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Keuze of noodzaak? 

Wereldwijde partnerschappen voor de NAVO  

Sabine Mengelberg 

Het aflopen van de NAVO-missie in Afghanistan, International Security Assistance Force 
(ISAF), tegen het einde van 2014, vraagt direct om een visie op de toekomstige relaties 
met de nieuwe wereldwijde partners. Tot nu toe was de focus van deze relaties met name 
gericht op operationele samenwerking, maar wanneer ISAF ten einde loopt is een 
hernieuwde invulling van de partnerschappen noodzakelijk. Indirect speelt de toekomstige 
relatie met de nieuwe partners een belangrijke rol in het interne debat over de toekomst 
en het bestaansrecht van de NAVO; niet in de laatste plaats omdat de NAVO-bondgenoten 
niet op één lijn zitten ten aanzien van de aanpak en doelstelling van eventuele 
toekomstige samenwerking.  

De staten in de Aziatisch-Pacifische regio zijn geen homogene groep met dezelfde 
strategische belangen en interesses. Met een aantal van deze nieuwe partners hebben de 
NAVO-bondgenoten gedeelde waarden, bijvoorbeeld democratie, vrijheid, streven naar 
stabiliteit en bevorderen van welzijn, zoals in artikel 2 van het Verdrag van Washington 
vermeld staat. Met andere landen in de Aziatisch-Pacifische regio zijn gedeelde waarden ver 
te zoeken. Gedeelde belangen hebben zij echter wel! De vraag is of het trans-Atlantisch 
bondgenootschap een rol kan spelen in deze gedeelde belangen. Daarom staat dit artikel stil 
bij het debat over de toekomst van de NAVO in relatie tot nieuwe partnerschappen. Wiens 
belangen worden gediend met deze partnerschappen? Vormen deze nieuwe 
partnerschappen een bedreiging voor de NAVO? Of is het onderlinge verschil van mening 
hierover binnen de NAVO juist een bedreiging voor de alliantie?  

Geïnstitutionaliseerde Europese veiligheid en partnerschap  

Ad-hoc samenwerking van de NAVO met partners uit een conflictregio is voor de NAVO 
inmiddels een beproefd recept. Dit was het geval in Afghanistan met onder andere Australië, 
Nieuw-Zeeland en Japan; in Libië (2011) met het Libische verzet en de Arabische Liga; en in 
Mali met de Malinese regering en bondgenoot Frankrijk, opgevolgd door de EU. Deze trend 
toont aan dat het niet meer vanzelfsprekend is dat militaire operaties uitsluitend tot stand 
kunnen komen via de kanalen van de westerse geïnstitutionaliseerde veiligheidsorganisaties. 
Als het gaat om militair ingrijpen maken lidstaten steeds vaker de keuze om ad-hoc met een 
kleinere groep landen samen te werken. Kortom, lidstaten kunnen om geheel verschillende 
redenen militair ingrijpen tegenhouden, terwijl in andere lidstaten de politiek en de publieke 
opinie juist om actie vragen. 

Toch hoeft deze trend geen einde te betekenen aan het post-Westfaalse systeem van 
internationale samenwerking van na de Tweede Wereldoorlog, waarin uiteindelijk alleen 
plaats zou zijn voor verdergaande institutionele integratie of zelfs supranationale 
samenwerking. Het is niet of-of, maar en-en. Westerse staten richten zich daarbij op de 
NAVO, en inmiddels ook op de EU, als de leidende veiligheidsorganisaties. Tegelijkertijd 



nemen staten ook zelf het voortouw en vragen de NAVO en de EU later om deelname als 
overkoepelende veiligheidsparaplu. Met de huidige veiligheidsdreigingen kan deze trend 
juist een garantie zijn voor het voortbestaan van westerse geïnstitutionaliseerde 
veiligheidsorganisaties. 

Strategische belangen  

‘Onze’ kant  

Zoals eerder vermeld wordt er binnen de alliantie verschillend gedacht over de toekomst van 
de nieuwe partnerschappen in de Aziatisch-Pacifische regio. De Verenigde Staten en Groot 
Brittannië willen al langer (Riga-top, 2006) een geïnstitutionaliseerd mondiaal 
partnerschapsprogramma op operationeel maar ook politiek niveau, in ieder geval met 
Australië en Japan. Duitsland en Frankrijk vinden operationele samenwerking prima, maar zij 
vinden institutionalisering tot op politiek-strategisch niveau te ambitieus voor de NAVO. 
Bovendien zou volgens deze landen een dergelijke samenwerking te veel concurreren met 
de VN.1 Dit verschil van mening heeft er toe geleid dat de NAVO nog geen visie heeft op een 
toekomstige strategie van NAVO-samenwerking met nieuwe partners na 2014. 

Los van de lopende discussie binnen de NAVO over de relatie met de nieuwe partners 
hebben de Verenigde Staten zelf al een keuze gemaakt. Tijdens zijn inauguratie sprak 
president Obama over engagement2 met landen als China, India en Australië; samenwerking 
op verschillende manieren, op verschillende beleidsgebieden, om verschillende strategische 
belangen veilig te stellen. Deze belangen variëren van een gezamenlijke aanpak van 
conflictgebieden tot aan de noodzaak van burden sharing3, oftewel; gelegenheidscoalities en 
maatwerk. De Zuid Chinese Zee is een van de belangrijkste verkeersaders voor het vervoer 
van grondstoffen en Amerika weet al langer dat de Balance of Power in de Indische Oceaan 
ligt en niet meer in de Atlantische Oceaan. Inmiddels is meer dan de helft van de 
Amerikaanse militaire capaciteiten aan materieel en personeel overgeplaatst naar Azië en 
bevinden zich meer dan tweehonderd Amerikaanse militaire bases van de Indische Oceaan 
tot aan Australië. 

Europa kan deze toenadering van de Verenigde Staten tot de Aziatisch-Pacifische regio als 
bedreiging ervaren, maar de belangen in deze regio zijn voor Europa niet anders dan voor de 
Verenigde Staten! De koersverandering in de Amerikaanse veiligheidsstrategie van 2012 
noopt tot actie van de Europeanen voor het veiligstellen van de eigen belangen; zoals de 
vrije toevoer van grondstoffen en de nodige samenwerking daarvoor met deze opkomende 
machten. Een van de andere argumenten voor toenadering is dat in een tijd van 
economische crisis strategische partners met economische en militaire capaciteiten goed 
van pas kunnen komen. Helaas is het gedachtegoed in de meeste Europese staten nog 
steeds dat samenwerking geïnstitutionaliseerd moet zijn, een tussenweg bestaat er bijna 
niet. Eenrichtingsverkeer naar intensieve geïnstitutionaliseerde of zelfs supranationale 
samenwerking begint een kwalijke erfenis van het Europese integratieproces te worden. Dat 
heeft als resultaat dat andere vormen van samenwerking buiten beschouwing blijven, niet 
worden opgepakt, of zelfs als bedreiging worden gezien voor het post-Westfaalse 
samenwerkingsproject.  



Partnerschappen aangaan op allerlei beleidsterreinen is het spel dat nu door China, India en 
Amerika wordt gespeeld in de Aziatisch-Pacifische regio, zowel bi- als multilateraal. Staten 
kiezen hun eigen coalitions of willing, able and interest op allerlei beleidsterreinen, op eigen 
doft of binnen institutionele kaders; whatever works. Er is een trend gaande van flexibele 
samenwerking, wel of niet geïnstitutionaliseerd; management van partnerschappen in plaats 
van management van lidmaatschappen. Geïnstitutionaliseerde samenwerking is ook niet 
automatisch interessant voor de nieuwe partners. De belangen verschillen daarvoor te veel 
van elkaar en daarom is maatwerk veel beter op zijn plaats.  

De ‘andere’ kant  

De globalisering van verschillende dreigingen is al geruime tijd een feit. Onveiligheid in 
Noord-Korea, Afghanistan of Afrika kan China en India net zo hard raken als de Verenigde 
Staten of Nederland. Ieder land in de Aziatisch-Pacifische regio heeft zijn eigen redenen om 
banden met de NAVO aan te houden, soms politiek, soms militair en soms beide. Voor een 
aantal van de landen in de Aziatisch-Pacifische regio is de ISAF-operatie4 in Afghanistan tot 
nu toe het belangrijkste platform geworden voor operationele samenwerking met de NAVO. 
De afloop van de ISAF-operatie is voor verschillende staten in die regio een zorg ten aanzien 
van mogelijk opkomende instabiliteit en terrorisme. Zo ook voor India en China die daarom, 
samen met Pakistan en Rusland, een dialoog zijn gestart om de toekomst van Afghanistan te 
bespreken. Daarnaast zijn deze staten ook geïnteresseerd in een blijvende bemoeienis van 
de Europese veiligheidsorganisaties mede door de kennis en kunde die deze organisaties 
hebben opgebouwd in eerdere missies.   

Militaire samenwerking vindt echter niet alleen plaats binnen de ISAF-operatie. China 
bijvoorbeeld neemt deel aan de antipiraterijmissie van de Europese veiligheidsorganisaties 
in de Golf van Aden. Deze samenwerking tussen de NAVO en China op maritiem gebied kan 
zeker worden uitgebreid in beider belang. Naast militaire operationele samenwerking is de 
NAVO voor Japan interessant als een aanvullend platform om het internationale, en met 
name het Europese bewustzijn te verhogen ten aanzien van de veiligheidssituatie in Azië.5 
Vooral het diplomatiek en militair gevaarlijke spel tussen Noord- en Zuid-Korea speelt hierbij 
een grote rol.  

Voor Australië, Nieuw-Zeeland en Japan is de relatie met de NAVO vooral ontwikkeld in het 
kader van de troepenbijdragen aan ISAF. Daardoor is operationele samenwerking de 
belangrijkste pijler onder de betrekkingen tussen de NAVO en deze staten. Australië en 
andere landen zouden meer toegang tot informatie en meer betrokkenheid bij de 
beleidsvorming en uiteindelijke besluitvorming willen zien bij de invulling van het NAVO-
partnerschap. Daarnaast ambiëren zij de mogelijkheid om via de NAVO meer samen te 
werken met de Verenigde Staten.6 

Tot slot is de NAVO interessant voor staten uit de Aziatisch-Pacifische regio vanwege de 
jarenlange opgebouwde expertise op het gebied van militaire samenwerking. Het 
belangrijkste exportproduct van de NAVO, als multilaterale veiligheids- en 
defensieorganisatie, waarin nieuwe partners zijn geïnteresseerd, is de kennis en kunde op 
het gebied van interoperabiliteit, standaardisering, gezamenlijke aanschaf, onderzoek en 
ontwikkeling en multilaterale defensieplanning. In de Aziatisch-Pacifische regio staat 
multilaterale samenwerking op veiligheidsgebied7 nog in de kinderschoenen. 



Beide kanten  

Globalisering leidt tot verwevenheid op politiek, economisch, ecologisch, technologisch, 
sociaal en cultureel vlak tussen staten die daardoor tegelijkertijd vriend en vijand kunnen 
zijn. Daarbij vervaagt de klassieke indeling tussen nationale en internationale, interne en 
externe veiligheid en dat vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Samenwerking om 
de veiligheidsdreigingen aan te pakken, die worden veroorzaakt door vluchtelingenstromen, 
zwakkere staten, armoede, terrorisme, wapenproliferatie, piraterij, cyberdreiging en 
klimaatverandering. Deze dreigingen beïnvloeden elkaar en zijn geen losstaande 
grootheden.8 Zo zal de strijd om grondstoffen voor de oude en de opkomende machten 
leiden tot wisselende allianties om de vrije doorgang van verkeer en goederen veilig te 
stellen. Samenwerking op het gebied van veiligheid en vertrouwen en kennis van elkaars 
militaire kunnen helpen daarbij. Deze samenwerking kan onder meer tot stand komen door 
militaire oefeningen, interoperabiliteit en waar nodig gezamenlijke operaties.  

Visie op nieuwe partnerschappen  

Het NAVO-uitbreidingsproces, na de val van de Muur gestart met de voormalige 
Warschaupactlanden, is niet hetzelfde als de relatie met de nieuwe partners. Deze staten 
bevinden zich niet in een transitieproces na jarenlange overheersing. Het gaat bij deze staten 
niet om toetreding, maar om individueel maatwerk. Nieuwe partners hebben een 
verschillend ambitieniveau en streven niet naar uiteindelijk lidmaatschap. De interesse van 
deze staten ligt bij operationele samenwerking op ad-hoc basis, informatie-uitwisseling, 
training en opleiding.9  

Het is een kans voor de NAVO om deze diverse partnerschappen met verschillende 
ambitieniveaus, in beider belang, in te vullen. Nu zijn het bevorderen van welvaart en welzijn 
(Artikel 2, Verdrag van Washington. Artikel 1, Handvest VN) niet de belangrijkste 
exportproducten van de NAVO. Zoals hierboven vermeld zijn dat wel de multilaterale 
militaire en veiligheidssamenwerking die niet concurrerend met de VN hoeven te zijn. In het 
Strategisch Concept van 2010 zijn coöperatieve veiligheid en partnerschappen als twee van 
de drie belangrijkste taken van het bondgenootschap neergezet. Deze taken liggen in elkaars 
verlengde, zeker ten aanzien van het partnerschapsvraagstuk. 

Voor de invulling van een toekomstige relatie met nieuwe partners kan de NAVO een 
voorbeeld nemen aan het Europese integratieproces als het gaat over manieren van 
samenwerking: een ‘kern-NAVO’ met daaromheen ringen van verschillende 
samenwerkingsverbanden. In dit model geldt in de binnenring een artikel 5-garantie, terwijl 
buiten de kern verschillende ringen van samenwerking bestaan. Deze buitenringen kunnen 
gebaseerd worden op de ‘28+N-formule’ die de NAVO en Rusland hanteren; politieke en/of 
militaire consultatie afhankelijk van elkaars belangen en niet gebonden aan een eventueel 
lidmaatschap. Daarbij zouden politieke en militaire inspraak, maar ook burden sharing, bij 
overlappende belangen en daaruit voortvloeiende NAVO-geleide missies, de uitgangspunten 
moeten zijn. Kortom, bestaande internationale organisaties moeten geen podium worden 
van conflict tussen oude en opkomende machten, maar zij moeten zich aanpassen aan de 
actuele machtsverhoudingen en invulling geven aan de strategische belangen van zowel de 
lidstaten als de niet-lidstaten.10 



Conclusie  

De aankondiging van het einde van de NAVO-operatie in Afghanistan roept wederom vragen 
op over het bestaansrecht en de taken van de NAVO. Sommige NAVO-lidstaten zien voor het 
bondgenootschap geen wereldwijde veiligheidsrol, omdat ze bijvoorbeeld van mening zijn 
dat de VN de enige veiligheidsorganisatie is met een mondiale taak. Dit is diplomatiek te 
begrijpen, maar om redenen van allesomvattende belangen en veiligheid is dit politiek en 
militair niet de realiteit.  

In een visie op de toekomstige partnerschappen met de Aziatisch-Pacifische regio zijn niet 
altijd gedeelde waarden gemoeid, maar spelen er wel overeenkomstige strategische 
belangen. Een nieuwe visie erkent daarom dat er verschillende partners met verschillende 
ambities zijn die maatwerk vragen in plaats van een standaard uitbreidingsprogramma. 
Naast het ontwikkelen van een visie op de samenwerking met niet-lidstaten moet de NAVO 
ook de onderlinge banden versterken met Aziatische veiligheidsorganisaties als de ASEAN, 
zoals de alliantie dat ook met de VN en de EU heeft gedaan.  

Sabine Mengelberg is  universitair docent Internationale Veiligheidsstudies aan de 
faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Dit artikel 
is op persoonlijke titel geschreven.  

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