
 

Samenwerken kost geld  

AIV-rapport Europese defensiesamenwerking nader beschouwd 

Anne Tjepkema 

Er is tegenwoordig enige moed voor nodig de Europese defensiesamenwerking te 
bestempelen tot het panacee voor de reducties in de defensie-inspanningen van de EU-
lidstaten. Julian Lindley-French spreekt zelfs van een alomtegenwoordige meltdown.1 Is 
het niet de moed der wanhoop die de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) ertoe 
heeft gebracht in zijn jongste rapport wederom defensiesamenwerking binnen Europa te 
zoeken?  

Een nieuwe ronde van bezuinigingen zal zonder twijfel ook het Nederlands buitenlands en 
veiligheidsbeleid treffen en van een Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid is nog 
weinig zichtbaar. Aangezien het buitenlands beleid altijd aan het defensiebeleid vooraf gaat, 
zou het logisch zijn eerst bij Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 
gezamenlijke projecten met bondgenoten te entameren, maar binationale ambassades en 
OS-projecten werken blijkbaar niet. De kans is groot dat op de begrotingen van die 
departementen ‘gewoon’ wordt bezuinigd, maar bij Defensie worden in de optiek van de AIV 
mogelijke besparingen verpakt in vergezichten van bi- en multilaterale 
samenwerkingssynergie.  

Dit artikel onderzoekt hoe realistisch het is extra capaciteiten tot stand te brengen en 
tegelijkertijd geld in de zak te houden. Het startpunt is de nota ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld’ van april 2011. Twee maanden later 
voorzagen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie dat een aanzet moest worden 
gegeven tot exploratie van een nieuwe ronde besparingen. De noodzaak daarvan zal 
niemand ontkennen: alleen al de kostenstijgingen van wapensystemen bedragen zo’n zeven 
procent per jaar. De adviesaanvraag aan de AIV luidde: ‘Adviesaanvraag betreffende 
verdieping van de internationale defensiesamenwerking van de Nederlandse krijgsmacht’. 
Na een half jaar noeste arbeid verscheen afgelopen januari het AIV-rapport ‘Europese 
Defensiesamenwerking; soevereiniteit en handelingsvermogen’. Voor een kritische 
beschouwing van dit rapport behandel ik de volgende thema’s: 

 nationale en internationale soevereiniteit; 

 de EU als motor van de Europese defensiesamenwerking?; 

 praktijklessen samenwerking van de Nederlandse krijgsmacht; 

 alternatieven. 

Nationale en internationale soevereiniteit 

Een heikel punt bij internationale samenwerking is de kwestie van nationale soevereiniteit. 
Door het voldoen aan internationale verdragen geven staten vrijwillig een stukje 
soevereiniteit op. Van een nog hogere orde zijn normen van dwingendrechtelijke aard , 
bijvoorbeeld de Responsibility to Protect, of R2P. Overheden zijn verplicht hun bevolking te 
beschermen, zelfs indien ze geen partij bij zo’n verdrag zijn en andere overheden mogen 
desnoods daarbij interveniëren. R2P vormde de basis voor bijvoorbeeld Resolutie 1973 van 



 

de VN-Veiligheidsraad van maart 2011 inzake militair ingrijpen in Libië. Dat interventies niet 
vanzelfsprekend zijn, bewijst echter de casus Syrië. Veruit de meeste nationaal ontstane 
crises ontwikkelen internationale karaktertrekken. De internationale gemeenschap is er dan 
mee gediend dat landen zich constructief opstellen en meewerken aan een coalitie die een 
crisis vroegtijdig kan bezweren. Kernbegrippen zijn dan solidariteit en wederzijds 
vertrouwen. Door van elkaars schaarse capaciteiten gebruik te maken en aldus 
internationaal solidair te zijn met bondgenoten en partners kunnen landen aan 
internationale invloed winnen, zo meent de AIV.2 Extrapolatie van deze gedachte leidt ertoe 
dat terughoudendheid bij de overdracht van soevereiniteit tijdens internationale militaire 
operaties als koudwatervrees kan worden bestempeld, want regeringen moeten hun 
parlementen “duidelijk maken dat de risico’s aanvaardbaar zijn in verhouding tot het doel 
van een militaire operatie en de te verwachten resultaten.” 

Deze voorstelling gaat uit van een tamelijk idealistisch beeld in de wijze waarop landen zich 
ten opzichte van elkaar verhouden. Het rapport grijpt daartoe niet onlogisch terug op de 
Nederlandse afhankelijkheid van de VS tijdens de Koude Oorlog. De jachtvliegsquadrons 
bijvoorbeeld stonden toen als command forces onder bevel van SACEUR; de regering had 
dus minimale zeggenschap over de inzet. De tendens van de laatste twee decennia is juist 
dat parlementen daarover steeds meer zeggenschap eisen. Admiraal Benelux moet dan ook 
rekening houden met twee parlementen die zelfstandige deelname aan internationale 
militaire operaties willen toetsen en moet dus separate ondersteunende capaciteiten 
beschikbaar stellen. De besluitvorming tot multilaterale militaire operaties verloopt 
intergouvernementeel. Lidstaten aarzelen dan in te stemmen, zeker wanneer het gaat om 
risicovol grondgebonden optreden op tactisch niveau. Hoewel het rapport een zinnig inzicht 
biedt in het soevereiniteitsvraagstuk, meen ik dat parlementen bij wars of choice aan hun 
bevoegdheden zullen vasthouden.  

De EU als motor van de Europese defensiesamenwerking? 

Het zou daarom fraai zijn als de EU via communautaire besluitvorming getoetst door het 
Europees Parlement top-down de lidstaten in het gelid zou kunnen zetten. 
Middelpuntvliedende krachten in de unie bepalen evenwel het beeld. J.L. Heldring 
constateerde onlangs dat Duitsland zich transformeert van een aanhanger van 
communautair beleid tot een voorstander van intergouvernementeel beleid.3 Daarmee 
wordt de integratie en dus Europese defensiesamenwerking allerminst een dienst bewezen. 
Het VK en Frankrijk, de twee Europese leden van de Veiligheidsraad die al lang een 
intergouvernementele agenda voeren, hebben buiten de EU om besloten tot vergaande 
samenwerking op een aantal gebieden. Ten aanzien van vliegdekschepen is dat logisch, 
gezien het feit dat Frankrijk slechts over één schip beschikt en het VK nog lang zal moeten 
wachten voordat één van de twee schepen in aanbouw met de F-35C een operationele 
capaciteit oplevert. Intussen is tussen Londen en Parijs wrijving ontstaan omdat het 
uitermate kostbaar zal zijn het Britse schip geschikt te maken voor deklandingen van de 
Franse Rafale.4 Als twee belangrijke lidstaten met een vergelijkbare positie al moeilijkheden 
ervaren bij de totstandkoming van een entente cordiale, dan is zeker de EU nog ver 
verwijderd van top-down-richtlijnen op het gebied van defensiesamenwerking.  

Het rapport constateert dat van de intenties van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en 
Defensiebeleid (GVDB), de Permanent Gestructureerde Samenwerking (PGS), het European 



 

Capabilities Action Plan, de Helsinki Headline Goal en zelfs het weinig ambitieuze Gent-
initiatief (pooling & sharing) weinig terechtkomt. Daarom zou het in 2004 opgerichte 
Europese Defensie Agentschap (EDA) bruikbare alternatieven moeten aandragen. Hier zijn 
echter “tastbare resultaten vooralsnog gering, mede door Britse terughoudendheid.”5 
Samenwerking tussen EU en NAVO wordt vooral geblokkeerd door incongruentie van de 
lijsten met lidstaten. De NAVO doet het niet veel beter dan de EU in het construeren van 
vormen van diepere samenwerking, zoals het Defence Capabilities Initiative en het Prague 
Capabilities Commitment. Het Allied Command Transformation lijdt aan dezelfde 
verlammingsverschijnselen als het EDA. Het mag welhaast een wonder heten dat er 
desalniettemin multilaterale samenwerkingsverbanden tot stand komen, zoals op het gebied 
van lucht- en zeetransport. Er gaat ook wel eens iets mis, bijvoorbeeld het kortstondige 
bestaan van de Multinational Division Central, waarvan de luchtmobiele brigade deel 
uitmaakte.  

Het rapport zegt impliciet dat de EU voor defensiesamenwerking een verwaarloosbare factor 
is en dus dat de behartiging van gezamenlijke belangen weinig prioriteit geniet. Tekenend is 
dat de Europese Commissie geen commissaris voor Defensie kent. Over de toekomst van de 
unie bestaan zeer uiteenlopende opvattingen. Een vlucht naar voren wordt voorgestaan 
door Joachim Fritz-Vannahme die meent dat uit de huidige crisis een Verenigde Staten van 
Europa geboren kan worden.6 Geert Mak geeft slechts een sprankje hoop over de toekomst 
van het Europese experiment en denkt dat het antwoord op de huidige impasse ligt in een 
versterking van de democratische legitimatie.7 Heldring daarentegen meent juist dat meer 
democratie integratie juist in de weg staat.8 Hoezeer een top-down-besluitvorming op het 
gebied van defensiesamenwerking ook gewenst is, we zullen er weinig van horen. Het 
rapport wil voorkomen dat we in lethargie blijven hangen en zoekt daarom voortgang in 
bottom-up geconstrueerde verbanden met Duitsland en België. 

Praktijklessen samenwerking van de Nederlandse krijgsmacht 

Samenwerking met Duitsland is vooral een aangelegenheid van de landmacht en was vooral 
vlak na de Koude Oorlog relevant. Uit de opheffing van het legerkorps ontstond het 1 
Germany/Netherlands Corps (1GNC), later omgebouwd tot een snel inzetbaar 
hoofdkwartier. Het rapport is nogal lovend over deze samenwerking; mijn eigen ervaringen 
in de ISAF-staf in Kaboel (2003) zijn heel wat minder gunstig. Toen althans heersten in de 
staf wezenlijke fricties, veroorzaakt door verschillen in bureaucratische cultuur en 
uiteenlopende politieke directieven. Opmerkelijk is dat het rapport ‘Verkenningen’ in de 
minvariant van alle vier beschreven beleidsopties deelname aan het 1GNC schrapte. 
Aangezien sinds 2011 de minvariant (één miljard euro minder voor Defensie) wordt 
uitgevoerd, is de logische vraag waarom deze besparing niet is gerealiseerd. Er bestaat 
immers geen tekort aan dergelijke hoofdkwartieren. Een wezenlijk manco van de Duitse 
krijgsmacht is dat elementen van een krachtige expeditionaire capaciteit schaars aanwezig 
zijn. Juist op dat gebied heeft Nederland in de afgelopen twintig jaar veel geïnvesteerd. De 
Duitse politieke terughoudendheid is tijdens het laatste decennium wel verminderd, maar 
het feit dat de Frans-Duitse brigade nooit is ingezet, zegt veel over de politieke opvattingen 
in Berlijn. Verdieping leidt soms ook tot verlamming. 

Den Haag kan er ook wat van. De lopende politietrainingsmissie in Kunduz, waarin 
Nederland met Duitsland samenwerkt, is weinig representatief voor de missies waarin 



 

Nederland sinds 1991 was betrokken. Kennelijk had de mening in Den Haag postgevat dat de 
grenspolitie kon worden opgesplitst in een ‘civiel deel’ dat zich bezighoudt met controle van 
paspoorten en het tegengaan van smokkelarij, en een meer offensief deel bestemd voor het 
tegenhouden van gewapende strijders. De NAVO liet echter weten dat een dergelijk 
onderscheid niet wordt gemaakt. De Tweede Kamer liet bijgevolg soevereiniteit prevaleren 
boven opleidingsresultaten van Afghaanse politieagenten voor civiele taken. Nu werden 
Nederlandse trainers niet alleen werkloos, maar zij mochten zelfs niet toekijken hoe Duitse 
collega’s de grenspolitie scholen.9 Het is frappant dat nu juist Nederland zich spelbreker 
heeft getoond. 

Met België loopt de veelgeroemde marinesamenwerking, waarvan echter zelden wordt 
vermeld hoeveel deze bespaart. Uiteraard helpt het als onderhoud, logistiek en trainingen 
samen kunnen worden gedaan, maar aangezien nu eenmaal de zwakkere partner altijd het 
meeste profiteert, zijn de revenuen voor Nederland gering. De Belgische krijgsmacht lijdt al 
veel langer dan de onze aan chronische onderinvesteringen. Ook is de Belgische regering 
niet scheutig met het verlenen van handelingsvrijheid aan uitgezonden eenheden. Bekend is 
het voorbeeld van de Belgische eenheid belast met de beveiliging van de luchthaven van 
Kaboel, die niet aan de buitenkant van de perimeter mocht optreden. Daar staat tegenover 
dat bij luchtoperaties heel goed kan worden samengewerkt, zoals het optreden boven het 
voormalige Joegoslavië heeft bewezen. Voor België geldt nog meer dan voor Duitsland dat 
de krijgsmacht weinig expeditionair is. Financiële synergie en gedeelde soevereiniteit zijn 
kwestieus. Kan een Belgisch M-fregat in de West optreden?  

Als Duitsland en België niet de ideale partners zijn, wie dan wel? Met het VK heeft vooral de 
marine veel ervaring, maar dan gaat het veelal om training van operationele verbanden, niet 
om grootse projecten. Het Korps Mariniers oefent wel als junior partner met zijn Britse 
zusterorganisatie, gezamenlijke missies worden echter niet ondernomen. Grote voordelen 
van de Britse krijgsmacht zijn haar sterke expeditionaire capaciteit en haar grote 
inzetervaring. Diezelfde voordelen geniet de Franse krijgsmacht. Gegeven onze eigen 
expeditionaire investeringen is het dus logischer aan te sluiten bij het VK en Frankrijk, die 
samen over zo’n veertig procent van de in de EU beschikbare middelen beschikken.  

De VS zijn in het rapport de vrijwel ontbrekende factor en zeer ten onrechte. De tekst zegt 
wel: “kostenbewustzijn is een belangrijk aspect bij de keuze van toekomstige internationale 
samenwerkingsprojecten”, maar geeft nagenoeg geen cijfermateriaal of nadere 
onderbouwing met vuistregels of uitgangspunten. Wat voor de relatie met België geldt is 
omgekeerd waar voor de relatie met de VS: samenwerking met een sterkere partner is 
voordelig, bijvoorbeeld in het bijhouden van moderne technologie, aansluiting bij een grote 
massa alsmede opleidingen en trainingen in een dunbevolkt land. Aantoonbaar is dat 
trainingen met jachtvliegtuigen en helikopters in de VS aanzienlijk goedkoper zijn dan in 
Nederland. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het rapport deze optie koel behandelt, het 
tendeert naar America bashing. Het voornemen van de VS actiever te zijn in de Pacific zou 
de Europese bondgenoten juist moeten aanmoedigen een grotere verantwoordelijkheid in 
de periferie van Europa op zich te nemen. Het is duidelijk dat een land met 4,5 procent van 
de wereldbevolking en twintig procent van de wereldproductie, niet eeuwig de helft van de 
mondiale uitgaven voor defensie voor zijn rekening kan nemen. De komende decennia zullen 
we echter nog steeds op de VS terugvallen, zoals voor het nakomen van onze verplichtingen 
in het Caribisch gebied. 



 

Het voorbeeld van de interventie in Libië spreekt boekdelen. Zelfs de lead-nations Frankrijk 
en het VK moesten voor schaarse capaciteiten op de VS terugvallen. Nederland besloot wel 
mee te doen, maar op een heel laag pitje: de ingezette F-16’s mochten fotograferen maar 
niet bombarderen. Op verzoek van Denemarken leverde Nederland wel vliegtuigbommen: 
een voorbeeld van sharing conform het Gent-initiatief? De Nederlandse betrokkenheid kan 
worden gezien als symptomatisch voor “de soevereiniteitsdiscussie die altijd gaat over een 
afweging tussen het vergroten van het handelingsvermogen en het behoud van vrijheid van 
handelen.”10 Nederland heeft zich op zijn best terughoudend betoond solidair te zijn met de 
bondgenoten; de bijdrage aan de internationale soevereiniteit is dus minimaal geweest.  

Kortom, de praktijklessen tenderen niet vanzelfsprekend in de richting van onze buurlanden, 
maar gegeven twintig jaar investeren in expeditionair vermogen eerder in samenwerking 
met grotere spelers. Een dergelijk beleid leidt ook eerder tot het wegwerken van 
strategische tekortkomingen. 

Alternatieven 

Voorwaarde is dan wel dat Nederland een task force kan aanbieden die wezenlijk wat 
toevoegt aan de middelen van de grote spelers. Dat kan door de expeditionaire capaciteiten 
te bundelen in een joint defensiecommando. Ik denk daarbij aan de vijf lichte 
infanteriebataljons, de special forces, het helikoptercommando en de LPD’s. Zo’n organisatie 
kan langdurig worden ingezet, maar heeft wel naar gelang de missie aanvullende 
bescherming nodig van jachtvliegtuigen, fregatten, onderzeeërs en luchtverdediging. Een 
sterke logistieke component inclusief luchttransport is daarbij vereist. Dit 
defensiecommando zou aansluiting moeten zoeken bij de Frans-Britse ‘Joint Expeditionary 
Task Force’, conform een van de aanbevelingen van de AIV. Een dergelijke keuze sluit tevens 
naadloos aan bij het ‘Air Sea Battle’-concept van de VS.  

Naast het oprichten van een expeditionair commando kan het ook geen kwaad de heilige 
huisjes binnen Defensie te verbouwen: moet Defensie een eigen politieorganisatie hebben; 
moet de marine een eigen mini-landmacht hebben; moet de NLDA dependances in Den 
Helder en Den Haag hebben; zijn de inspecteur-generaal en de geestelijke verzorging niet 
anachronismen? 

Ten slotte 

Het AIV-rapport kent een rommelige structuur en is, zoals gewoonlijk, gebaseerd op 
interviews en niet op eigen onderzoek. Zo wordt het Frans-Nederlandse UAV-echec 
tweemaal besproken11, evenals de Frans-Britse samenwerking.12 Overzichten en tabellen 
ontbreken. Conclusies kunnen scherper. Het rapport had kunnen voortbouwen op het 
uitstekende rapport ‘Verkenningen’. Dan zouden we weten dat het momenteel dominante 
scenario niet Multilateraal is (statenverbanden werken samen), maar Multipolair 
(verscherpte belangentegenstellingen). Een suggestie voor een volgend rapport is te bezien 
welke wapensystemen en eenheden sinds 1991 het vaakst zijn ingezet en de uitkomst als 
factor mee te nemen in de bepaling van de relevantie daarvan. Een tweede onderwerp kan 
zijn een kosten/batenanalyse van bilaterale defensiesamenwerking in Europa op basis van 
empirische gegevens. Vele vormen van samenwerking voldoen immers niet aan de 



 

verwachtingen (de UK/NL Amphibious Force); er is geen behoefte aan (1GNC); of mislukken 
(het UAV-project met Frankrijk).  

Een van de aanbevelingen betreft meer interactie tussen luchtmachten. Ik zou nog een stap 
verder gaan: de goede samenwerking met België, Denemarken en Noorwegen op het gebied 
van de F-16 kan een model zijn voor de F-35, maar dan moet België wel bijtrekken. Een 
gezamenlijke verwerving zou tot een echte win-win leiden, maar ook de vrijheid van 
handelen beperken, met sterke implicaties voor de industrie. De Rekenkamer vergeleek 
onlangs de taken van de F-16 met de beschikbare middelen en kwam tot de ontnuchterende 
conclusie dat er nu al te weinig toestellen zijn. Pooling van de behoefte zou wel helpen tegen 
het dalen van de economies of scale en het stijgen van de relatieve exploitatiekosten. Het 
antidotum van Kees Homan en Dick Zandee (zie Atlantisch Perspectief nr.1, 2011) om dan 
maar de helft van de behoefte aan jachtvliegtuigen te schrappen, heeft terecht sterke kritiek 
ondervonden.13 Hun redenering miskent een omslagfactor van vijf, waardoor er 
semipermanent maar een handvol toestellen kunnen worden uitgezonden; er zijn er wel 
eens langdurig achttien ingezet. Jachtvliegtuigen vormen het meest ingezette wapensysteem 
van de laatste twintig jaar. UAV’s staan los van de redenering: zij vormen een behoefte met 
een geringe overlap op wat jachtvliegtuigen kunnen. Homan en Zandee willen naar een 
‘pasklare krijgsmacht’, wat kennelijk betekent dat je geen visie hoeft te hebben anders dan 
dat de bijl valt bij de luchtmacht en niet bij de marine.  

Het AIV-rapport bevat niet minder dan zestien aanbevelingen, waaruit politici naar 
hartenlust kunnen kiezen. Het plukken van laaghangend fruit, zoals het uitbreiden van 
bestaande bilaterale overeenkomsten op het gebied van logistiek, onderhoud en training, is 
uiteraard zinvol. Ook het onderzoeken van mogelijkheden tot pooling & sharing conform het 
Gent-initiatief van 2010 kan tot voordelen leiden, inclusief de versterking van politieke 
banden. Er is op dat gebied wel wat bereikt, maar er valt nog veel terrein te winnen. Tanks 
leasen lijkt mij onzinnig; reorganisaties hebben die optie immers ingehaald. Waarom we 
zowel bij België als bij Duitsland moeten aansluiten in de ontwikkeling van UAV’s ontgaat 
mij, te meer daar er ook al een Frans-Brits initiatief loopt. Zijn er zeven typen 
gevechtshelikopters? Ik tel er drie.  

So, what’s new? Het AIV-rapport vertelt eigenlijk niet veel meer dan wat we al wisten, 
namelijk dat het niet meevalt bondgenoten te interesseren in defensiesamenwerking in een 
tijd waarin politici de toch al magere defensiebudgetten nog verder willen uitkleden. Er 
moet zich eerst een diepe veiligheidscrisis voordoen om een substantieel deel van de 
aanbevelingen te realiseren, vrees ik. Zo lang landen eerst moeten investeren en dus geld 
moeten weghalen bij toch al noodlijdende sectoren, zijn de meeste aanbevelingen een 
zoveelste klap in de pap. De grootste misser van het rapport is het accent op Europese 
samenwerking ten koste van de band met de VS. Juist waar Washington een stapje terug 
doet, is Europese militaire steun vooral bij missies in onze periferie beslist noodzakelijk. De 
conclusie van de AIV dat juist nu “de noodzaak tot Europese defensiesamenwerking sterker 
is dan ooit”, ontbeert die dimensie. 
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