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De Nederlandse militaire bijdrage aan de VN-vredesmacht in Mali (Minusma) is inmiddels 
in volle gang. Minusma is opgezet met de insteek van een ‘geïntegreerde benadering’ voor 
conflictgebieden, die door Nederland ook is toegepast in de missie in Uruzgan (2006-2010). 
Wat is de stand van zaken in het Nederlandse debat rond de geïntegreerde benadering? 
Op welke manier zijn ontwikkelingssamenwerking en veiligheid met elkaar verbonden in 
het officiële beleid? Welke kritiek kan er op de geïntegreerde benadering worden 
geleverd? 

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)-rapport “Naar een nieuwe definitie van 
ontwikkelingssamenwerking, beschouwingen over ODA” heeft tot veel reacties geleid.1 Het 
rapport vindt de definitie van ODA (Official Development Assistance) verouderd en stelt 
onder meer voor dat we de ‘oude’ 0,7%-norm vervangen door een nieuwe, bredere norm 
voor internationale samenwerking. Het IBO-rapport biedt een aantal belangrijke inzichten 
over ontwikkelingssamenwerking in de wereld van vandaag en de toepassing van het ODA-
concept. Het rapport heeft tot vele reacties geleid vanuit de wereld van 
ontwikkelingssamenwerking. Een belangrijk discussiepunt de afgelopen jaren bij de 
toepassing van het ODA-concept is het gebruik geweest van ontwikkelingsgelden in het 
kader van activiteiten gericht op vrede en veiligheid.  

Dit artikel gaat in op een aantal recente ontwikkelingen op dit vlak in Nederland, die min of 
meer los staan van het IBO-rapport. Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II heeft hierbij 
een belangrijke rol gespeeld. Dit akkoord creëerde immers de positie van minister van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Hiermee bevestigt de regering het belang van samenhang tussen beide 
beleidsterreinen.  

De versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking krijgt 
onder meer vorm door in samenwerking met het bedrijfsleven een ‘revolverend fonds’ 
(gericht op duurzaam financieren i.p.v. subsidiëren) van 750 miljoen euro te ontwikkelen, 
dat in de jaren 2014-2016 vanuit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking wordt 
gevoed. Hieruit kunnen investeringen in ontwikkelingslanden worden ondersteund, in het 
bijzonder die van het midden- en kleinbedrijf. 

Het regeerakkoord onderstreept tevens het belang van vredes- en 
crisisbeheersingsoperaties voor ontwikkelingslanden door vanaf 2014 een nieuw structureel 
budget voor Internationale Veiligheid (BIV) in te stellen van 250 miljoen euro. Dit budget 
komt ter beschikking voor de dekking van uitgaven verbonden aan internationale veiligheid, 
die nu nog drukken op de begroting van Defensie. De minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de aanwending van het BIV, in 
overeenstemming met de ministers van Buitenlandse Zaken (BZ) en Defensie (DEF). Bij 



internationale missies naar landen in conflict moeten veiligheid, ontwikkeling en diplomatie 
hand in hand gaan. Hiervoor is een geïntegreerde benadering dan ook een vereiste. 

Geïntegreerde benadering  

Er bestaat echter nog geen algemeen aanvaarde definitie van de geïntegreerde benadering.2 
In dit artikel worden ‘geïntegreerde benadering’, ‘comprehensive approach’ en ‘3D’ als 
gelijkwaardige termen door elkaar gebruikt. Deze benadering is echter geen doel op zichzelf, 
maar een instrument, dat een leidraad vormt voor missies in alle fases. Dat wil zeggen zowel 
tijdens de strategische besluitvorming als tijdens de missievoorbereiding en de uitvoering. 
De geïntegreerde benadering beoogt samenhang aan te brengen in de organisatie en het 
optreden in conflictsituaties en fragiele staten.  

Belangrijk is dat aan de geïntegreerde benadering een mindset ten grondslag moet liggen, 
vanuit het besef dat onderliggende oorzaken in conflicten en fragiele staten verschillende 
dimensies kennen, met elkaar samenhangen, elkaar beïnvloeden en niet op zichzelf 
beschouwd kunnen worden. Daardoor zijn situaties complex en bestaan er geen 
enkelvoudige oplossingen. Verschillende disciplines moeten daarom gecoördineerd en 
geïntegreerd samenwerken aan het herstel van vrede, veiligheid en rechtsorde.3 

In de ‘oude’ benadering werd een vredesmissie als ‘onafhankelijk’ beschouwd en er bestond 
voor die missies geen formeel verband met andere, gelijktijdige interventies. Daarnaast was 
sprake van een kortetermijn-‘quick fix’ en vertrok men na de oplossing van een probleem. Bij 
de nieuwe geïntegreerde benadering maakt een vredesmissie deel uit van een proces van 
politieke dialoog, is er een strategisch concept vereist en is de missie geïntegreerd in het 
overkoepelende beleid. Gestreefd wordt naar een duurzame oplossing, waarbij het gastland 
zelf volledig betrokken is.  

In het kader van de geïntegreerde benadering wordt in Nederland de deelname aan militaire 
en/of civiele missies interdepartementaal afgestemd en gecoördineerd. De coördinatie op 
hoog ambtelijk niveau is geformaliseerd in de Stuurgroep Missies en Operaties (SMO). De 
SMO, die wekelijks bijeenkomt, bespreekt strategie, voorstellen en lopende zaken op het 
gebied van missies en operaties. Op basis van het advies van de SMO nemen de betrokken 
bewindspersonen een besluit. De SMO is een samenvoeging van de vroegere Stuurgroep 
Militaire Operaties en de Stuurgroep Civiele Missies. De samenstelling is dan ook aangepast. 
Naast de departementen DEF, BZ, BHOS en Algemene Zaken is nu ook het ministerie van 
Veiligheid en Justitie permanent lid van de SMO.  

Budget Internationale Veiligheid 

Het eerder genoemde BIV heeft onder meer ten doel de goede positie van ons land op het 
internationale toneel verder uit te bouwen. Daarnaast beoogt het BIV een belangrijke rol te 
spelen bij de verdere ontwikkeling binnen de NAVO, EU en VN. Het budget van 250 miljoen 
euro valt, zoals eerder vermeld, onder de verantwoordelijkheid van de minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Besluiten over de aanwending van 
BIV-gelden moet zij echter nemen in overeenstemming met de ministers van Buitenlandse 
Zaken en Defensie.4 



Inzet die gefinancierd wordt uit het BIV kan gericht zijn op een scala aan activiteiten, 
variërend van bijvoorbeeld de vier categorieën in het Responsibility to Protect-concept (het 
voorkómen van genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en etnische 
zuiveringen), tot het monitoren van vredesakkoorden, opleiding en training, herstellen van 
de orde, hervorming van de veiligheidssector, grensbewaking, het beschermen van 
goederenstromen, rechtsstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw. 

De Kamerbrief over het BIV is in de NGO-wereld kritisch ontvangen. Niettemin beschouwt 
Jan Gruiters, directeur van het toen nog geheten IKV/Pax Christi (inmiddels PAX voor Vrede), 
enkele elementen als positief, onder meer dat de aanwending van het BIV 
“ontwikkelingsrelevant” moet zijn en moet “bijdragen aan het oplossen van de problemen in 
een land of regio”.5 Als positief ziet hij ook, dat het BIV onder andere moet bijdragen “aan de 
bescherming van de burgerbevolking” en “het voorkomen of beheersen van humanitaire 
crisis” en moet aansluiten “bij prioriteiten en capaciteiten van lokale actoren”.6 Voor 
toenmalig directeur van Cordaid, René Grotenhuis, ontbreekt bij het BIV een duidelijke 
definitie van zowel het budget, als van de term “ontwikkelingsrelevant”.7 Zijn vrees dat dit 
flinke fonds onbenut blijft als Nederland de komende jaren niet gaat deelnemen aan grote 
missies is inmiddels achterhaald door de feiten. De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in 
Mali (MINUSMA) wordt immers voor een belangrijk deel uit het BIV gefinancierd.  

De Kamerbrief bevat echter nauwelijks uitsluitingsgronden voor de besteding van de gelden 
uit het BIV. De uitzonderingen zijn dat het BIV niet mag worden aangewend voor het 
verlenen van noodhulp en de instandhouding van de krijgsmacht. De werkelijke 
lakmoesproef voor het BIV ligt dan ook in de daadwerkelijke besteding ervan. De beslissing 
over wat nu precies ‘ontwikkelingsrelevant’ is, is een politieke beslissing die dus berust bij de 
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in overeenstemming met 
de minister van BZ en die van DEF. Volgens Gruiters zullen de dubbelzinnigheden in de 
Kamerbrief er toe leiden dat de aanwending van het BIV steeds discussie zal oproepen, niet 
enkel binnen het kabinet maar ook in de Tweede Kamer.  

1 Duits/Nederlands Korps 

Een eenheid die veel aandacht besteedt aan de geïntegreerde benadering bij 
oefenactiviteiten is het 1 Duits/Nederlands Korps. Dit Korps organiseert jaarlijks een 
oefening waarbij de geïntegreerde benadering centraal staat. Aan deze interdepartementale 
oefeningen nemen naast militairen ook vertegenwoordigers van civiele organisaties deel. 
Het is een waardevolle manier om samen met andere actoren de onderlinge samenwerking 
te verbeteren. Van belang hierbij is dat organisaties niet gevraagd worden aan te haken bij 
een reeds voorzien oefenscenario, maar dat in overleg met belangstellende organisaties 
wordt gekeken welke doelstellingen ieder zou willen behalen om van daaruit gezamenlijk de 
oefening te ontwikkelen. 

Bedacht dient wel te worden dat oefenen en gereed stellen bij de krijgsmacht dagelijks werk 
is, zolang er geen sprake is van inzet. Voor andere organisatie is dat niet zo. Dat betekent dat 
zij meer moeite hebben met het vrijmaken van capaciteiten en budget om deel te nemen 
aan de oefeningen, inclusief de voorbereiding daarop. 



De Koninklijke Marine voerde onder het motto 3D from the Sea het afgelopen najaar de 
oefening African Winds 2013 uit.8 Hierbij werden negen West-Afrikaanse landen aangedaan, 
waar een diversiteit aan activiteiten werd uitgevoerd. De aan boord van Zr Ms Rotterdam 
ingescheepte Nederlandse, Britse, Amerikaanse en Spaanse mariniers trainden West-
Afrikaanse militairen in het kader van capaciteitsopbouw voor de regionale maritieme 
veiligheid. Tegelijkertijd was een van de doelstellingen van de reis het versterken van de 
diplomatieke en economische relaties, waarbij de Nederlandse ambassades een belangrijke 
rol speelden. Zo was het Nederlandse bedrijfsleven actief aanwezig bij een aantal bezoeken 
(Marokko, Senegal, Ghana en Nigeria). 

Critici 

De geïntegreerde benadering kent ook haar critici. Zo merkt de Leidse hoogleraar Isabelle 
Duyvesteyn in haar oratie op:  

“De grote tekortkoming van de ‘comprehensive approach’ is dat het grotendeels 
gebaseerd is op het Westerse model van staatsvorming en dat er geen fundamentele 
keuzes worden gemaakt. De democratische staat met een kapitalistische 
markteconomie is het product van een specifiek historisch proces dat niet een op een 
te transplanteren valt in andere delen van de wereld. Er wordt voorbijgegaan aan het 
feit dat in veel gevallen burgeroorlog samenhangt met een voortdurend 
staatsvormingsproces. Zo’n proces valt of staat met de vorming van een legitieme 
politieke orde op basis van lokaal gepercipieerde legitimiteit”.9 

Het principe van legitimiteit wordt door meer critici aangehaald. Bijvoorbeeld de Amerikaan 
Dov S. Zakheim waarschuwt ervoor dat de meeste mensen die in conflictlanden wonen niet 
willen dat buitenlanders hen vertellen hoe ze moeten leven.10 

De uitspraak van voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan, “We will not enjoy 
security without development and we will not enjoy development without security”, ligt 
volgens minister Ploumen ten grondslag aan de ‘comprehensive approach’ voor veiligheid in 
fragiele staten.11 Echter, niet iedereen onderschrijft de principes in de uitspraak van Annan. 
Zo meent Willem van der Put, directeur van HealthNet TPO, dat militair ingrijpen als een 
noodzakelijk voortraject voor ontwikkelingshulp of soms zelfs als onderdeel van 
ontwikkelingssamenwerking onjuist is. Hij vindt dat veiligheid volgt op ontwikkeling en niet 
andersom. “Daar waar helemaal niks is, daar is het ook niet veilig”, volgens Van Der Put.12 

Tot slot 

Sinds de 3D-benadering in Uruzgan is veel vooruitgang geboekt op het gebied van de 
geïntegreerde benadering. Hierbij komen de ‘lessons learned’ van de Uruzgan-missie zeer 
goed van pas. Zo volgt op basis van de ervaringen in de Zuid-Afghaanse provincie het besef 
dat zelfs indien een geïntegreerde benadering op een perfecte manier wordt uitgevoerd, zij 
alleen maar een deel is van een groter proces. Onmiddellijke successen kunnen niet 
verwacht worden.13 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Leidraad Geïntegreerde Benadering. 
Het betreft hier een interdepartementaal document dat een beleidsvisie en praktische 
handleiding biedt voor beleidsmakers en uitvoerders. Hans Rouw van de NGO PAX meent 



dat samenwerking met civiele actoren in verschillende fases van de geïntegreerde 
benadering kan plaatsvinden: analyse, coördinatie, operatie en evaluatie.14 Maar niet alle 
NGO’s zijn bereid om met militairen samen te werken of gezien te worden. Dat geldt in het 
bijzonder voor humanitaire organisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen, die 
hun onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid steeds benadrukken. Rouw vindt 
overigens dat de Internationale Veiligheidsstrategie leidend moet zijn voor de geïntegreerde 
benadering, waarbij BZ leiding zou moeten geven, in nauwe en kritische consultaties met alle 
andere actoren. Tevens vindt hij dat ter voorkoming van duplicatie de verschillende actoren 
bij de geïntegreerde benadering over dezelfde concepten en definities met elkaar moeten 
praten. 

Volgens Bob van der Bijl, directeur van de Netherlands-African Business Council, moet in 
ieder geval zo vroeg mogelijk gekeken worden wie van de NGO’s en het particuliere 
bedrijfsleven actief zijn in een land. Zij kunnen veel informatie en kennis verstrekken aan de 
militairen.15  

Ten slotte is er een grote behoefte aan een definitie voor ontwikkelingssamenwerking. Van 
belang is dat ingevolge het regeerakkoord Nederland zich inzet binnen de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor modernisering van de criteria 
voor officieel erkende ontwikkelingshulp (ODA-criteria). De recent verschenen adviezen, 
waaronder het IBO-rapport, en de discussie hierover vormen een goede basis. Maar het 
moet uiteindelijk wel bij de OESO in Parijs beslist worden. 

Hoe dan ook: de resultaten van de geïntegreerde benadering worden pas na langere tijd 
zichtbaar, laat staan of ze beklijven. Dit vergt ‘strategisch geduld’ van regering en parlement 
en een bereidheid de inzetduur niet te koppelen aan een end date maar aan een end state.16 
De vraag is of deze bereidheid in Den Haag wel bestaat. In ieder geval niet bij de 
Nederlandse bevolking die zich in de laatste jaren in kleine meerderheden heeft 
uitgesproken tegen de missies in Uruzgan, Kunduz en Mali. 

Kees Homan is als onderzoeker verbonden aan het Instituut Clingendael.  

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