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Beschouwing 

De Nederlandse regering als ‘Janus’? 

Een blik op Nederlands buitenlandbeleid in Den Haag en Brussel 

Tessa Daling 

Het Nederlandse buitenlandbeleid lijkt soms twee gezichten te hebben, afhankelijk van de 
plaats waar het beleid wordt bepaald: Den Haag of Brussel. Ratificatie van afspraken in 
Brussel, en in een internationale context in het algemeen, worden beïnvloed door vijf 
politieke binnenlandse factoren, ontdekte de Amerikaanse politicoloog Jeffrey Lantis. Door 
te kijken naar deze factoren, o.a. ‘consensus binnen de coalitie’ en ‘publieke opinie’, blijkt 
dat de Nederlandse regering op internationaal niveau een ander gezicht toont dan op 
nationaal niveau: een ‘Haagse Janus’. Dit artikel verklaart deze aannames aan de hand van 
de Nederlandse deelname aan het JSF-programma en de kernwapentaak van de JSF, 
waaraan Nederland zich in Brussel heeft gecommitteerd. Het wordt duidelijk dat hoewel 
de binnenlandse factoren invloed uitoefenen op het besluit, de kernwapentaak van 
doorslaggevend belang is. Nederland is daarmee gebonden aan internationale afspraken. 

Op 14 januari 2014 schreven ministers Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie en Frans 
Timmermans van Buitenlandse Zaken een brief aan de Tweede Kamer over de vermeende 
kernwapentaak van de Joint Strike Fighter (JSF, of F-35). De brief was een reactie op een 
motie van de SP, die graag afziet van een nucleaire taak voor het gevechtstoestel. In de brief 
stellen de ministers dat Nederland als NAVO-lid een kernwapentaak heeft die uitgevoerd 
moet worden door F-16 gevechtsvliegtuigen en hun opvolger, de JSF. “Een slappe reactie”, 
volgens SP-kamerlid Jasper van Dijk. 

Als het kabinet de kernwapentaak van de JSF zou opgeven, en dus zou doen wat de Tweede 
Kamer wil, dan zou Nederland zich als enige niet meer aan NAVO-afspraken houden, zo 
beargumenteren ministers Hennis-Plasschaert en Timmermans hun besluit.1 Voor zo’n 
eenzijdige stap voelt het kabinet niets. Bovendien zou het de geloofwaardigheid van ons 
land aantasten in de discussies over de NAVO en de strategie van de organisatie, aldus de 
ministers. SP’er Van Dijk ziet dit duidelijk anders: “Deze brief doet afbreuk aan de 
geloofwaardigheid van de regering en met name de geloofwaardigheid van Timmermans, 
die als PvdA-Kamerlid altijd fel tegenstander van kernwapens was”. Het debat rondom de 
kernwapentaak van de JSF kan worden teruggeleid naar het eveneens omstreden besluit tot 
deelname aan het JSF-programma en de bijbehorende aanschaf van de (test)vliegtuigen.  

De invloed van binnenlandse politieke factoren 

‘Double edged diplomacy’ 

De positie van een minister van Buitenlandse Zaken kenmerkt zich op twee niveaus wat 
betreft het maken van beleid over een dergelijk onderwerp als de JSF: op internationaal 
niveau (level 1) en op binnenlands niveau (level 2). De Amerikaanse politicoloog Robert 
Putnam introduceerde in 1988 een model om de interactie tussen deze twee niveaus van 
politiek te verklaren.2 Daarbij geldt dat actoren op binnenlands niveau druk uitoefenen op 
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de beleidsmaker om hun meest geprefereerde beleid aan te nemen. Tegelijkertijd hebben 
op internationaal niveau meerdere beleidsmakers te maken met eenzelfde soort situatie in 
hun eigen landen. Binnen deze verschillende ‘preferentiesets’ wordt uiteindelijk een 
internationale afspraak gemaakt.  

Het is belangrijk om de interactie tussen binnenlandse politiek en buitenlands beleid te 
verklaren omdat het in zekere mate kan ophelderen waarom bepaalde internationale 
afspraken tot stand komen en al dan niet worden geïmplementeerd. Putnam zelf 
concludeerde in 1988 zijn artikel met de woorden: ‘wat we nu nodig hebben zijn concepten 
en theorieën die ons zullen helpen onze empirische waarnemingen te organiseren en uit te 
breiden’3 In 1993 zijn, onder leiding van Putnam, daarop de eerste case studies uitgevoerd 
en samengevat in een theorie over zogenoemde double edged diplomacy. Het waren deze 
case studies die zich toespitsten op internationale veiligheidskwesties, naast de gebruikelijke 
economische vraagstukken. Voorbeeld van dergelijk onderzoek is de plaatsing van 
Amerikaanse raketten in West- Duitsland gedurende de Koude Oorlog. Enkele nieuwe 
inzichten volgden. Zo werd gesteld dat binnenlandse beperkingen ook een zogenoemd 
onderhandelingsvoordeel konden opleveren: het principe van ‘gebonden handen’ van de 
beleidsmaker.4  

Andere aannames, zoals de ratificatie van een internationale afspraak, werden niet of 
nauwelijks bekritiseerd. Putnam stelt hierbij slechts het volgende: ‘ratificatie is de formele 
procedure waarbij op niveau 2 de implementatie van een niveau 1-afspraak wordt 
nagestreefd’.5 

Belang van de ‘post commitment fase’ 

Academici van de zogenoemde tweede generatie, zoals de Amerikaan Jeffrey Lantis, hebben 
meer nadruk gelegd op ratificatie en het proces van ratificeren.6 De zogeheten post 
commitment fase is niet slechts een ‘formele procedure’, maar zelfs een cruciale fase in het 
ratificatieproces. Ten minste vijf binnenlandse factoren kunnen in deze fase de verplichting 
tot het nakomen van een internationale afspraak zodanig beïnvloeden dat ratificatie van de 
afspraak wordt vertraagd of zelfs uitblijft. Deze factoren zijn: consensus binnen de grootste 
partij, consensus binnen de coalitie, de aard van de afspraak, verkiezingsuitslagen en 
publieke steun. Hierbij geldt bovendien dat deze factoren een relatieve invloed uitoefenen 
op de beleidsmaker; zo heeft consensus binnen de grootste partij de grootste relatieve 
invloed op de beleidsmaker en publieke steun relatief de minste. De aard van de afspraak 
speelt daarbij een prominente rol: internationale economische afspraken hebben minder 
kans geratificeerd te worden dan internationale afspraken omtrent vrede en veiligheid. 

Lantis heeft een aantal aannames gedaan naar aanleiding van de relatieve invloed van deze 
vijf factoren. Hij stelt hierbij het volgende: 

1. Een aanvankelijke afspraak om samen te werken met andere staten in de context van een 
internationale organisatie, wordt minder aannemelijk in de post commitment fase wanneer 
leiders binnen de grootste partij in de regering verdeeld zijn over de kwestie. 

2. Een aanvankelijke afspraak om samen te werken met andere staten in de context van een 
internationale organisatie, wordt minder aannemelijk in de post commitment fase wanneer 
leiders van verschillende partijen in de regering verdeeld zijn over de kwestie. 
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3. Een aanvankelijke afspraak om samen te werken met andere staten in de context van een 
internationale organisatie, wordt minder aannemelijk in de post commitment fase wanneer 
het om economische kwesties gaat dan wanneer het om veiligheidskwesties gaat. 

4. Een aanvankelijke afspraak om samen te werken met andere staten in de context van een 
internationale organisatie, wordt minder aannemelijk in de post commitment fase wanneer 
een regeringspartij verliest in nationale of regionale verkiezingen. 

5. Een aanvankelijke afspraak om samen te werken met andere staten in de context van een 
internationale organisatie, wordt minder aannemelijk in de post commitment fase wanneer 
een regeringspartij publieke steun verliest. 

Het JSF-programma  

De invloed van binnenlandse factoren op (de implementatie van) het Nederlands 
buitenlands beleid heeft beleidsmakers al eens twee gezichten opgeleverd, namelijk rondom 
de aanschaf van de JSF. Op 31 mei 2008 tekende het toenmalig kabinet Balkenende-IV (CDA, 
PvdA en de CU) een memorandum van overeenstemming. Een memorandum van 
overeenstemming is een samenwerkingsovereenkomst waarbij twee of meer partijen (in dit 
geval Nederland en de Amerikanen) besluiten gezamenlijk over te gaan tot actie. Het 
memorandum is een onderdeel van de internationale afspraak die ‘het JSF-programma’ 
heet. Nederland was een van de eerste partners van het JSF-programma waarin de 
ontwikkeling van de gevechtsvliegtuigen was opgenomen en ook de daadwerkelijke aanschaf 
van de JSF was in de afspraak ‘verpakt’.  

Hoewel het JSF-programma deel uitmaakte van het regeerakkoord werd in 2009 besloten de 
definitieve implementatie van het memorandum van overeenstemming uit te stellen tot 
2012. Het was regeringspartij PvdA die de beslissing wilde uitstellen tot er meer 
duidelijkheid was over enkele cruciale aspecten van het programma. De beslissing tot 
uitstellen kwam niet geheel onverwacht wanneer men de druk van binnenlandse factoren, 
zoals door Lantis verduidelijkt, meeweegt. 

‘Verontruste burgers’ 

Al in 2009 zitten de media boven op ‘verontruste burgers’. Niet alleen de kosten, prestaties 
en inzetbaarheid van het toestel verontrustten de Nederlandse burger, ook het lawaai van 
de JSF doet de populariteit van het toestel geen goed.7 Met de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2010 voor de deur besloot de PvdA haar standpunt tegen de JSF weer uit de kast te 
halen (de partij had reeds in haar verkiezingsprogramma van 2006 de beëindiging van de 
Nederlandse deelname aan het JSF-programma opgenomen).  

Naast de Nederlandse burger en de verkiezingen hebben ook andere actoren zich gemengd 
in het beleid omstreeks de JSF. Hoewel de beslissing tot 2012 was uitgesteld, bleef de 
Algemene Rekenkamer zich buigen over dit hoofdpijndossier. Zo stelde de Rekenkamer in 
2010 dat de kostprijs van de F-35 niet goed is aan te geven, waardoor Nederland onbekende 
(financiële) risico’s loopt. De meest recente plannen voor het toestel, die werden 
gepresenteerd tijdens de laatste Prinsjesdag, konden eveneens op felle kritiek rekenen. 
Volgens de Rekenkamer is het niet zeker dat de uitgaven voor de JSF ieder jaar binnen het 
budget (van 270 miljoen euro per jaar) zullen blijven.  
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Politieke verdeeldheid 

Vanwege het coalitiekarakter waarmee de Nederlandse politiek te maken heeft, zijn ook 
andere partijen rondom het buitenlands beleid betrokken. Voor het specifieke geval van de 
JSF, gerekend vanaf het ondertekenen van het memorandum van overeenstemming in 2008, 
waren dat de partijen CDA, PvdA, ChristenUnie tijdens Balkenende-IV, VVD en CDA met een 
vleugje Wilders in Rutte-I en tot slot vanaf 2012 tot op heden VVD en PvdA in Rutte-II.  

Hoewel voormalig CDA-voorman Jan-Peter Balkenende destijds een van de handtekeningen 
zette onder het akkoord, lijkt het heden ten dage ook relevant om te kijken naar de rol van 
de VVD (de grootste partij) en haar prominenten. Het CDA en de VVD uitten in 2012 kritiek 
op de manier waarop de PvdA leek om te gaan met haar beleid rondom de JSF. Bijvoorbeeld 
CDA-Tweede Kamerlid Raymond Knops zei destijds over de kwestie: “De PvdA wil de stekker 
eruit trekken, waar ze hem er zelf in hebben gestoken”. De verdeeldheid binnen de PvdA zelf 
leek de ratificatie voor het JSF-besluit overigens ook geen goed te doen. Twee afdelingen 
van de partij dienden op een ledenraad in Zwolle moties in die gericht waren tegen het 
kabinetsbesluit over de aanschaf van de JSF. De PvdA in Friesland pleitte in een motie voor 
uitstel van een besluit over de JSF tot 2014.  

De theorie van Lantis volgend, heeft van de binnenlandse factoren ‘consensus binnen de 
grootste partij’ de grootste invloed gehad op de uiteindelijke ratificatie van het besluit. De 
VVD pleit al langer voor een groter budget voor Defensie en de rol van de JSF daarin. Eind 
vorig jaar kreeg zij de PvdA om: Nederland schaft de JSF aan. Het hardnekkige verzet van de 
oppositiepartijen (voorheen gesteund door de PvdA) lijkt gebroken. Het ratificatieproces van 
de ‘internationale afspraak’ JSF heeft weliswaar aanzienlijke vertraging opgelopen door 
toedoen van binnenlandse politieke factoren, zoals belemmeringen vanuit Den Haag, de 
Nederlandse burger en andere actoren, maar uiteindelijk lijkt deelname aan het JSF-
programma onafwendbaar.  

‘Haagse Janus’ 

Ondertussen leek de regering zich in Brussel met andere argumenten dan geluidsoverlast en 
banenwinst bezig te houden. Het blijkt dat de JSF als enige de nucleaire taak van de F-16 zou 
kunnen overnemen. Op deze manier kan Nederland met de JSF zijn kernwapentaak binnen 
de NAVO uitvoeren. Tot aan de motie van SP’er Van Dijk begin dit jaar is in Den Haag de 
kernwapentaak van de JSF niet of nauwelijks aan bod gekomen binnen het politieke debat. 

De brief die PvdA-minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (en zijn VVD-collega 
van Defensie) aan de Tweede Kamer schreven op 14 januari van dit jaar, toont aan dat de 
minister zijn politieke spel altijd op twee niveaus moet spelen. Het proces van ratificatie op 
binnenlands niveau is daarbij een relevant onderdeel vanwege twee aspecten. Ten eerste 
kan het de daadwerkelijke implementatie van een besluit dwarsbomen, vertragen of schade 
toebrengen. Ten tweede pokt en mazelt het binnenlandse debat het besluit op een 
internationaal niveau en zou de Haagse beleidsmaker met ‘gebonden handen’ naar de 
Brusselse onderhandelingstafel moeten vertrekken.  

Of Timmermans in dit geval daadwerkelijk de argumenten over geluidsoverlast van zijn 
Friese achterban meenam tijdens de onderhandelingen over de aanschaf van een tweede 
testtoestel met kernwapentaak, is maar zeer de vraag. Hoewel de vijf factoren zoals reeds 
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beschreven invloed hebben uitgeoefend op het aanschaffen van de JSF, geeft de 
(zogenaamd essentiële) nucleaire taak de doorslag in het besluit: Nederland is daarmee in 
feite gebonden aan afspraken binnen een internationale organisatie. Minister Timmermans 
stelde dat “de Nederlandse regering hierover nooit uitspraken doet op basis van afspraken 
gemaakt binnen de NAVO”, en daarom blijft de mythe van ‘Haagse Janus’ voorlopig bestaan. 

Tessa Daling is politicoloog. Zij schreef dit artikel op persoonlijke titel.  

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