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In december 2013 keerde het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensie Beleid (GVDB) 
van de EU terug aan de hoofdtafel van de Europese beleidsontwikkeling. Tegen de 
achtergrond van de financiële crisis en dalende defensiebudgetten bespraken de 
staatshoofden en regeringsleiders voor het eerst sinds lange tijd het GVDB in de Europese 
Raad. Wat is de stand van zaken, aan de vooravond van een nieuwe Europese Raad? 

De GVDB-agenda werd ruimer, politieker en strategischer. Het leidende thema van de 
GVDB-conclusies van de Europese Raad was dat de EU haar rol als security provider moet 
versterken. De ambitie is om operaties en missies effectiever te maken en de 
capaciteitsontwikkeling en defensiesamenwerking naar een hoger plan te tillen, 
ondersteund door een sterke en gezonde Europese defensie-industrie. Samenwerking en 
coördinatie met de Verenigde Naties, de NAVO en andere partners zijn hierin een rode 
draad. 

Voor het eerst werd het GVDB gepositioneerd als de veiligheids- en defensiedimensie in de 
EU-brede aanpak van nieuwe veiligheidsuitdagingen zoals op het gebied van cyber en 
maritieme veiligheid. Nieuw was ook dat de Europese Raad belangrijke nieuwe 
samenwerkingsprojecten van het Europees Defensie Agentschap (EDA) autoriseerde en 
bovendien inzette op verdieping van de defensiesamenwerking in Europa. Tot slot maakten 
strategische en economische vraagstukken betreffende de Europese defensie-industrie en -
technologie voor het eerst integraal deel uit van de GVDB-discussie.  

In juni 2015 bespreekt de Europese Raad opnieuw de veiligheid en defensie van de EU, nu 
tegen de achtergrond van flink verslechterde veiligheidsomstandigheden. Een tsunami van 
onrust en instabiliteit spoelt tegen onze buitengrenzen. Het is lastig kiezen wat 
bedreigender is: de van staatswege georganiseerde agressie en dreiging van Rusland in het 
geografische grensgebied met Europa, of de antiwesterse, gewapende groeperingen die 
ongehinderd opereren in de falende staten Syrië, Irak en Libië maar ook al langer in de 
brede boog van instabiliteit rondom Europa, die loopt van Afrika, via het Midden-Oosten 
naar Afghanistan en Pakistan. 

 Nieuwe EU buitenlandstrategie 

De noodzaak van versterking van het GVDB als onderdeel van een effectiever Europees 
buitenlands beleid en een strategisch eensgezind Europa is dus groter dan ooit. Tegen deze 
achtergrond heeft Hoge Vertegenwoordiger Mogherini aangekondigd een nieuwe EU-
buitenlandstrategie te ontwikkelen. Als opmaat hiervoor zal zij in de aanloop naar de 
Europese Raad van juni 2015 een analyse van de veiligheidssituatie voorleggen. 



Deze analyse zal duiding moeten geven aan het huidige diepgaande gevoel van onveiligheid 
en onzekerheid. Richard Haass sprak in Foreign Affairs treffend van de Ontrafeling.1 Oude en 
nieuwe vectoren zorgen voor een onvoorspelbaar krachtenspel. Dat hackerscollectief 
Anonymous na de aanslagen op Charlie Hebdo in januari 2015 de ‘oorlog’ verklaarde aan de 
jihadisten is emblematisch voor de groeiende invloed van niet-statelijke actoren in een 
globaliserende wereld. Dat China als onderdeel van zijn recente militaire 
samenwerkingsakkoord met Rusland binnenkort wellicht gaat patrouilleren in de 
Middellandse Zee is tegelijkertijd een teken aan de wand van een meer multipolaire wereld 
die ons herinnert aan meer traditionele machtsfactoren.  

Naar verwachting zal de Europese Raad op basis van de veiligheidsanalyse opdracht geven 
tot uitwerking van een nieuwe buitenlandstrategie. Vanuit GVDB-optiek zou deze nieuwe 
strategie moeten onderbouwen ‘waarom’ Europa meer moet investeren in zijn eigen 
veiligheid en defensie, want dat besef blijft nog altijd broos als het echt aankomt op het 
delen van lasten en risico’s. De strategie biedt bovendien de kans om aan te tonen dat de 
Europese veiligheid ondeelbaar is, en zo een brug te slaan tussen uiteenlopende regionale 
prioriteiten. We hebben niet langer de luxe hebben om problemen gefragmenteerd aan te 
pakken en onze vinger pas in de dijk te steken als er een doorbraak dreigt. Het is tijd voor 
een deltaplan.  

Het GVDB in een veranderende strategische context 

Ook het GVDB moet zich verder aanpassen aan de veranderende strategische 
omstandigheden. De veiligheids- en defensietak van Unie werd gelanceerd in de nasleep van 
de Balkan-interventies van de jaren ’90 van de vorige eeuw, toen Rusland nog verzwakt was 
en Arabische regimes nog onbezorgd in het zadel zaten. Nu, na anderhalf decennium, is de 
westerse bereidheid tot inzet van grondtroepen in expeditionaire militaire operaties weer 
afgenomen, ondanks dat de groei van VN-vredesoperaties aantoont dat de externe 
noodzaak juist toeneemt. Voor steeds meer landen zal de balans tussen zelfverdediging en 
expeditionair optreden steeds vaker uitvallen in het nadeel van het laatste. Ook de NAVO 
zet sinds het conflict in de Oekraïne nadrukkelijk in op collectieve verdediging. 

Uit vrees voor toenemende multipolaire competitie, en gelet op de politieke belofte van 
president Obama ‘to bring the boys home’, hebben de Verenigde Staten reeds hun 
defensiebeleid aangepast.2 De begin 2012 aangekondigde Amerikaanse ‘pivot’ richting Oost-
Azië heeft zo’n vaart niet genomen, al vertegenwoordigt ze niettemin een blijvende 
onderstroom in het Amerikaanse beleid. In plaats van grootschalige inzet van grondtroepen 
geven de VS nu de voorkeur aan ‘drones’ en luchtbombardementen, in combinatie met 
wapenleveranties en trainingen aan nationale legers of desnoods lokale milities — kortom, 
“low cost and small footprint approaches to achieving our security objectives”, zoals 
voormalig defensieminister Panetta samenvatte.3  

Een ‘low cost and small footprint’-benadering van operaties is in zekere in ook in het GVDB 
zichtbaar met de toenemende inzet van trainingsmissies in plaats van meer traditionele 
vredeshandhaving. Zo bezien zijn de nog nimmer ingezette EU Battlegroups het meest 
zichtbare slachtoffer van een dalende bereidheid tot expeditionair optreden, die zich 
overigens niet tot de EU beperkt. Het blijft evenwel nodig om de Battlegroups gereed te 
houden, bijvoorbeeld om de VN ondersteuning te bieden tijdens de opbouw van nieuwe 



vredesmissies of om non-executieve GVDB-missies en operaties in geval van nood te kunnen 
ontzetten. De Europese Raad onderstreepte in 2013 al het belang van snelle inzetbaarheid 
en inmiddels zijn de Battlegroups ingepast in een bredere, modulaire benadering van snel 
inzetbare capaciteiten. 

Daarnaast zal het GVDB strategischer van karakter moeten worden. Er zijn immers 
gewoonweg te veel crises, en veel crises zijn bovendien in gebieden (bijvoorbeeld in de 
Arabische wereld of grenzend aan Rusland) waar inzet van grondtroepen bijzonder moeilijk 
ligt. Voortbouwend op zijn bijdrage aan de geïntegreerde benaderingen van cyber en 
maritieme veiligheid zal het GVDB nog directer moeten gaan bijdragen in het continuüm van 
interne en externe veiligheid. De complexe dreigingen en uitdagingen die voortkomen uit 
terrorisme (inclusief terugkeer van jihadisten), massamigratie c.q. mensensmokkel en 
Russische hybrid warfare-tactieken trekken zich immers niets aan van de schotten die in het 
EU-bouwwerk zijn aangebracht tussen interne en externe veiligheid. De Europese Raad in 
juni biedt in dit opzicht de mogelijkheid om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling 
van het GVDB.  

 Comprehensive approach 

De Unie voert thans vijf militaire operaties en elf civiele missies uit. Ze zijn bescheiden van 
omvang doch resultaatgericht. De maritieme operatie Atalanta heeft voor de kust van 
Somalië het verschil gemaakt in het terugdringen van de piraterij. Ook de in 2014 
gelanceerde militaire overbruggingsoperatie EUFOR RCA in de Centraal Afrikaanse Republiek 
is ondanks een trage start alom gewaardeerd, zeker ook door de VN. De militaire 
trainingsmissies van de EU in Somalië (ontplooid in het risicovolle Mogadishu) en Mali 
leveren een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw en hervorming van de 
regeringslegers in beide landen.  

De ervaringen met deze trainingsmissies hebben geleid tot een opdracht van de Europese 
Raad in 2013 om meer systematisch steun te gaan bieden aan capaciteitsopbouw in landen 
in crisisgebieden, evenals regionale organisaties, opdat zij zelf in hun veiligheidsbehoefte 
kunnen voorzien. De uitdaging is om de door de EU getrainde militairen ook van het 
benodigde materieel te voorzien, waarbij ‘materieel’ ruim opgevat moet worden in 
(bijvoorbeeld Afrikaanse) landen waar soldaten de meest elementaire voorzieningen 
ontberen (tenten, uniformen, communicatiemiddelen, infrastructuur, trainingsfaciliteiten).  

De Europese Raad in juni zal dit initiatief naar verwachting bekrachtigen, op basis van een 
beleidskader dat zal worden voorgesteld door de Hoge Vertegenwoordiger en de 
Commissie. Belangrijke vragen hierin betreffen de mogelijkheden tot financiering vanuit de 
EU-instrumenten (met als heet hangijzer in hoeverre ook militaire structuren ondersteund 
kunnen worden) en betere coördinatie van bilaterale activiteiten van de lidstaten. Het grote 
voordeel van de EU is dat het dergelijke steun kan inbedden in een bredere hervorming van 
de veiligheidssector in een land en andere vormen van ontwikkelingssamenwerking ter 
bevordering van goed bestuur. Dit vermindert de risico’s van misbruik. Via een GVDB-missie 
of operatie op de grond kan er bovendien nauw worden samengewerkt met het gastland en 
ook de EU-delegaties ter plaatse dragen bij aan de continuïteit. Dit zogenaamde ‘train and 
equip’-initiatief is een concrete uitdrukking van de comprehensive approach van de 
Europese Unie, op het snijvlak van veiligheid en ontwikkeling.4 



Krachtenbundeling in de veiligheids- en defensiesector 

Inmiddels bundelt de EU ook op andere veiligheidsterreinen de krachten. Zoals gezegd 
vormt het GVDB een integraal onderdeel van de EU-brede strategieën op het gebied van 
cyberveiligheid en de maritieme veiligheid die in 2013 en 2014 zijn uitgewerkt. Ook op tal 
van andere terreinen, van energie, ruimte, milieu, technologie tot industriepolitiek, wordt 
actief gezocht naar mogelijke synergie van communautaire beleidsterreinen met het EU-
defensiebeleid. Aan de vooravond van de Europese Raad van december 2013 deed de 
Commissie tal van concrete voorstellen in haar Mededeling.5 Dit is wellicht de grootste 
winst geweest: de Commissie zoekt actief naar synergie, aanvulling en samenwerking. Dit 
zal het aangezicht van het GVDB blijvend veranderen.  

Een belangrijk voorbeeld is het initiatief tot een pilot-programma voor onderzoek en 
technologie op het terrein van het GVDB. Dit programma van ongeveer 30-50 miljoen euro 
zal vanaf 2017 worden uitgevoerd, met een grotere financiële enveloppe in de volgende 
meerjarige EU-begroting in het vooruitzicht. Dit is een doorbraak die de ontwikkeling van 
innovatieve capaciteiten ten behoeve van het GVDB zal versnellen. Onze veiligheid en onze 
defensiesystemen zullen immers steeds meer afhankelijk raken van netwerken, hightech 
elektronica en technologieën die in hoge mate zowel civiele als militaire toepassingen 
kunnen hebben (cyber, satellietcommunicatie, inlichtingenvergaring, ruimte). Dit 
programma is des te belangrijker om een impuls te geven aan de dalende Europese 
investeringen in defensieonderzoek en -technologie. Bovendien loopt Europa nog steeds 
hopeloos achter bij de VS. De Europese Raad in juni zal naar verwachting een politiek kader 
verschaffen voor deze pilot en vragen om concrete uitwerking.  

Verdiepte defensiesamenwerking in Europa 

Een ander kernpunt van de GVDB-agenda voor de Europese Raad blijft de verdieping van 
defensiesamenwerking in Europa. Dat is militair, strategisch en economisch van groot 
belang voor de krimpende krijgsmachten. Ondanks de eminente logica hiervan, in het 
bijzonder de belofte van besparingen als gevolg van schaalvoordelen, blijft de Europese 
defensiesamenwerking ver onder de maat: driekwart van de nationale materieelbudgetten 
wordt nog nationaal uitgegeven. Sterker, volgens de jongste gegevens daalt het niveau van 
defensiesamenwerking in Europa.  

De Europese Raad sanctioneerde in december 2013 vier toekomstgerichte ‘vlaggenschip’-
projecten van het Europees Defensie Agentschap (bijtanken in de lucht; onbemande 
vliegtuigen; cyberverdediging; satellietcommunicatie). Ook is er in opdracht van de 
Europese Raad een beleidskader voor meer systematische defensiesamenwerking 
uitgewerkt, en voor langere termijn, dat uiteenzet hoe de lidstaten het EDA kunnen 
gebruiken om nieuwe projecten te identificeren, informatie te delen en regionale of 
bilaterale samenwerking te coördineren. Een ander puzzelstuk is de uitwerking van 
maatregelen om samenwerking ook financieel aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door 
BTW-ontheffing voor EDA-projecten. De Europese Raad in juni kan deze 
samenwerkingsagenda een nieuwe politieke impuls geven, met inbegrip van een oproep tot 
stabilisering (en zo mogelijk verhoging) van de Europese defensie-uitgaven, in het bijzonder 
uitgaven die worden besteed aan samenwerkingsprojecten. Ook is al voorgesteld dat de 



Europese Raad zou kunnen vragen om een Witboek voor de Europese Defensie, als 
uitwerking en onderbouwing van de toekomstige buitenlandstrategie.  

Wat betreft de concrete samenwerking ligt de bal nu bij de landen zelf. Nog afgezien van de 
technische moeilijkheid om projecten tot stand te brengen (landen moeten grofweg 
dezelfde behoefte stellen, technische eisen overeenkomen en vervolgens gelijktijdig budget 
beschikbaar hebben voor ontwikkeling en aanschaf), blijkt echter nog steeds dat landen om 
politieke, militaire en soms ook industriële redenen hechten aan hun nationale 
soevereiniteit op defensiegebied — zelfs nu ook de grootste militaire mogendheden van 
Europa niet langer in staat zijn om operaties van enige omvang zelfstandig uit te voeren. De 
nationale reflex is bij uitstek op defensiegebied diepgeworteld.6 Militaire, financiële en 
strategische ontwikkelingen zullen de Europese interdependentie op veiligheids- en 
defensiegebied, die voor het eerst ook formeel werd aangeduid in de Raadsconclusies van 
2013, echter alleen maar versterken. 

Er zou dus iets moeten veranderen in de manier waarop Europa zijn defensiesamenwerking 
organiseert. Waar deze thans volledig vrijwillig is, zou logischerwijs gedacht kunnen worden 
aan een meer bindend kader waarin landen aan elkaar verantwoording afleggen over hun 
defensiebesluiten. Onverwachte financiële besluiten die leiden tot kortsluiting van een 
samenwerkingsproject (een wezenlijk probleem in de huidige tijd van financiële krapte) of 
een gebrek aan vertrouwen dat puntje bij paaltje de partners metterdaad zullen besluiten 
tot gezamenlijke inzet, zijn immers bekende euvels die in de weg staan van meer 
diepgaande defensiesamenwerking, zelfs tussen bilaterale partners. Om echt iets te 
veranderen zouden lidstaten onderling intergouvernementele afspraken kunnen maken ter 
bestendiging van hun onderlinge samenwerking, met inbegrip van verzekerde financiering 
ervan, de potentiële gezamenlijke of afzonderlijke operationele inzet, en mogelijk zelfs 
onderlinge taakspecialisatie. Het EU-Verdrag biedt nog onbenutte mogelijkheden om een 
dergelijk versterkt samenwerkingskader te schragen. Ook zijn er al voorstellen gedaan voor 
een soort ‘Europees semester’ op defensiegebied. Voorts kan het model van het in 
Eindhoven gevestigde European Air Transport Command als inspiratie dienen 
(multinationale planning en aansturing, maar nationale capaciteiten). 

De recente uitspraken van president Juncker van de Europese Commissie over de oprichting 
van een EU-leger dreigen deze discussie op het verkeerde been te zetten. Een EU-leger past 
immers alleen in een federatieve Europese Unie. Dit is niet aan de orde. Toch is er ruimte 
voor de lidstaten om onderling te komen tot een nauwere samenwerking waarin defensie-
integratie niet langer taboe is. Het gaat echter niet zozeer om ‘meer Unie in de Europese 
Defensie’7 als om ‘meer Europese Defensie voor de Unie’.  

Tot slot is het hierbij van wezenlijk belang dat de Unie doorgaat om niet alleen de 
‘vraagzijde’ (d.w.z. de krijgsmachten), maar ook de ‘aanbodzijde’ (d.w.z. de defensie-
industrie) te hervormen. Ook hier is het brede EU-instrumentarium dus van doorslaggevend 
belang. De Europese Raad erkende in 2013 naast de economische betekenis (groei en 
werkgelegenheid) ook het strategische belang van een gezonde en sterke Europese 
defensie-industrie om de militaire capaciteiten en technologieën van de toekomst te 
leveren. Tegen de achtergrond van de financiële crisis en dalende defensiebudgetten spitste 
de discussie zich in de voorbereidingen op de Europese Raad toe op het dilemma van meer 



marktwerking versus de nadruk die sommige lidstaten legden op het bijzondere karakter 
van de defensie-industrie op grond van nationale veiligheidsoverwegingen.  

Om competitie te bevorderen wordt naast de ‘correcte’ uitvoering van de bestaande 
directieven van de Commissie voorts onderzocht hoe meer grensoverschrijdende 
concurrentiestelling in de toeleveringsketens van grote materieelproducenten 
bewerkstelligd kan worden, zodat ook kleinere en middelgrote defensiebedrijven uit andere 
Europese landen een kans maken voor opdrachten op basis van open en eerlijke 
concurrentie. Om de betrouwbaarheid van zulke toeleveranties (‘security of supply’) 
gedurende de hele levensduur van het project te verzekeren worden juridische en 
beleidsmatige maatregelen ontwikkeld. Tot slot zou de komende Europese Raad kunnen 
besluiten om de defensie-industrie in te passen in de bredere industriële agenda van de 
Commissie Juncker.  

Tot slot: de Europese Raad van juni 2015 

De Europese Raad kan relatief tevreden zijn over de uitvoering van de conclusies die hij 
aannam in december 2013. Maar dat is zeker niet het einde, ook niet het begin van het 
einde, wellicht slechts het einde van het begin — om met een oude Europeaan te spreken.8 
Om Europa veilig te houden in een snel veranderende wereld zal de Europese Raad in juni 
besluiten nemen die het GVDB verder versterken. De toekomstige buitenlandstrategie van 
Mogherini zal daarna het kompas worden die de verdere koers van het GVDB bepaalt.  

Arnout Molenaar is de permanente voorzitter van de Politiek -Militaire Groep, de 
raadswerkgroep die het Politiek en Veiligheidscomité van de EU assisteert op het 
gebied van het GVDB. Hij is als zodanig werkzaam voor de Europese Dienst voor Extern 
Optreden. Hij schreef deze bijdrage op persoonlijke titel.  
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