Persbericht

Keuzes voor de krijgsmacht
De regering dient zo snel mogelijk, in elk geval binnen deze kabinetsperiode, minimaal 2% van
het BBP te investeren in Defensie. Hiermee zullen op korte termijn de basisgereedheid, de
inzetbaarheid en de beschikbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht op het vereiste niveau
kunnen worden gebracht. Alleen zo kan Nederland een passend aandeel leveren binnen de
NAVO en bijdragen aan de collectieve verdediging van Europa.
Dit staat in het briefadvies ‘Keuzes voor de krijgsmacht’ van de Adviesraad Internationale
Vraagstukken dat op 4 maart 2022 is verschenen.

Urgentie
Europa is in oorlog. Met de invasie van Oekraïne schendt Rusland op grove wijze bestaande
internationale afspraken over de Oekraïense territoriale integriteit. De Oekraïense bevolking wordt op
niets ontziende wijze aangevallen, met vele doden en vluchtelingen tot gevolg. Ook de veiligheid van
het Europese continent staat onder druk. Gevreesd moet worden voor verdere escalatie en directe
dreiging voor het NAVO-grondgebied. De Europese bijdrage aan de collectieve verdediging van
Europa moet dan ook fors worden vergroot.

Aanbevelingen
Nederland dient per direct meer geld te besteden aan Defensie. De vraag is hoe Defensie dit geld kan
besteden. De AIV komt met vijf urgente aanbevelingen:

I. Focus op collectieve verdediging
De AIV adviseert de regering om de krijgsmacht nadrukkelijker in te richten vanuit het perspectief
van de bondgenotschappelijke verdediging. De andere twee hoofdtaken dienen daarbij nauwer
verbonden te worden met de eerste.

II: Implementeer de NAVO-targets
De AIV roept de regering op zo snel mogelijk te beginnen met de implementatie van de vastgestelde
NAVO-targets. Deze doelen dienen vertaald te worden in concrete keuzes voor de inrichting en
modernisering van de krijgsmacht die de nieuwe Defensienota moet aanreiken. Defensie moet
beginnen met het versterken van de slagkracht van de landmacht en met het opvullen van de
kwantitatieve tekorten bij de marine en de marechaussee. Verder dient Defensie de modernisering van
de luchtmacht en het cybercommando verder uit te bouwen.

III: Breng de militaire gereedheid op orde
De AIV roept de regering met klem op de toegezegde extra gelden per direct te investeren in de
basisgereedheid, de beschikbaarheid en de inzetbaarheid van de krijgsmacht.

IV: Specialiseer via coalities binnen VN, NAVO en EU
De Nederlandse krijgsmacht dient systematisch georiënteerd te zijn op internationale coalities binnen
de VN, de NAVO en de EU. Nederland zal zich moeten richten op het multidomein- en geïntegreerd
optreden. Verder adviseert de AIV de regering in te zetten op de EU-veiligheidsstructuur en
(vredes)operaties.

V. Ontwerp een tienjarige Defensieplanning
De AIV adviseert de regering over te stappen op een kabinet-overstijgende, meer verplichtende
defensieplanning met een looptijd van tien jaar en deze planzekerheid vast te leggen in een
Defensiewet.
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