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Over internationale defensiesamenwerking is veel geschreven en gesproken, relatief 
weinig is in de afgelopen decaden bereikt. Mark Waanders, de secretaris van de 
Commissie Vrede en Veiligheid (CVV) van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 
licht toe waarom dat het geval is volgens het recente AIV-advies. 

Hij noemt daarbij de drie belangrijkste hinderpalen op weg naar vergrote defensie-efficiency 
door internationale samenwerking: nationale defensie-industrie, militair-strategische cultuur 
en soevereiniteit van de samenwerkende landen. Mijnerzijds is er alle begrip voor de 
moeilijkheid om in een breed samengestelde commissie consensus te verkrijgen over een 
praktisch en eenduidig advies over defensiesamenwerking. Niet alleen heb ik 16 jaar actief 
geparticipeerd in soortgelijk overleg in de CVV, ik weet ook al te goed dat het onderwerp 
een mijnenveld is van conflicterende meningen, historische sentimenten en rotsvaste 
overtuigingen. Geen wonder dat het bedoelde AIV-advies uitmondt in een breed scala van 
opties voor samenwerking. Het doorhakken van knopen onder budgettaire druk is immers 
niet de taak en bevoegdheid van de AIV. Dan dreigt wel het gevaar dat de opdrachtgever van 
het advies gebruik maakt door uit de aanbevelingen alleen dat te sorteren wat toch al in het 
voornemen voor uitvoering lag. Over de nadruk op Europese samenwerking stelt kolonel 
Tjepkema terecht dat samenwerking met de VS op defensiegebied al jaren van waarschijnlijk 
groter belang is, misschien zelfs cruciaal. 

Waar het lijkt alsof Tjepkema met zijn Luchtmacht-achtergrond voor eigen parochie preekt, 
val ik hem gaarne bij door te wijzen op de hechte samenwerking de afgelopen 50 jaar van de 
Koninklijke Marine met de VS op raketgebied. Met vele NAVO-landen werkt de KM 
bijvoorbeeld nauw samen in het NATO Seasparrow-programma. De technische trekker 
hierbij zijn de VS, de andere landen dragen naar vermogen bij. Zo gaat dat overigens met 
veel NAVO-projecten. Bijvoorbeeld Thales Nederland en TNO integreren Amerikaanse kennis 
en rakettechnologie Nederlandse sensorontwikkelingen (radar) voor marineschepen. 

Bij een krimpend defensiebudget in alle Europese landen is het noodzakelijk onder ogen te 
zien dat de NAVO mogelijk evolueert tot een regionale veiligheidsalliantie die afziet van 
wereldwijde ambities op het gebied van landoperaties. Dat zal, schat ik in, de politieke 
uitkomst zijn van de wil van de Europese bevolking. En dus van de nationale 
defensiebudgetten. Nederland en Europa kunnen of willen echter wel op andere wijze 
voldoen aan hun internationale verplichtingen in NAVO- of VN-verband. Dus dan nog blijft 
het grote urgentie hebben om tot betere samenwerking te komen in NAVO-verband om de 
Europese defensiebudgetten doelmatiger te besteden, vooral door samenwerking met de 
VS. Maar dan moeten ook in een open debat op nationaal niveau de drie hinderpalen 
worden geadresseerd. En die discussie mis ik nog te veel.  
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Niet voor alle krijgsmachtdelen geldt noodzakelijkerwijs dezelfde partner als passend bij de 
strategische cultuur. Maar het effectief samen opereren in NAVO-deelverbanden is het 
uiteindelijk beoogde doel. Hieronder valt ook het harmoniseren van tactische 
besluitvormingsprocedures, zonder detailsturing door nationale parlementen. Zou dat in de 
Tweede Kamer aanvaard kunnen worden als noodzakelijke voorwaarde voor hechte 
defensiesamenwerking met een select aantal potentiële partners? Een binnen begrenzing 
opgeven van strikt nationale soevereiniteit dus. Met Luxemburg zal dat wel gaan, maar de 
UK-NL mariniersbrigade leert ons dat met een belangrijke operationele KM-partner dit tot 
nu toe te veel restricties kende. 

Samenwerking is niet alleen oogsten, maar ook zaaien en uitruilen. Zaaien door 
ontwikkelingskosten en kennisinvestering te delen. Uitruilen door nationaal eigenbelang te 
willen inleveren. Maar dan wel met partners die er toe doen en zolang Nederland nog een 
militair product kan tonen dat er ook toe doet, zoals nu nog het geval is. Maar dan moeten 
we wel snel zijn en in een nationaal debat vaststellen wat de grenzen zijn van onze 
bereidheid tot inleveren en welk doel we daarmee op welke termijn wensen te bereiken. 
Anders blijft dit onderwerp van defensiesamenwerking in stroperigheid en politieke 
correctheid steken. Dat zou me spijten. 
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