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Slimmere Defensie is nodig, niet verder bezuinigen 
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Nederland heeft als handelsnatie en als zestiende economie in de wereld internationale 
verantwoordelijkheid en ambities. Door een herverdeling van macht in de wereld en een 
verschuiving naar een multipolaire orde neemt de instabiliteit in de wereld toe. Om 
veiligheid te blijven waarborgen, wil het CDA de ‘veelzijdig inzetbare’ krijgsmacht 
behouden. Verder bezuinigen is dan onmogelijk. 

Gordel van Instabiliteit 

Met de roze bril van links ziet de wereld er rooskleurig uit en is het lente. In de Arabische 
wereld is de lente nog bepaald niet uitgebroken. De euforie van het Tahrirplein heeft 
plaatsgemaakt voor verkiezingswinst door de Moslimbroederschap en salafisten in Egypte. In 
Syrië woedt een burgeroorlog die kan overslaan naar buurlanden. Libië is bevrijd van 
Kadhafi, maar nog niet stabiel. Mali wordt ‘getalibaniseerd’ en dreigt een tweede 
Afghanistan te worden. Het politieke en militaire landschap in het Midden-Oosten wordt 
flink opgeschud. Waar het heengaat, is ongewis. Maar het islamitisch fundamentalisme vaart 
er wel bij. Met alle mogelijke gevolgen voor het Westen van dien. Het terrorisme blijft een 
reële dreiging.1 

Het is onrustig aan de overkant van de Middellandse Zee. Hier hebben we het nog steeds 
relatief goed, de economische crisis ten spijt. Dat wil het CDA graag zo houden, maar vanzelf 
gaat het niet. Onze welvaart, onze economie, handel, export, en waarden die ons dierbaar 
zijn, zijn kwetsbaar. Europa wordt omgeven door een Gordel van Instabiliteit, die via de 
Caraïbische Zee, Afrika en het Midden-Oosten tot aan de Filipijnen loopt. Een gebied dat rijk 
is aan grondstoffen, maar ook aan conflictpotentieel, aan falende staten, georganiseerde 
criminaliteit, piraterij, terrorisme en vluchtelingenstromen.  

De prijs van deze instabiliteit merken we dagelijks. Landen als Italië en Griekenland worden 
overspoeld door boten vol met illegale immigranten, hetgeen in toenemende mate tot 
spanningen leidt. Maar er gebeurt meer op zee. Handelsroutes worden belaagd door 
piraterij. Een veilige vaart van de haven van Rotterdam, goed voor 145.000 banen in 
Nederland, naar Shenzhen in China is niet langer vanzelfsprekend. Piraten voor de kust van 
Somalië jagen niet alleen de bemanningen van olietankers en containerschepen schrik aan, 
maar ook de transportkosten en verzekeringspremies omhoog. En dus de prijs van 
producten in de winkel. De economische schade van piraterij is enorm.2 We merken het ook 
aan de benzinepomp: toen de Iraanse marine in januari dit jaar een oefening uitvoerde om 
de Straat van Hormuz af te sluiten, steeg de prijs van een vat ruwe olie onmiddellijk. 
Intussen loopt de spanning rondom het nucleaire programma van Iran steeds hoger op. 

Europa kan het zich niet veroorloven om de kop in het zand te steken. Tegelijkertijd krimpen 
de defensiebudgetten als gevolg van de economische crisis. Een zorgelijke trend, zeker als 
we ons bedenken dat de defensie-uitgaven in de rest van de wereld stijgen. In Azië staan 
reuzen op. Het International Institute for Strategic Studies voorspelt dat de defensie-



uitgaven in Azië in de loop van 2012 die van Europa zullen overtreffen.3 De economische 
crisis versnelt deze herverdeling van macht. We gaan toe naar een multipolaire wereldorde. 
Zo’n ontwikkeling gaat historisch gezien met meer instabiliteit gepaard. Helemaal als die 
opkomende machten grondstoffen nodig hebben voor hun snel groeiende economieën. En 
bovendien autocratisch zijn en bereid tot militair machtsvertoon. Een land als China bouwt 
een enorme vloot op om zijn handelsroutes te beschermen en zijn invloedssfeer te 
vergroten. Het is niet verbazingwekkend dat de VS hun aandacht naar het oosten 
verplaatsen. De invloedrijke schrijver Robert Kaplan voorspelde jaren geleden al een strijd 
tussen de VS en China, die in omvang vergelijkbaar is met de Koude Oorlog.4  

‘No regret’-benadering 

Waar, wanneer en hoe conflicten zich voordoen is echter moeilijk te voorspellen. Die 
fundamentele onzekerheid over wat de toekomst gaat brengen was een van de belangrijkste 
lessen van de ‘Verkenningen’, de studie die in 2010 verschenen is naar de toekomst van 
Defensie. Volgens Instituut Clingendael is de onzekerheid, en daarmee het risico van 
onveiligheid, in het afgelopen jaar verder toegenomen.5 

Vandaar dat het CDA staat voor een ‘veelzijdig inzetbare’ krijgsmacht. Een ‘Zwitsers zakmes’ 
dat geschikt is voor verschillende taken, zowel hoog als laag in het geweldsspectrum. Een 
krijgsmacht die geschikt is voor de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke 
grondgebied, voor snelle interventies, maar ook voor langdurige stabilisatieoperaties. Dat is 
niet alleen een verstandige verzekeringspolis tegen onveiligheid. Het is ook een ambitie die 
past bij de verantwoordelijkheid die Nederland als zestiende economie en negende 
exportnatie te nemen heeft. 

Helaas zag het kabinet Rutte-Verhagen zich als gevolg van de economische crisis 
genoodzaakt tot forse bezuinigingen ter grootte van 635 miljoen.6 Cruciaal voor het CDA is 
de ‘no regret’-benadering: geen operationele capaciteiten afstoten die we later hard nodig 
kunnen hebben. Dan is het namelijk te laat. Besparingen worden daarom in de eerste plaats 
gerealiseerd in het bestuur, de staven, de dienstverlening en de infrastructuur. Minder 
generaals en dienstauto’s hebben de tanks echter niet kunnen redden. Ingrepen in de 
operationele capaciteiten zijn onontkoombaar gebleken. Onmiskenbaar heeft dat de 
gevechtskracht en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht aangetast. Een lichte 
verlaging van het ambitieniveau is daarom onvermijdelijk. Daarmee is wat het CDA betreft 
wel de grens bereikt. Defensie zit ‘rock bottom’. Veel eenheden en wapensystemen hebben 
een kritische minimumomvang bereikt. Verdere reducties zouden de inzetbaarheid dusdanig 
aantasten en de instandhouding dusdanig onrendabel maken, dat opheffing ervan de enige 
reële optie is. Dan hebben we het over het amputeren van gezonde ledematen.7 

Zover wil het CDA het niet laten komen. In plaats daarvan worden de exploitatiekosten 
teruggebracht en is geld vrij gemaakt om voorraden aan te vullen, achterstanden in te lopen 
en de investeringen weer op peil te krijgen. In 2014 moet de krijgsmacht weer volledig op 
orde zijn. Daarnaast wordt ruimte gemaakt voor nieuwe investeringen, op het gebied van 
bijvoorbeeld cyber en onbemande vliegtuigen. Een goede zaak en broodnodig ook. Maar 
niettemin blijft de budgettaire ruimte krap, zeker als er zich tegenvallers voordoen.  



Zo zijn de uitgaven voor technologie en innovatie ondergesneeuwd, terwijl die juist cruciaal 
zijn voor een moderne krijgsmacht. Nederland besteedt nog maar 0,88 procent(!) van de 
defensiebegroting aan research & technology (R&T) en is daarmee onder het Europese 
gemiddelde geduikeld.8 Een zorgelijke ontwikkeling. Het CDA ziet het als een uitdaging om 
de R&T-uitgaven op peil te houden. Een moderne, innovatieve krijgsmacht is technologisch 
hoogwaardig. Zo kan meer gebruik gemaakt worden van simulatoren, zowel bij de opleiding 
voor specifieke wapenplatforms als ter voorbereiding op missies. R&T biedt veel 
mogelijkheden om onze mensen beter op te leiden, bespaart geld, leidt tot minder verbruik 
van brandstof, gebruik van oefenlocaties en leidt tot minder geluidsoverlast. Niet voor niets 
streeft het CDA naar een investeringspercentage van ten minste 20 procent. 

Slimmere Defensie 

Slimmere Defensie is nodig, juist omdat de middelen beperkt zijn. In de eerste plaats door 
internationale samenwerking. De urgentie daarvan is groot in het licht van krimpende 
budgetten. Maar ook door de steeds groter wordende trans-Atlantische kloof: inmiddels 
nemen de Verenigde Staten maar liefst 75 procent van de defensie-uitgaven van de NAVO 
op zich; een moeilijk houdbare situatie. De crisis in Libië maakte duidelijk dat de Amerikanen 
meer inzet van Europa verwachten in onze eigen achtertuin. Dat verliep niet bepaald 
vlekkeloos. Slechts de helft van de NAVO-landen nam deel aan operatie ‘Unified Protector’, 
en de helft daarvan deed maar half mee. De militaire tekortkomingen waren dusdanig, dat 
een grote inbreng van de Amerikanen noodzakelijk bleef. Meer samenwerking is geen 
vrijblijvende luxe meer, maar noodzaak. 

Het CDA heeft daarbij een voorkeur voor bi- en multilaterale initiatieven met gelijkgestemde 
landen, zoals Duitsland, de Benelux, Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk. Te 
denken valt aan pooling & sharing, gemeenschappelijke opleidingen, oefeningen, 
materieelaanschaf en onderhoud. We geloven meer in ‘bottom-up’ dan in ‘top-down’. Een 
organisatie als het Europees Defensie Agentschap (EDA) heeft niettemin onmiskenbaar 
toegevoegde waarde. Diverse projecten van het EDA leveren Nederland meer kennis op dan 
het zelf zou kunnen vergaren door nationale investeringen. Bovendien bieden ze goede 
kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstituten. Samen kunnen we meer in Europa. 
Taakspecialisatie, waarbij cruciale taken uit handen worden gegeven aan een ander land, is 
echter een brug te ver. Europese samenwerking mag bovendien geen schaamlap zijn voor 
verdere bezuinigingen op Defensie. Er zijn zeker financiële en operationele voordelen te 
behalen. Maar meestal gaat de kost voor de baat uit en duurt het jaren voordat de 
besparingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Links spant, met de mega-bezuinigingen die 
zij voorstaan, het paard achter de wagen.  

Het CDA staat niet voor dom pacifisme, maar voor slimme defensie. Dat betekent ook een 
organisatie die ‘mean and lean’ is, zonder een overdaad aan overhead en bureaucratie. Een 
organisatie die niet te personeelsintensief is, maar wel beschikt over goed opgeleid en 
gemotiveerd personeel. Waarbij meer gebruik gemaakt wordt van reservisten, zowel voor 
frontfill als backfill. Het is bij de enorme reorganisatie die Defensie nu ondergaat, met een 
geschatte zesduizend ontslagen in het vooruitzicht, een grote uitdaging om kwaliteit voor de 
organisatie te behouden, alsmede de besturing en bedrijfsvoering verder te verbeteren. En 
tijdens de verbouwing te blijven leveren in diverse operatiegebieden. Verdere bezuinigingen 
zouden de lopende reorganisatie verstoren en het moreel van onze militairen ondermijnen. 



Nederland beschikt ondanks de vele bezuinigingen en de historisch lage defensie-uitgaven9 
nog steeds over een krijgsmacht die kwalitatief hoogwaardige bijdragen levert in diverse 
operaties en daarvoor terecht internationale waardering oogst. Maar ook in Nederland in 
toenemende mate bijdraagt aan veiligheid. Een krijgsmacht waar het CDA trots op is! En die 
hard nodig is en blijft, ook als het gaat om nieuwe dreigingen als cyber warfare. Willen we in 
de toekomst weerbaar blijven, dan moet het budget op peil blijven. Veiligheid is niet gratis. 
Wat het CDA betreft is de kritieke ondergrens van bezuinigen bereikt. Een economische 
crisis los je niet op met het gebroken geweertje van links. Zolang de zorgkosten exploderen – 
als we niets doen is elke Nederlander in 2040 bijna de helft van zijn inkomen aan zorg kwijt – 
helpt het snijden in Defensie nauwelijks om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Een 
JSF-testtoestel staat gelijk aan één ochtend zorg in Nederland.10  

Bezuinigingen op Defensie zijn pure symboolpolitiek. Maar daarom niet minder 
onverantwoord. Niet alleen vanwege de onzekere veiligheidssituatie, de economische en 
diplomatieke schade die Nederland oploopt, of de enorme klappen die in diverse regio’s in 
Nederland gaan vallen, als kazernes hun poorten moeten sluiten. Maar ook vanwege de 
toekomst van het defensiepersoneel. De toekomst van onze mannen en vrouwen in uniform, 
die zich de afgelopen jaren met gevaar voor eigen leven ingezet hebben voor onze veiligheid, 
en nu al moeten vrezen voor hun baan. Vandaar ook de boodschap van het CDA: ‘Genoeg is 
genoeg. Handen af van onze militairen’! 
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Hij is nr. 4 op de CDA-lijst Tweede Kamerverkiezingen.  
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