherche Stratégique
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Bijlage III

Lijst met afkortingen
CARD
CDP
EDA
EDF
EFP
EI2
EU
EUCOM
EUTM
GVDB
IS
ISAF
MPCC
NAVO
NDPP
NRF
PESCO
SACEUR
SHAPE
VEU
VJTF
VK
VS

Coordinated Annual Review on Defence
Capability Development Plan
Europees Defensie Agentschap
Europees Defensiefonds
Enhanced Forward Presence
Europees Interventie Initiatief
Europese Unie
United States European Command
European Union Training Mission Mali
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid
Islamitische Staat
International Security Assistance Force
Military Planning and Conduct Capability
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NATO Defence Planning Process
NATO Response Force
Permanent Structured Cooperation
Supreme Allied Commander Europe
Supreme Headquarters Allied Powers
Verdrag betreffende de Europese Unie
Very High Readiness Joint Task Force
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
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