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Waakhond zonder tanden? 

Een terugblik op de NAVO Parlementaire Assemblee in Den Haag  

Anne Bakker en Bas Braun 

Van 21 tot en met 24 november vond in Den Haag de Parlementaire Assemblee van de 
NAVO (NAVO PA) plaats. Binnen het kader van de NAVO PA organiseerden de Staten-
Generaal voor de circa 1.000 gasten meerdere expertbijeenkomsten binnen de 
commissievergaderingen. De Parlementaire Assemblee werd op 24 november afgesloten 
met de plenaire vergadering, met onder anderen secretaris-generaal van de NAVO Jens 
Stoltenberg, premier Mark Rutte en voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de 
Hoop Scheffer als sprekers. Wat is echter de NAVO Parlementaire Assemblee? De 
waakhond van de NAVO? En hoe scherp zijn de tanden van deze waakhond? Een 
terugblik.  

De geschiedenis van de NAVO PA 

Sinds haar oprichting in 1955 is de NAVO PA een consultatieve organisatie die fungeert als 
platform voor parlementariërs uit NAVO-lidstaten en hun partners om ideeën en kennis uit 
te wisselen. Hierdoor wordt het bewustzijn over trans-Atlantische thema’s onder de 
parlementariërs vergroot. Het doel van de organisatie is om transparantie van het NAVO-
beleid te creëren. Dit leidt niet alleen tot een effectiever trans-Atlantisch beleid, maar 
versterkt tevens de banden tussen de deelnemende landen. De NAVO PA functioneert 
zodoende als verbindingsstuk tussen de NAVO en de nationale parlementen van haar 
lidstaten en partners.  

Tijdens de Assemblee kwamen de parlementariërs samen in vijf commissies: de politieke 
commissie; de commissie voor defensie en veiligheid; de commissie voor de civiele dimensie 
van veiligheid; de commissie voor economische veiligheid; en de commissie voor 
wetenschap en technologie. Naast de commissies kent de Assemblee verschillende 
overlegstructuren met partners en geassocieerde landen van de NAVO, zoals de 
‘interparlementaire Oekraïne-NAVO raad’ en de ‘interparlementaire Georgië-NAVO raad’.  

Waakhond van de NAVO? 

De Parlementaire Assemblee is geen parlement, de vergadering is geen onderdeel van de 
NAVO en bovendien zijn de uitspraken van de Assemblee niet bindend. Een echte waakhond 
kunnen we de Assemblee dus niet noemen. Toch mag het belang van de Parlementaire 
Assemblee niet worden onderschat. In de Assemblee zijn parlementsleden 
vertegenwoordigd uit de commissies Defensie en Buitenlandse Zaken van alle NAVO-
lidstaten, de landen van het Partnerschap voor Vrede, en NAVO-geassocieerde landen. Een 
zeer invloedrijke groep parlementariërs, die binnen hun nationale parlementen het 
maatschappelijk draagvlak voor de NAVO kunnen maken of breken. Omdat de organisatie 
onafhankelijk is, functioneren de adviezen van de organisatie als signaal naar de NAVO om 
zo haar beleid te beïnvloeden. 



 

Hoewel de NAVO en de Parlementaire Assemblee aparte organisaties zijn neemt de NAVO 
wel steevast deel aan het debat dat plaatsvindt tijdens de voorjaars- en jaarlijkse sessies van 
de Assemblee. De pas afgetreden secretaris-generaal Rasmussen liet geen sessie aan zich 
voorbijgaan. Ook zijn recent aangetreden opvolger Jens Stoltenberg benutte zijn eerste kans 
om de Parlementaire Assemblee toe te spreken. Hij benadrukte in zijn toespraak het belang 
van de Parlementaire Assemblee en sprak zijn voornemen uit om ook bij toekomstige 
sessies van de Parlementaire Assemblee acte de présence te geven.  

De Parlementaire Assemblee in Nederland 

Het is 15 jaar geleden dat de Parlementaire Assemblee voor het laatst in Nederland werd 
georganiseerd. Het belangrijkste onderwerp op de vergadering destijds was de NAVO-
operatie ‘Allied Force’ en de overige aspecten van de Kosovo-oorlog. Hoewel het 
zwaartepunt van de vergadering anno 2014 ligt bij de ‘ring van instabiliteit’ aan de grenzen 
van Europa, zijn er verder opvallend veel gelijkenissen tussen de twee ‘Nederlandse’ 
Assemblees. De toenmalig secretaris-generaal van de NAVO Lord Robertson noemde het 
jaar 1999 “het belangrijkste in de geschiedenis van de NAVO.”1 Diezelfde claim werd eerder 
dit jaar door oud-secretaris-generaal Rasmussen gemaakt over 2014. Het bondgenootschap 
bevindt zich dus, evenals tijdens de Parlementaire Assemblee in Amsterdam, op een cruciaal 
punt.  

Ook in 1999 stonden toegenomen spanningen met Rusland en de relatie tussen de NAVO en 
Oekraïne op de agenda. De relatie tussen het bondgenootschap en Rusland was door de 
Kosovo-oorlog onder druk komen te staan. Tijdens de Assemblee werden de gevolgen van 
de oorlog voor de Oost-West relaties besproken. In de defensiecommissie werd kort 
aandacht besteed aan de opkomst van Oekraïne als “nieuwe speler op het Europese 
toneel.”2 Anders dan nu lag de nadruk in 1999 op dialoog en samenwerking met Rusland. 
Toen werd in Amsterdam gesproken over Rusland als strategisch partner van de NAVO en 
secretaris-generaal Robertson benadrukte het belang van het versterken van de band 
tussen de voormalig vijandige blokken. 

De Assemblee en Rusland anno 2014  

De toon van het debat is in 15 jaar echter sterk veranderd. Van een partnerschap is, na de 
Russisch-Georgische oorlog van 2008 en de Russische annexatie van de Krim in 2014, 
nauwelijks nog te spreken.  

Waar de Parlementaire Assemblee in het verleden vaak de lijn van de NAVO heeft gevolgd 
in haar houding vis-à-vis Rusland, gaat de vergadering ditmaal een stap verder dan het 
bondgenootschap. Na de annexatie van de Krim door Rusland in maart 2014 heeft de 
Parlementaire Assemblee besloten om Rusland het Geassocieerde Lidmaatschap van de 
vergadering te ontnemen.3 Ook de interparlementaire NAVO-Rusland Raad werd 
opgeheven. Er vindt dus geen structurele dialoog meer plaats met Russische 
parlementariërs in de Assemblee.  

De Parlementaire Assemblee nam daarnaast een resolutie aan waarin het de Russische 
annexatie van de Krim veroordeelde en Rusland opriep om de Akkoorden van Minsk te 



respecteren. Ook verwelkomde de vergadering de toenemende Oekraïense steun voor 
NAVO-lidmaatschap.  

Reageren op de ‘ring van instabiliteit’ 

Premier Rutte, die tijdens de plenaire vergadering de Assemblee toespraak, noemde de 
toenemende instabiliteit aan de grenzen van Europa een grote uitdaging voor het 
bondgenootschap. De premier betoogde dat eens te meer duidelijk is geworden dat de 
verdediging van het NAVO-grondgebied “de ruggengraat van [het] bondgenootschap” is.4 
Om een antwoord te kunnen bieden op de crises waarmee de NAVO wordt geconfronteerd 
zijn volgens Rutte meer investeringen in Defensie noodzakelijk.  

Deze oproep tot meer investeringen werd gesteund door secretaris-generaal Stoltenberg, 
die niet alleen pleitte voor meer, maar ook voor betere investeringen. Stoltenberg 
benadrukte in zijn speech het belang van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de NAVO-top 
in Wales om vast te houden aan de 2%-norm. De secretaris-generaal betoogde dat meer en 
betere investeringen in Defensie van vitaal belang zijn om de veiligheid van het grondgebied 
te kunnen blijven garanderen. Hij riep de vergadering dan ook op om de 2%-norm na te 
streven en de weg vrij te maken voor hogere defensie-uitgaven.  

De Parlementaire Assemblee gaf gehoor aan de oproep van Stoltenberg door een resolutie 
aan te nemen waarin de parlementariërs zich committeerden aan het beëindigen van de 
bezuinigingen op Defensie en het vasthouden aan de 2%-norm. Van het toegenomen geld 
voor Defensie moet ten minste 20 procent worden geïnvesteerd in nieuw materieel, 
onderzoek, en de ontwikkeling van nieuwe technologie.  

De erfenis van Afghanistan 

Afghanistan was een prominent onderwerp tijdens de vergadering, nu de ISAF-missie ten 
einde loopt en er is besloten om na 31 december 2014 de training van de Afghaanse 
veiligheidstroepen (ANSF) voort te zetten met Operation Resolute Support. De drie 
rapporten die de inzet van de NAVO in Afghanistan en de ontwikkelingen in het land 
evalueren zijn optimistisch. Het is voorkomen dat Afghanistan een toevluchtsoord is 
geworden voor terroristen en de ANSF telt nu een mankracht van 400.000. De 
parlementariërs zijn tevens positief over de leiderschapsrol die de ANSF heeft ingenomen 
om de veiligheid te waarborgen in het land. Het blijft het langetermijndoel van de alliantie 
om Afghanistan te transformeren van een broedplaats voor terroristische organisaties naar 
een onafhankelijke en veilige bondgenoot.  

Jens Stoltenberg was tijdens de vergadering lovend over de successen die waren behaald 
door de NAVO in Afghanistan. Daarnaast noemde hij tijdens zijn toespraak kort de nieuwe 
missie die op 1 januari 2014 van start gaat. Hierop volgden veel vragen van parlementariërs 
over de capaciteiten van de missie en de bevoegdheden die de NAVO in Afghanistan zal 
hebben na 2014. Stoltenberg onderstreepte meermaals dat Operation Resolute Support 
geen gevechtsmissie zal worden, maar een trainings-, adviserings- en assistentiemissie. Hij 
stelde echter dat het langetermijnpartnerschap tussen de NAVO en Afghanistan nog niet 
voldoende besproken is. Stoltenberg benadrukte dat de vrede in Afghanistan en een 
succesvol verloop van Operation Resolute Support afhangen van één ding: geld.  



De woorden van Jens Stoltenberg over Afghanistan illustreren dat de kerntaken binnen het 
strategische concept van de NAVO zich nog moeten ontwikkelen. Alhoewel 
crisismanagement de kerntaak is geweest die het laatste decennium de overhand heeft 
gehad, lijdt die volgens hem ook onder het tekort aan financiële middelen. Uit de rapporten 
en resoluties van de Parlementaire Assemblee en de woorden van Jens Stoltenberg blijkt 
dat de erfenis van Afghanistan positief is. Verzuimen NAVO-lidstaten echter zich te 
committeren aan de 2%-norm, kan aan dit succesverhaal misschien een einde komen.  

Een echte waakhond is de Parlementaire Assemblee, door het ontbreken van parlementaire 
bevoegdheden, dus niet. Tijdens de jaarlijkse sessie in Den Haag heeft de vergadering 
echter, vooral in haar houding tegenover Rusland, wel degelijk haar tanden laten zien.  

Anne Bakker en Bas Braun zijn stagiairs bij de Atlantische Commissie.  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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