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Het Catshuisberaad is inmiddels mislukt, het kabinet gevallen. Bezuinigingen blijven op de 
agenda staan, waarbij het nog steeds onduidelijk is hoe die worden verdeeld. Het valt 
daarbij niet uit te sluiten dat ook Defensie, bovenop de één miljard euro die het gevallen 
kabinet al bezuinigde, opnieuw geconfronteerd wordt met extra ombuigingen. Kort na zijn 
aantreden zei minister Hillen dat hij sneuvelbereid zou zijn indien zijn organisatie te veel 
onder druk zou komen te staan. Daarnaast heeft de minister in het programma Buitenhof 
(15 april jl.) nogmaals aangegeven dat Nederland en Europa onderverzekerd dreigen te 
raken als er extra gekort wordt op het defensieapparaat. Daarmee staan extra 
bezuinigingen op gespannen voet met de ondergrens van het ambitieniveau van Defensie. 
Dat de minister daarbij zijdelings de opmerking plaatste dat er uiteindelijk minder JSF-
toestellen worden aangeschaft, is ook voor mijn fractie begrijpelijk, maar levert op de 
korte termijn geen besparingen op.1  

De Clingendael-onderzoekers Homan en Zandee komen in het februarinummer van dit blad 
dan ook tot een pijnlijke conclusie: het behoud van een veelzijdig inzetbare krijgsmacht is 
een illusie. Het zijn ook zorgen die ik namens de ChristenUnie-fractie bij de minister heb 
geuit als reactie op de massale bezuinigingen die dit kabinet doorvoert. De minister gaf 
daarop schoorvoetend toe dat de ondergrens van het ambitieniveau met deze bezuinigingen 
zo ongeveer wel is bereikt. Bovendien zijn het geen zorgen die zomaar uit de lucht komen 
vallen. Of het ambitieniveau nu wel of niet wordt behouden, één ding staat volgens de 
ChristenUnie als een paal boven water: de bezuinigingen dwingen ons de vraag te stellen 
waar we met onze Defensie naartoe willen. De minister heeft tot nu geen heldere keuzes 
willen maken. De ChristenUnie doet dat wel en kiest voor drie prioriteiten. 

Drie prioriteiten 

De eerste prioriteit is om ons defensieapparaat zodanig om te vormen dat het gericht is op 
onze meerwaarde. In het verleden heeft Nederland bewezen een meerwaarde te kunnen 
zijn in de opbouw van de rechtsstaat. Hierbij komt de 3D-benadering ook nadrukkelijk naar 
voren omdat dit ook een speerpunt is van het ontwikkelingssamenwerkingbeleid. Dit wordt 
overigens nu al in de praktijk gebracht bij de Nederlandse inzet in Kunduz, Afghanistan, en 
wellicht in de toekomst ook in Zuid-Soedan, een nieuw land dat voor een grote uitdaging 
staat een compleet nieuwe overheid op te zetten.  

De tweede prioriteit is om meer te investeren in samenwerking met gelijkgezinde landen. 
België en Luxemburg, maar ook Duitsland, zijn daarbij goede opties. Eventueel kunnen we er 
in de toekomst voor kiezen om gemeenschappelijk een missie voor te bereiden en uit te 
voeren. Deze intensieve samenwerking gaat echter gepaard met het behoud van de eigen 
soevereiniteit. Ook hierbij voert de 3D-benadering de boventoon. 
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De derde prioriteit is meer een voorbehoud en een roep voor realisme: indien de huidige 
bezuinigingen niet worden teruggedraaid, kunnen we niet meer aan grote en langdurige 
missies zoals die in Uruzgan mee doen. Nederland moet nog meer dan voorheen een 
scherpe selectie maken aan welke missies het kan deelnemen. Daarbij moet vooral 
geselecteerd worden op missies waarbij Nederland een onderscheidend vermogen heeft, 
bijvoorbeeld wat betreft materieel of expertise. 

‘Veelzijdig inzetbaar’ 

Als ChristenUnie hebben we altijd uit volle overtuiging gestaan achter het ambitieniveau 
‘veelzijdig inzetbaar’. Vanuit onze christelijke overtuiging zien wij een grote meerwaarde 
voor Defensie om bij te dragen aan het recht en gerechtigheid, zoals ook is verankerd in 
onze Grondwet. Maar zelfs wanneer je deze uitgangspunten niet deelt maar, zoals het 
gevallen kabinet, slechts waarde hecht aan het Nederlandse belang, zijn de huidige 
bezuinigingen slecht nieuws. Investeren in stabiliteit en opbouw van een rechtsstaat 
voorkomt uiteindelijk ook dat mensen massaal de vlucht nemen naar Europa, dat terrorisme 
moeilijker voet aan de grond krijgt, dat drugshandel wordt bestreden en dat onze 
koopvaardijschepen in veilige wateren kunnen varen. Ik vraag me dan ook oprecht af of de 
VVD, het CDA en de PVV voldoende beseffen dat keuzes die ze hebben gemaakt op het 
gebied van Defensie grote, langdurige en soms onomkeerbare stappen (denk aan het 
afschaffen van tanks) hebben genomen wat betreft de inzet van ons defensieapparaat. Nu 
we echter te maken hebben met deze realiteit, is het zaak duidelijkheid te scheppen over 
wat voor visie we uiteindelijk hebben voor Defensie. Na de pijnlijke kaalslag rijst de vraag: 
hoe nu verder?  

Onder het vorige kabinet presenteerde de toenmalige minister van Defensie Eimert van 
Middelkoop het alom geprezen rapport ‘Verkenningen’. Dit rapport beoogde houvast te 
bieden aan de krijgsmacht van de toekomst. Met het oog op de huidige, en wellicht 
toekomstige, bezuinigingen is dit rapport nog altijd zeer actueel. Het toekomstperspectief 
van de wereld blijft uiterst onzeker en nieuwe dreigingen dienen zich geregeld aan. Niemand 
had kunnen bedenken hoe relevant deze uitspraken waren in het licht van de Arabische 
omwentelingen. De conclusie van het eindrapport was daarom ook logisch: een nieuwe 
grote bezuinigingsronde op Defensie is ongewenst. Dit advies werd recentelijk nog bevestigd 
door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).2 Saillant is dan ook dat deze conclusie 
met volle overtuiging werd gedeeld en uitgedragen door dezelfde partijen die nu de 
historische bezuinigingen doorvoeren.  

Materiaalkosten  

Maar het rapport geeft ons meer mee dan slechts de waarschuwing om niet verder te 
bezuinigen. Zo geeft het rapport aan dat de stijgende materiaalkosten een groot risico 
vormen voor de bedrijfsvoering van Defensie. Onderzoek laat zien dat de kosten van 
investeringen in militair materieel veel sneller stijgen dan de gemiddelde inflatie. Om het 
‘huidige’ ambitieniveau (het niveau vóór de huidige bezuinigingen) te handhaven zou 
Defensie jaarlijks tussen de 100 en 150 miljoen euro extra moeten krijgen. In het licht van 
deze opmerking zijn de huidige (en eventueel toekomstige) bezuinigingen op Defensie een 
directe aanslag op het ambitieniveau ‘veelzijdig inzetbaar’. Dat is natuurlijk ook direct terug 
te vinden in de cijfers: waar eerst nog een investeringsquota van twintig procent aan de orde 



was om Defensie klaar te stomen voor de toekomst, is dit nu gekelderd naar circa zestien 
procent. Ook hierbij dringt zich de ongemakkelijke vraag op, die de huidige minister het liefst 
wil vermijden: naar welk ambitieniveau wordt er gestreefd en hoe gaan we dat invullen?  

Minvariant 

Ook hier biedt het rapport ‘Verkenningen’ houvast en geeft het inzicht in de consequenties 
van het huidige beleid, aangezien de onderzoekers rekening hebben gehouden met 
eventuele grote wijzigingen in het defensiebudget. Zo heeft elk ambitieniveau een plus- en 
een minvariant waarbij is uitgegaan van een verlaging dan wel een verhoging van het budget 
met 1,5 miljard. Daarnaast kwam er met het rapport eindelijk een rekenmodel waardoor 
niet alleen de verschillende ambitieniveaus beter met elkaar vergeleken kunnen worden, 
maar ook de gevolgen van het huidige beleid beter kunnen worden begrepen.  

De huidige staat van Defensie laat zich waarschijnlijk het beste vergelijken met wat het 
rapport de minvariant van het ambitieniveau ‘veelzijdig inzetbaar’ noemt. Dit ambitieniveau 
is dan wel “aan ernstige beperkingen onderhevig” en de inzetmogelijkheden worden “om 
financiële redenen tot het uiterste beperkt.”3 In de optiek van de ChristenUnie-fractie is het 
een zeer pijnlijke, doch realistische conclusie dat een missie als die in Uruzgan, waar 
Nederland als lead nation optrad, met het huidige beleid vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. 
Natuurlijk gaf ook minister Van Middelkoop aan na het einde van deze missie, waar 
Nederland een voortreffelijke rol heeft gespeeld, dat de missie een grote wissel had 
getrokken op Defensie en dat er tijd nodig was om bij te komen. Dan hebben we het niet 
alleen over de slijtageslag van het materieel maar ook over onze manschappen, onder wie 
vele slachtoffers zijn gevallen.  

Nu het duidelijk is dat grote en langdurige missies als die in Uruzgan niet langer haalbaar 
zijn, is het voor de ChristenUnie cruciaal dat we op zoek gaan naar een niche waar we dan 
wel een belangrijke toegevoegde waarde kunnen leveren. Hierbij denk ik onder andere aan 
de huidige inzet in Kunduz, waar we met de geïntegreerde politietrainingsmissie specifiek 
bouwen aan de stabiliteit en de rechtsorde. Een dergelijke niche heeft dan vanzelfsprekend 
invloed op het type materieel dat je aanschaft zodat Defensie zich daadwerkelijk weer kan 
gaan onderscheiden van andere landen.  

Een ander belangrijk kenmerk van de minvariant is dat de afhankelijkheid van andere landen 
nog belangrijker wordt. Dat punt wordt ook aangedragen door Homan en Zandee. Zij 
constateren terecht dat Nederland in grote mate opereert in internationale verbanden, zoals 
de EU, de NAVO en de Verenigde Naties. Terecht is er in NAVO-verband afgesproken dat 
bondgenoten ten minste twee procent van het bruto nationaal product moeten besteden 
aan Defensie. Waar Nederland in de jaren negentig nog ruim boven deze ondergrens zat, 
schommelt Nederland nu zo rond de één procent.  

Europese defensiesamenwerking 

De eerder aangehaalde AIV benadrukt ook het belang van intensieve Europese 
defensiesamenwerking. Deze beoogde Europese samenwerking heeft echter wel gevolgen 
voor de soevereiniteit van Nederland. Ook de Clingendael-onderzoekers zien het belang van 
Europese samenwerking, en de ChristenUnie ziet kansen in een intensivering hiervan. De 
ChristenUnie is echter wel van mening dat dit niet ten koste mag gaan van de individuele 



beslissingsbevoegdheid van elk land over de inzet van zijn manschappen. Samenwerking 
moet altijd van onderop komen en mag niet leiden tot een verkapte vorm van een Europees 
leger. Recentelijk werd bekend dat Hillen werkt aan een zeer intensieve samenwerking met 
België en Luxemburg “wat misschien wel leidt tot een gemeenschappelijke krijgsmacht, 
maar zo ver zijn we nog niet.”4 De precieze details moeten nog met de Tweede Kamer 
besproken worden, maar de ChristenUnie zal niet kunnen instemmen met plannen waarbij 
de Nederlandse beslissingsbevoegdheid wordt beperkt of teniet wordt gedaan.  

Dat neemt niet weg dat ook wij kansen zien in verdere samenwerking. Overigens gebeurt dat 
al jaren met groot succes. Te denken valt aan het Nederlands-Duits legerkorps dat al meer 
dan vijftien jaar met succes opereert, maar bijvoorbeeld ook aan de C17-transporttoestellen 
die zijn opgenomen in de samenwerkingspool binnen de NAVO. Een initiatief genomen 
onder minister Van Middelkoop. Voorwaarde voor succes, en dat zeg ik met de AIV, is dat er 
wel aansluiting gevonden dient te worden bij partners waarmee Nederland een 
gemeenschappelijke visie heeft op Defensie en het buitenlandse veiligheidsbeleid. Dit kan 
echter ook verschillen per situatie en inzet. Zo was de huidige succesvolle samenwerking 
met Duitsland in Kunduz hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk in het meer gevaarlijke Uruzgan.  

“Bezint eer gij begint” 

Uiteindelijk zal een intensievere samenwerking binnen Europa niet het antwoord zijn waar 
Defensie recht op heeft. Wat daar wel recht aan doet is duidelijkheid van, inmiddels 
demissionair, minister Hillen. Vanzelfsprekend wil hij niet de geschiedenisboekjes ingaan als 
de verantwoordelijke bewindspersoon die het ambitieniveau ‘veelzijdig inzetbaar’ heeft 
losgelaten. Maar door stelselmatig de discussie over de langdurige gevolgen van de huidige 
(en toekomstige?) bezuinigingen voor het ambitieniveau te vermijden zal dit sowieso 
gebeuren. Het rapport ‘Verkenningen’ verwoordt het als volgt:  

“Alvorens de politiek kiest voor een beleidsoptie is het van wezenlijk belang dat de 
consequenties van een dergelijke keuze goed zijn doordacht. Bezint eer gij begint, is 
een stelregel als het onze veiligheid en kwesties van oorlog en vrede betreft.”5  

Waar wil minister Hillen met ‘zijn’ Defensie landen? Klopt het dat missies als die in Uruzgan 
ook op de lange termijn niet meer haalbaar zijn voor Nederland? Hoe verhoudt dit zich tot 
het onzekere toekomstperspectief, zoals ook met de Arabische omwentelingen weer 
duidelijk werd? In hoeverre willen we onze autonomie opofferen ter wille van de 
samenwerking? Het zijn ongemakkelijke vragen die allen gesteld worden in de 
‘Verkenningen’. De ChristenUnie wacht nu al sinds het aantreden van dit kabinet op de 
antwoorden. Tot nu toe lijkt de minister dit rapport alleen te gebruiken om zijn 
bezuinigingen in te vullen. En dat is een gemiste kans. 
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