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Breken of bouwen van een Europese veiligheidsstructuur?  

Hybride oorlogvoering vraagt om hybride veiligheidsorganisaties   
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Dit jaar bestaat de NAVO 65 jaar. Oftewel, de NAVO heeft als collectieve 
defensieorganisatie gezorgd voor 65 jaar vrede op het Europese continent. Menige crisis, 
zowel intern als extern, heeft de NAVO overleefd. Ook begin 2014 werd het bestaansrecht 
van NAVO voor de zoveelste maal bediscussieerd met het aflopen van de missie in 
Afghanistan. Met de gebeurtenissen in Oekraïne lijkt het of de NAVO nieuw bestaansrecht 
heeft gevonden en is 2014 uiteindelijk een bewogen jaar geworden. Maar wat betekenen 
de ontwikkelingen in het oosten van Europa voor de NAVO? En wat is de verhouding van 
de NAVO tot die andere Europese veiligheidsorganisaties die verwikkeld zijn in dezelfde 
problematiek in Oekraïne: de EU en de OVSE?  

‘Wake up call’ 

De spanningen in Oekraïne in de zomer van 2014 waren misschien geen verassing, maar wel 
een wake up call met betrekking tot de verdediging van het Europese grondgebied. Een 
gedachtegoed dat de meeste Europeanen zagen als een twintigste-eeuws fenomeen, niet 
meer van deze tijd. Vandaar ook de enorme bezuinigingen op het militaire apparaat bij de 
meeste Europese lidstaten. De uitbreidingspolitiek van de NAVO en de EU vond plaats onder 
de noemer van dialoog en partnerschappen, oftewel coöperatieve veiligheid. Echter, 
tegelijkertijd is de spanning tussen Oost en West toegenomen, met hoogtepunten in 2003 
en 2004 (de Fluwelen en Oranje Revolutie in respectievelijk Georgië en Oekraïne) en 2014.  

Het spreekwoordelijke stof ten aanzien van de directe dreiging vanuit Rusland is inmiddels 
over Brussel en Den Haag neergedwarreld, maar de relatief rustige verhouding tussen Oost 
en West zal nooit meer hetzelfde zijn. De ‘oude’ dreigingen hebben weer hoge prioriteit 
voor Europa en Nederland en machts- en geopolitiek hebben in het veiligheidsjargon weer 
hun intrede gedaan. Door de ontwikkelingen in het OVSE-gebied speelt binnen de NAVO de 
discussie over een nieuwe strategie (het laatste Strategisch Concept dateert van 2010). 
Binnen de EU is de discussie over de noodzaak voor een nieuw strategisch concept al langer 
gaande, sinds de Europese veiligheidsstrategie van 2003. Het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft inmiddels een aanvullende beleidsbrief op de Internationale 
Veiligheidsstrategie van juni 2013 uitgebracht: ‘Turbulente Tijden in een Instabiele 
Omgeving’. Het Ministerie van Defensie zal daarop het ambitieniveau aanpassen. 

Alhoewel de organisaties van de Europese veiligheidsstructuur overlappen in lidstaten en 
taken, hanteerden zij verschillende strategieën in de strijd om de soevereiniteit van 
Oekraïne. Waar de NAVO politiek en militair dreigde door de sterke woorden van secretaris-
generaal Rasmussen en SACEUR generaal Breedlove, hanteerde de EU het civiele wapen in 
de vorm van de zogeheten rules based approach en sancties. De OVSE, ten slotte, probeerde 
de betrokken partijen in het conflict in Oekraïne aan tafel te krijgen in het zogenaamde 
Minsk-overleg.1 Tegen Kerst is waarschijnlijk de crisis in Oekraïne en de dreiging vanuit het 



Oosten geen dagelijks nieuws meer. Maar één ding is duidelijk: de situatie in Oekraïne en de 
betrokkenheid en de belangen van vele Europese lidstaten verandert de Europese 
veiligheidsstructuur. De relevantie en de taken van de NAVO, het Gemeenschappelijk 
Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU, en de OVSE komen in een ander 
daglicht te staan. Vaak rijst de vraag of deze organisaties elkaar nu overlappen of aanvullen. 
Zijn er een, twee of drie veiligheidsorganisaties? Markeren de ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar nu het einde, of betekenen ze een nieuw begin voor de NAVO binnen de 
Europese veiligheidsstructuur?  

‘Wales’ en de Europese veiligheidsstructuur  

Op de toppen van de NAVO staan altijd drie of vier thema’s centraal, die eigenlijk kunnen 
worden vertaald in discussies die spelen tussen de lidstaten. In navolging van het Strategisch 
Concept van 2010 waren er drie zogenaamde manden geïdentificeerd: collectieve defensie 
(‘Artikel 5’), crisisbeheersingsoperaties (out of area-operaties) en coöperatieve veiligheid. 
Vanaf de zomer stond Artikel 5 weer hoog op de agenda, waarmee de Amerikanen hoopten 
dat de noodzakelijke lastenverdeling (eindelijk) tot de Europeanen zou zijn doorgedrongen. 
Tot op de dag van vandaag blijft het de vraag of de Europeanen eindelijk ‘naar Mars 
komen’.2  

In Wales stond naast Artikel 5 de derde taak, coöperatieve veiligheid, logischerwijs hoog op 
de agenda. Deze mand behelst alle Partnership for Peace-initiatieven en alle andere 
partnerschappen met de Mediterrane landen, landen in het Midden-Oosten en nieuwe 
partners als Australië, Japan en Nieuw-Zeeland. Deze mand omvat ook de samenwerking 
met andere internationale organisaties als de EU en, bijzonder detail, de hernieuwde 
samenwerking met de OVSE, die ook aanwezig was op de NAVO-top. Juist deze mand is na 
de ontwikkelingen in Oekraïne uiteindelijk een mand vol explosieven gebleken, zowel tussen 
de lidstaten als met de partnerlanden. 

Veiligheidssamenwerking op papier…  

Oorspronkelijk kwam het principe van geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen staten 
om oorlog te voorkomen van Immanuel Kant. Kant stelde in zijn werk ‘Zum ewigen Frieden’ 
(1795) dat veiligheid tussen staten allesomvattend en ondeelbaar was, gebaseerd op het 
principe: ‘mijn veiligheid is jouw veiligheid’, en vice versa. Volgens Kant zouden staten een 
vredesbond moeten oprichten gebaseerd op wederzijdse erkenning, of reciprociteit. Staten 
die de vrede verstoorden zouden tot de orde moeten worden geroepen, in het uiterste 
geval militair (het idee van collectieve veiligheid). Het denken over veiligheidssamenwerking 
tussen staten heeft in de loop der eeuwen grofweg geleid tot een onderscheid in 
zogenaamde coöperatieve veiligheidsorganisaties en collectieve defensie organisaties.  

In een coöperatieve veiligheidsorganisatie, zoals de VN en de OVSE, vormen alle lidstaten 
een pact tegen een dreiging of aanval binnen het systeem. In het uiterste geval met militaire 
middelen. Dreiging behelst niet alleen militaire dreiging, maar wordt breed opgevat 
(allesomvattend). Tot slot kunnen staten, in tegenstelling tot het oudere systeem van 
collectieve veiligheid, niet verplicht worden tot actie.  



In een collectieve defensieorganisatie, zoals de NAVO en de oude West-Europese Unie 
(WEU), vormen twee of meer staten een alliantie die zich verdedigt tegen een dreiging of 
aanval van buiten de organisatie. In tegenstelling tot coöperatieve veiligheid gaat het in 
principe alleen om een militaire dreiging of aanval. Hoewel collectieve defensieorganisaties 
vaak een militaire bijstandsverplichting hebben, net als bij coöperatieve veiligheid, kan de 
samenwerking niet worden afgedwongen.  

Het idee van veiligheidssamenwerking tussen staten is gestoeld op allesomvattende en 
ondeelbare veiligheid, maar in de praktijk bleken ideeën van geïnstitutionaliseerde 
veiligheidssamenwerking moeilijk te realiseren. Het interstatelijk systeem, zoals dat na de 
Vrede van Westfalen (1648) vorm kreeg, heeft zich vooral gekenmerkt door wedijver en 
conflict tussen staten en allianties om handelsbelangen, territoir en nationalistische of 
ideologische overtuigingen. Staatssoevereiniteit betreft veiligheid en defensie en is nog 
altijd het domein van high politics. Daarmee ligt de eeuwige paradox tussen soevereiniteit 
en internationale samenwerking op tafel. Aan de ene kant is er geen internationale 
organisatie die staten verplicht tot actie.3 Binnen de NAVO is dat duidelijk terug te zien in de 
consensusbesluitvorming en het cost lie where they fall-principe als het gaat over bijdrage 
ten tijde van operaties. Aan de andere kant (over-)leven staten niet in een compleet 
autarkisch systeem, maar zijn zij economisch en politiek afhankelijk van elkaar. Die 
afhankelijkheid leidt tot verbindingen in de vorm van structuren, regels en verdragen die 
bindend zijn.  

…en in de praktijk  

Het einde van de Koude Oorlog bracht een nieuw strategisch evenwicht in Europa met 
gevolgen voor alle veiligheidsorganisaties rond en om Europa. Het Warschaupact werd 
opgeheven, de EU werd in 1992 opgetuigd met een Gemeenschappelijk Buitenlands- en 
Veiligheidsbeleid (GBVB) en een Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB)4, de 
crisisbeheersingstaken van de WEU werden onder de EU geplaatst en de WEU zelf werd 
uiteindelijk opgeheven in juni 2011. Tot slot verschoof het takenpakket van de NAVO van 
puur collectieve defensie naar crisisbeheersingsoperaties en coöperatieve veiligheid.  

Vanwege het nieuwe strategische evenwicht werd door de OVSE en de NAVO het idee 
geopperd van een zogenaamde Europese veiligheidsstructuur.5 De Europese 
veiligheidsorganisaties zouden, op basis van een VN-legitimatie, een verdeling van taken en 
functies accepteren die uiteindelijk deze veiligheidsorganisaties zou verbinden en 
versterken.  

Verschillende politieke en militaire ontwikkelingen in de internationale arena hebben een 
impact gehad op deze Europese veiligheidsstructuur. Grofweg hebben deze ontwikkelingen 
geleid tot convergerende en divergerende trends op het gebied van samenwerking tussen 
staten, die neerkomen op institutionalisering en de-institutionalisering van samenwerking 
tussen staten.  

Convergerende trends: flexibilisering en verbreding 

Als eerste zijn er na het einde van de Koude Oorlog twee convergerende trends die zich 
afspelen binnen het institutionele raamwerk van de Europese en trans-Atlantische 



veiligheidsorganisaties: flexibilisering en verbreding van bestaande internationale 
samenwerkingsverbanden. Flexibilisering in deze betekent verschillende soorten 
samenwerking tussen lidstaten binnen de institutionele kaders. Oftewel, flexibilisering van 
samenwerking tussen lidstaten wanneer twee of meerdere lidstaten onder de vlag van een 
organisatie de samenwerking willen verdiepen op een bepaald beleidsgebied. Zo is er 
bijvoorbeeld in de EU de mogelijkheid voor een opt-in of een opt-out wanneer een land zich 
wel of niet aan een bepaald EU-beleid wil committeren, zoals de opt-out van Denemarken 
en Groot-Brittannië in het Europese monetaire stelsel en de Europese munteenheid.  

Hoewel veiligheidsbeleid valt onder het domein van de high politics is de mogelijkheid van 
opt-out inmiddels geïntegreerd in het EU-veiligheids- en defensiebeleid. Sinds het Verdrag 
van Lissabon (2009) is dat geregeld door het mechanisme van Permanent Gestructureerde 
Samenwerking6 en het eerdere Battle Group-concept. Het startsein voor flexibilisering 
binnen het institutionele NAVO-raamwerk werd al begin jaren negentig gegeven met het 
Combined Joint Task Force-initiatief en het European Security and Defence Identity. Binnen 
NAVO-verband blijft de hang naar flexibele besluitvormingsmogelijkheden bestaan, al werd 
ten tijde van het Nieuwe Strategisch Concept van 2010 consensusbesluitvorming 
herbevestigd.  

Een andere convergerende trend is het verbreden van het takenpakket van 
veiligheidsorganisaties die van origine waren in te delen in collectieve defensie of 
coöperatieve veiligheidsorganisaties. Waar de NAVO is gestart als pure collectieve defensie 
heeft zij sinds 1994 een coöperatieve veiligheidstaak. Verder heeft de NAVO een bredere 
aanpak dan alleen een militaire aanpak van veiligheid, zoals bijvoorbeeld de comprehensive 
approach op basis van de ervaringen uit Afghanistan. Dialoog, uitbreiding en de 
comprehensive approach leiden stap voor stap tot een verbreding van het takenpakket. 
Hoewel altijd ter discussie onder de lidstaten, is dit eigenlijk te vergelijken met het 
incrementele integratieproces van de EU, waar stapje voor stapje de taken van de 
organisatie worden uitgebreid.7  

Divergerende trends: informele samenwerking en verschillende lidmaatschapsvormen 

Tegenover bovenstaande ontwikkelingen staat een divergerende trend waarin de hang naar 
informele in plaats van formele, geïnstitutionaliseerde internationale samenwerking van de 
lidstaten zichtbaar is geworden. Lidstaten zoeken naar mogelijkheden om te opereren 
buiten het institutionele raamwerk dat ze zelf hebben opgezet. Dat bleek al vrij snel met de 
keuze van de Amerikanen om Operation Enduring Freedom in Afghanistan (2001) buiten het 
NAVO-raamwerk te houden. Deze trend heeft zich zichtbaar voortgezet in de operatie 
Unified Protector in Libië (2011) en ook de laatste keuze van de Amerikanen om 
terreurorganisatie Islamitische Staat (IS of ISIS) aan te pakken is op basis van een 
gelegenheidscoalitie. Inmiddels zijn er tal van initiatieven ontstaan van bi- en multilaterale 
samenwerking, die eventueel inzetbaar zijn voor zowel de NAVO als EU.  

Niet alleen voor militaire operaties kunnen we deze trend ontwaren, maar ook voor de 
zachtere civiele operaties in het geweldspectrum, zoals te zien in Mali (vanaf begin 2013). 
Multilateralisme-light, ad-hoccoalities, informele relaties, clusters van samenwerking 
(coalitions of willing and able) en contactgroepen zijn enkele termen die de afgelopen jaren 
terrein winnen binnen het veiligheidsjargon. Het is niet langer vanzelfsprekend dat 



operaties worden opgepakt en uitgevoerd binnen het multinationale raamwerk van de 
Europese veiligheidsstructuur. Oftewel, het statement van de Amerikaanse minister van 
Defensie Donald Rumsfeld in 2001: “it’s not the coalition that determines the mission; it’s 
the mission that determines the coalition…” is nog altijd actueel en zeer tekenend voor de 
huidige samenwerking tussen staten op het gebied van veiligheid.  

Naast voornoemde trends is er een trend gaande waarin in toenemende mate staten lid zijn 
van verschillende regionale organisaties tegelijkertijd. Deze verschillende vormen van 
lidmaatschap variëren van een vol lidmaatschap tot een specifiek partnerschap, oftewel 
cross-institutioneel lidmaatschap. Een voorbeeld hiervan is het OVSE-lidmaatschap van alle 
NAVO-lidstaten en Rusland. Binnen de NAVO is dat onder andere het Partnership for Peace 
Program en de speciale relatie met Rusland en Oekraïne in de 28+N formule.  

Tot slot is er een toename in politieke en juridische interactie tussen de 
veiligheidsorganisaties zelf, onder de paraplu van de VN, ook wel inter-organisationalisme 
genoemd. Zo hebben de EU en de NAVO in 2003 het initiatief genomen tot de Berlijn+ 
akkoorden, is er een samenwerkingsverband tussen de EU en de OVSE en tussen de NAVO 
en de OVSE.8 

In de loop der jaren zijn de Europese veiligheidsorganisaties aan elkaar verbonden door 
politiek-strategische en juridische partnerschappen. Deze partnerschappen hebben het idee 
van een Europese veiligheidsstructuur versterkt. Toch is een werkelijke veiligheidsstructuur 
van interlocking institutions nooit echt van de grond gekomen. 

Twee theoretische fronten tegelijkertijd  

Waar conceptueel een duidelijk onderscheid bestaat tussen collectieve defensie en 
coöperatieve veiligheid, is er in de praktijk sprake van verschillende vormen met een brei 
aan concepten als gevolg. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of de EU een coöperatieve 
veiligheidsorganisatie is met collectieve defensieaspecten en of de NAVO een collectieve 
defensieorganisatie is die coöperatieve veiligheid een eigen invulling heeft gegeven. Er is 
namelijk geen interne veiligheidstaak van de NAVO binnen het verdragsgebied en ook niet 
tussen de NAVO en de, nogal verschillende, partners. In ieder geval is de OVSE een 
coöperatieve veiligheidsorganisatie, maar zonder militaire aspecten.  

Om te beginnen met een reflectie op de collectieve defensietaak van de NAVO. Waar Artikel 
5 vanaf het einde van de Koude Oorlog aan belang had verloren en de belangrijkste NAVO-
taken crisisbeheersingsoperaties en coöperatieve veiligheid waren, staat Artikel 5 nu weer 
bovenaan de agenda. Alleen is de bijstandsverplichting nu niet hetzelfde als ten tijde van de 
Koude Oorlog. Door de coöperatieve veiligheidstaak met landen en organisaties over de 
hele wereld zijn veel meer partijen betrokken. Niet in laatste instantie omdat de 
verschillende NAVO-lidstaten belangen hebben bij de partnerschappen die wellicht de 
‘oudere’ alliantie te boven gaan. Ondanks de Artikel 5-verplichting kan coöperatieve 
veiligheid daarmee als het ware collectieve defensie doorkruisen. Verder is de machtsbalans 
niet zo duidelijk als ten tijde van de Koude Oorlog. Politieke en economische verbintenissen 
maken het bijna onmogelijk om alleen militaire actie te ondernemen. Hoe pijnlijk de ramp 
met de MH17 ook was, het belette Shell niet om zijn activiteiten in Rusland voort te zetten. 
Vervolgens heeft de top in Wales laten zien dat er niet automatisch troepen aan de grens 



worden gestationeerd.9 De stichtingsakte met Rusland van 1997 heeft daarin een handje 
geholpen.10 Kortom, ook al wordt er met Koude Oorlogstaal gedreigd, in de praktijk zijn 
landen bi- en multilateraal op allerlei manieren met elkaar verbonden.  

Een reflectie op de coöperatieve taak van de NAVO laat zien dat de NAVO daar militair 
invulling aan geeft door oefeningen, training en opleiding, maar politiek weinig van de grond 
is gekomen. Ook niet na de eerdere revoluties in Georgië en Oekraïne. Ondanks dat Rusland 
zich bedreigd voelde, bleef de NAVO gericht op uitbreiding van het aantal lidstaten. 
Hetzelfde geldt voor het strategisch partnerschap met Rusland. Zolang er een akkoord was 
met Rusland, dacht de NAVO in de omringende landen van Rusland haar gang te kunnen 
gaan. De praktijk liet echter anders zien.  

Is coöperatieve veiligheid uiteindelijk een goede keuze geweest voor de NAVO of is het in 
strijd met collectieve defensie en zelfs een vorm van mission creep ten aanzien van de 
kerntaak: verdediging bij dreiging of aanval? Kan de NAVO, als collectieve 
defensieorganisatie, wel vorm geven aan coöperatieve veiligheid? Want formeel is Oekraïne 
geen NAVO-lid en hoeft het land niet verdedigd te worden op basis van Artikel 5. In de 
praktijk verzwakte ‘niets doen’ het imago van de NAVO. Feit is dat de coöperatieve taak van 
de NAVO niet meer kan worden teruggedraaid. Sinds het Verdrag van Lissabon geldt dat ook 
voor de EU. De NAVO heeft coöperatieve veiligheid in 1994 geaccepteerd, maar als de 
NAVO op de een of andere manier naast een hard power ook echt een soft power wil zijn, 
dan zal daar invulling aan moeten worden gegeven. Eigenlijk is dat het omgekeerde verhaal 
van de EU: de NAVO kan ook ‘naar Venus komen’. Dat betekent een noodzaak tot een meer 
concrete invulling van coöperatieve veiligheid door samenwerking van de drie Europese 
veiligheidsorganisaties.  

Politieke NAVO  

Wat de toekomst van Oekraïne ook wordt, discussie over het bestaansrecht van de NAVO 
blijft. Welke rol moet de NAVO spelen in conflicten die steeds meer een mengeling laten 
zien van het inmiddels verouderde begrip ‘nieuwe dreiging’ en de nieuwe ‘oude dreiging’? 
De begrippen transformatie en flexibilisering zijn leidend binnen de NAVO, maar tot nu toe 
met name op papier en vooral militair, zoals de top in Wales wederom laat zien. Vaak blijkt 
in de praktijk dat transformatie gekoppeld moet worden aan de gehele politieke context van 
de trans-Atlantische relatie. Want ondanks het feit dat de NAVO een collectieve 
defensieorganisatie is, raakt zij steeds meer verwikkeld in politiek-strategische keuzes. 
Coöperatieve veiligheid vraagt om bredere politieke keuzes dan alleen politiek-militaire. Wel 
degelijk zullen Rasmussen en generaal Breedlove op de vingers zijn getikt door de politieke 
leiders van de lidstaten naar aanleiding van de reacties op de inname van de Krim door 
Rusland.  

Géén tegengeluid was echter ook geen optie. Hieruit voortvloeiend is er de afgelopen jaren, 
met de discussies over de toekomst van de NAVO, aandacht gekomen voor een zogeheten 
politieke NAVO. Een meer politieke NAVO zou een begin zijn van een koppeling tussen 
collectieve defensie en coöperatieve veiligheid en zou tevens kunnen leiden tot een meer 
evenwichtige relatie met de EU. Verder zullen de ontwikkelingen rond het TTIP-verdrag11 de 
trans-Atlantische relatie raken, en daarmee de NAVO, en is een andere NAVO-
veiligheidsorganisatie dan alleen collectieve defensie niet ondenkbaar.  



Conclusie  

Europese veiligheid vraagt om een politieke en militaire versterking van de samenwerking 
binnen en tussen de veiligheidsorganisaties. De huidige invulling van collectieve defensie en 
coöperatieve veiligheid mag daarom tegen het licht worden gehouden. 

Een lichtpuntje is dat er sinds deze zomer drie in plaats van twee veiligheidsorganisaties op 
de agenda van de lidstaten staan: behalve de NAVO en EU is de OVSE erbij gekomen. 
Daarmee kan coöperatieve veiligheid, in plaats van een hernieuwde Koude Oorlog, nieuw 
leven worden ingeblazen.  

Tot slot hebben de gebeurtenissen van het afgelopen jaar laten zien dat door de 
overeenkomstige belangen en partnerschappen de NAVO-EU relatie juist belangrijker 
wordt: een liberaal gedachtegoed in een realistisch jasje. Coöperatieve veiligheid, hoe 
verschillend ingevuld ook, is een concept waarin de veiligheidsorganisaties elkaar kunnen 
vinden en aanvullen, mits effectief gecoördineerd. Belangrijk voor een eventueel nieuw 
Strategisch NAVO-Concept in 2016 en een nieuwe EU-Veiligheidsstrategie. Nieuwe 
conflicten en geostrategische verhoudingen vragen om nieuwe rules of the game. Pikant 
detail is dat Rusland al vaker voorstellen heeft gedaan om te komen tot een nieuwe 
Europese veiligheidsstructuur, maar in Europa staat een dergelijk plan nog niet op de 
agenda.  

Sabine Mengelberg is universitair docent Internationale Veiligheidsstudies aan d e 
faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.  

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