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D66: “Nederland moet weer een constructieve rol spelen” 

Hervorming buitenlandbeleid, Defensie, OS en Europa noodzakelijk  

Wassila Hachchi 

D66 denkt en handelt internationaal. Internationale samenwerking is de drijvende kracht 
achter vrede, veiligheid en welvaart. Op dit moment zijn mensen op steeds meer 
verschillende manieren met elkaar verbonden: economisch, cultureel, politiek, en sociaal. 
Daarom is een open houding tegenover andere landen van groot belang. Internationale en 
Europese samenwerking is voor D66 een speerpunt. Dit komt naar voren in de manier 
waarop wij kijken naar het buitenlandbeleid, ontwikkelingssamenwerking, defensie en 
Europa. 

Buitenland 

D66 vindt het van groot belang dat Nederland een open houding tegenover het buitenland 
heeft. Wij vinden het van groot belang dat Nederland een constructieve rol speelt op 
internationale fora. De coalitie van Rutte, Verhagen en Wilders had deze open houding niet 
en speelde ook deze constructieve rol niet. In het regeerakkoord wilden de drie direct zeven 
Europese richtlijnen aanpassen, om bijvoorbeeld de eisen voor gezinshereniging te 
verzwaren en om alleenstaande minderjarige asielzoekers makkelijker te kunnen 
terugsturen. Een aantal wijzigingen was volstrekt onhaalbaar, maar minister Leers (CDA, 
Immigratie en Asiel) bleef maar doorgaan met zijn kansloze missie. Nederland heeft hiermee 
in Europa veel diplomatiek kapitaal verspeeld. 

In zijn eerste interview als minister gaf minister Rosenthal (VVD, Buitenlandse Zaken) aan dat 
de mensenrechten op een lager pitje zouden komen te staan. Zijn houding en beleid leidden 
tot kritiek in binnen en buitenland. In mei 2011 bijvoorbeeld. Mary Robinson, de voormalig 
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, zei toen: “Ik mis de laatste tijd de Nederlandse 
inzet voor mensenrechten.” Voormalig president van Amerika en Nobelprijswinnaar Jimmy 
Carter vulde haar aan: “We willen ons ervan verzekeren dat Nederland de mensenrechten 
nog steeds belangrijk vindt.” 

Maar dit was niet alles. Het kabinet ruziede met België over de Hedwigepolder, en voerde 
een alleingang op Schengen ten aanzien van Roemenië en Bulgarije. Toen de PVV een 
Polenmeldpunt in het leven riep, wilde het kabinet daar geen afstand van nemen. Geen 
wonder dat, toen Polen in december 2011 het EU-voorzitterschap overdroeg aan 
Denemarken, de Poolse minister van Europese Zaken gevraagd naar de grootste 
teleurstelling van het halve jaar als voorzitter zei: “Nederland was de grootste 
teleurstelling”. 

Ook ten aanzien van het Midden-Oostenvredesproces was het kabinet weinig constructief. 
Meerdere malen blokkeerde Nederland EU-verklaringen over Israël. Een Europese diplomaat 
zei daarover: “Wat we waarnemen is de hardste Nederlandse houding ooit, een houding die 
in wezen overeenkomt met de hardste opstelling binnen Israël”. De Luxemburgse minister 
van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn was woedend en zei dat Nederland de EU-consensus 
over het Midden Oosten in gevaar bracht. 
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D66 ziet graag dat een volgend kabinet de constructieve rol die Nederland traditioneel 
speelt weer op zich neemt. Niet nóg een keer acht ambassadeurs in de krant krijgen die 
claimen dat Nederland naar binnen gekeerd is. Maar buitenlanders en expats in Nederland 
die Nederland weer als een vooruitstrevende, progressieve handelsnatie zien. Een 
Nederland dat midden in de wereld staat. Niet langer het credo van Rosenthal: “Buitenlands 
beleid is er voor Nederland en de Nederlanders.” Maar: “Buitenlands beleid is er voor een 
duurzame, veilige, en stabiele wereld. Waar ook Nederlanders van profiteren.” 

Ontwikkelingssamenwerking 

De armste en armere delen van de wereld hebben de afgelopen decennia belangrijke 
ontwikkelingen doorgemaakt. Honderden miljoenen mensen zijn ontsnapt aan de diepste 
armoede. De motoren achter deze vooruitgang zijn vrede en economische ontwikkeling, 
ingebed in een politiek stabiele omgeving. Ontwikkelingssamenwerking (OS) draagt hier aan 
bij. 

Nederland heeft decennialang een voortrekkersrol gespeeld met het op peil houden van het 
budget voor ontwikkelingssamenwerking en met de bijdrage van de Nederlandse 
ontwikkelingssector. D66 wil dat Nederland deze voortrekkersrol behoudt. De rechten van 
het individu overal op de wereld staan voor ons centraal. Iedereen heeft het recht om zich te 
ontwikkelen. Wij streven naar een internationale gemeenschap waarin alle mensen de kans 
hebben om zich te ontplooien. Zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.  

Een ruimhartig, naar buiten gericht land dat een rol wil spelen in de wereld moet zich in onze 
ogen houden aan de internationale afspraak van 0,7 procent. Maar dat alleen is niet 
voldoende. Nederland moet het voortouw nemen om een nieuwe, internationale agenda te 
ontwikkelen – allereerst vanuit de Europese Unie – voor duurzame groei. Internationale 
samenwerking is veel breder dan alleen maar het budget voor ontwikkelingshulp: vanuit het 
hele regeringsbeleid moet een coherente strategie ervoor zorgen dat landen die economisch 
achterlopen in staat zijn zich autonoom te ontwikkelen. Denk aan het verlagen van de 
Europese landbouwsubsidies voor Europese boeren, het verminderen van de 
handelsbarrières en het beschermen van natuur en biodiversiteit. Ontwikkelingslanden en 
opkomende economieën moeten een meer gelijkwaardige positie krijgen in multilaterale 
instellingen zoals het IMF, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie. D66 pleitte 
bijvoorbeeld voor een permanente Veiligheidsraadzetel voor de Europese Unie en India ten 
koste van de individuele zetels van Frankrijk en Engeland.  

Natuurlijk is ook streven naar verhoogde effectiviteit voor D66 van groot belang. Bij de 
besteding van het OS-budget wil D66 meer nadruk op het stimuleren van zelfredzaamheid 
en maatwerk. Het gaat om stimulering van de autonome ontwikkeling van individuen.  

De Europese Unie is op dit moment de grootste en meest vrijgevige donor van officiële 
ontwikkelingssamenwerking op de wereld. De EU geeft nu ruim 50 miljard euro uit aan OS. 
Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van 
alle niet-particuliere internationale hulpverlening. De EU is meer dan alleen maar een 28e 
donor. De Commissie voert ongeveer 20 procent van de EU-hulpinspanningen uit, maar is 
daarnaast ook coördinator en beleidsmaker. Wat D66 betreft kan de rol van de Europese 
Commissie verder worden uitgebreid.  
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Defensie 

Volgens D66 is een aantal ontwikkelingen momenteel van groot belang voor krijgsmachten 
in de westerse wereld. Denk aan de ontwikkeling van de wereldwijde defensiebudgetten; 
het Amerikaans ongemak over Europa in de NAVO; de nieuwe defensiestrategie van de 
Verenigde Staten; demografische ontwikkelingen; de mondiale verdeling van energie, 
grondstoffen, voedsel en water; wetenschap en technologie; klimaatverandering. Zeer 
verschillende uitdagingen. Maar D66 ziet één duidelijke oplossingsrichting voor de 
Nederlandse krijgsmacht in dit complexe geheel: een Europese veiligheidsmacht.  

De economische crisis heeft geleid tot zware defensiebezuinigingen in bijna alle westerse 
landen. De defensie-uitgaven in Europese NAVO-landen zijn de afgelopen twee jaar gedaald 
met 45 miljard dollar. Dat is ongeveer het totale defensiebudget van Duitsland. Slechts drie 
van de 26 Europese NAVO-lidstaten besteden de afgesproken 2 procent van het BNP aan 
Defensie. Dit snijden gebeurt zonder Europese regie en zonder NAVO-betrokkenheid.  

Tegelijkertijd zien wij dat het defensiebudget van China sterk stijgt; met ruim 11 procent in 
2012. Sinds 1989 stijgt het Chinese defensiebudget ieder jaar met minstens 10 procent. En 
deze cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting. Ook in Zuidoost-Azië komen de 
krijgsmachten op.  

Ondertussen is er Amerikaanse ontevredenheid over de rol van Europa in de NAVO. 
Beroemd is de snoeiharde kritiek van de voormalige minister van Defensie van de Verenigde 
Staten Robert Gates. Hij onderstreepte dat sinds de val van de muur het aandeel van de 
Verenigde Staten in de NAVO enorm is gestegen, tot meer dan 75 procent. De Amerikaanse 
kiezer accepteert dit niet langer, zei Gates. Een nieuwe generatie politici, die niet is 
opgegroeid in de Koude Oorlog, zal dit niet langer accepteren. Gates plaatste publiekelijk 
vraagtekens bij de overlevingskansen van de NAVO, die mogelijk militair irrelevant zou 
worden.  

In de defensiestrategie van president Obama wordt de komende tien jaar bijna 500 miljard 
dollar gekort op Defensie. Honderdduizend militairen worden ontslagen. De VS maken in de 
nieuwe strategie een harde keuze: minder Europa. Europa is geen topprioriteit meer. De 
Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa wordt verder omlaag gebracht en de focus 
verschuift naar Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.  

Wat is de oplossing van D66? De Nederlandse krijgsmacht zal zich slim moeten aanpassen 
aan de veranderende wereld. Een wereld met uitdagingen, maar ook nieuwe kansen. Ook 
hier speelt Europa volgens D66 een cruciale rol. Een sterk Europa is nodig, zodat lidstaten 
gezamenlijk, ook militair, kunnen optreden, zeker in tijden van economische neergang en 
onveiligheid. Alleen een verenigd Europa is een machtsfactor. Alleen een verenigd Europa 
kan bijdragen aan de oplossing van grote problemen in de wereld. Nederland moet daarom 
een actieve politiek voeren voor verregaande Europese krachtenbundeling, zowel civiel als 
militair. De krijgsmachten van de Europese lidstaten moeten drastisch worden hervormd. Dit 
is goed voor de Europese slagvaardigheid en het houdt de kosten laag. In de 21e eeuw 
kunnen de lidstaten van de EU zich simpelweg geen overlappende en tegenstrijdige 
initiatieven op defensiegebied veroorloven. 
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Natuurlijk blijft de NAVO een belangrijke factor als het gaat om de veiligheid van de NAVO-
lidstaten. Maar ook de NAVO moet moderniseren, en zich realiseren dat onderlinge 
samenwerking met de EU en de VN beter kan. Volgens D66 kunnen een sterke EU en een 
sterke NAVO niet alleen naast elkaar bestaan, volgens ons is het noodzakelijk dat beide 
krachtig en zelfverzekerd in de wereld aanwezig zijn. Het zijn cruciale strategische partners 
die elkaar steeds meer moeten aanvullen in het gebruik van diplomatie, ontwikkelingshulp 
en militaire middelen (de 3D-benadering). 

Europa 

Last but not least, Europa. D66 zegt “ja” tegen Europa. De Europese Unie is de beste garantie 
voor de vrede, veiligheid en welvaart van 500 miljoen Europeanen. De economische crisis is 
volgens ons een uitdaging om - net als in Nederland - ook in Europa stevig te hervormen. Om 
met een sterke euro financiële stabiliteit en groei te realiseren. Om gezamenlijke waarden 
en rechten te beschermen. En om met een politieke unie Europa sterker en democratischer 
te maken. 

Allereerst is het voor de economie in de Europese Unie en in de eurozone noodzakelijk dat 
er begrotingsdiscipline is. D66 heeft daarom als eerste gepleit voor een supercommissaris 
die hiervoor verantwoordelijk is, nu in de vorm van Olli Rehn. Afspraak is afspraak. Een 
permanent noodfonds is nodig om de stabiliteit en vertrouwen van de financiële markten te 
garanderen.  

Maar D66 wil meer. We willen een bankenunie om de ‘gijzeling’ tussen banken en 
overheden te doorbreken. Een bankenunie zorgt er ook voor dat landen minder afhankelijk 
zijn van de financiële markten. Er moet verdergaand Europees toezicht op de financiële 
sector komen, één Europees depositogarantiestelsel, grotere financiële buffers voor 
Europese banken, en de mogelijkheid om slechte banken failliet te laten gaan zonder dat 
rekeninghouders het gelag betalen. 

Een belangrijke ‘weeffout’ in de eurozone is het feit dat er wel een monetaire unie is, maar 
geen economische unie. Deze ‘weeffout’ in de eurozone moet worden hersteld om een 
herhaling van de crisis in de toekomst te voorkomen. Als het fout dreigt te gaan moet 
Europa kunnen ingrijpen. Een Europese groei-agenda is cruciaal in dit plaatje. Naast de 
afspraken over het handhaven van de discipline in de overheidsfinanciën en het tegengaan 
van nieuwe macro-economische onevenwichtigheden, moet in Europa een agenda gericht 
op groei worden ontwikkeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat de interne markt verbeterd moet 
worden.  

Uiteindelijk zal dit volgens D66 leiden tot een effectievere, meer democratische politieke 
unie. Met verdergaande bevoegdheden voor grensoverschrijdende problemen. Een 
Europese Unie die kan opereren als één geheel en waarin de bestuurders democratisch 
worden gecontroleerd door het Europees Parlement (EP). De Europese burger moet meer te 
zeggen krijgen, dus D66 is voor een gekozen Europese Commissie (met de mogelijkheid 
individuele Commissarissen weg te sturen), een gekozen Europese president, de 
mogelijkheid voor het EP om zelf wetsvoorstellen in te dienen, en Europese lijsten bij 
verkiezingen in lidstaten. Op deze manier verliest Nederland geen soevereiniteit. Op deze 
manier wint Nederland soevereiniteit.  
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Conclusie 

Ik heb geprobeerd te schetsen wat volgens D66 nodig is voor Nederland om weer sterk en 
midden in de wereld te staan. Wij zijn overtuigd dat een breed scala van hervormingen op 
het gebied van buitenlandbeleid, defensie, ontwikkelingssamenwerking en Europa 
noodzakelijk zijn. Dan moeten we wel durven de juiste keuzes te maken. 

Wassila Hachchi is woordvoerder Defensie van de Tweede  Kamerfractie van D66. 

 


