
 
 

Meer Europese defensiesamenwerking is bittere noodzaak  

Mark Waanders 

Al decennialang wordt hoog opgegeven van de politieke, militaire en financiële voordelen van 
meer defensiesamenwerking in Europa, niet in de laatste plaats in Nederland. Toch blijkt deze 
samenwerking in de praktijk veelal weerbarstig te zijn. De Adviesraad Internationale 
Vraagstukken (AIV) wijst in het recente rapport ‘Europese defensiesamenwerking: 
soevereiniteit en handelingsvermogen’ op drie obstakels voor meer samenwerking. Allereerst 
vormen nationale industriële en economische belangen een taaie hindermacht bij het streven 
naar meer materieelsamenwerking. Daarnaast leggen verschillen in strategische cultuur 
tussen landen beperkingen op aan operationele samenwerking tussen krijgsmachten. Ten 
slotte zijn de zorgen bij landen om verlies van nationale soevereiniteit een belangrijke reden, 
zo niet de hoofdreden, dat geïntegreerde operationele samenwerking meer uitzondering dan 
regel is. Hoe nu verder? 

De noodzaak tot Europese defensiesamenwerking is sterker dan ooit, vanwege de omvangrijke 
bezuinigingen op de defensie-uitgaven in praktisch alle Europese landen. Tegelijkertijd heeft de 
NAVO-operatie in Libië in 2011 aangetoond dat in Europa nog belangrijke militaire 
tekortkomingen bestaan en de militaire afhankelijkheid van de Verenigde Staten voorlopig van 
kracht blijft. Deze afhankelijkheid wordt problematischer in een tijdperk waarin het 
Amerikaanse buitenlandse en veiligheidsbeleid zich meer en meer gaat richten op Azië en de 
Pacific, waardoor de trans-Atlantische relatie voor de Verenigde Staten aan betekenis inboet. 
De Verenigde Staten hebben meermaals het belang van een daadkrachtiger Europa benadrukt, 
dat bereid is en het vermogen heeft militair op te treden nabij de eigen buitengrenzen.1  

De schadelijke effecten van de lopende bezuinigingen kunnen alleen worden beperkt door: het 
zoveel mogelijk uitbannen van militaire overschotten in Europees verband; pooling & sharing 
van bestaande militaire vermogens; gezamenlijke aankoop en onderhoud van materieel; het 
opzetten van gezamenlijke opleidingen en trainingen; en rol- en taakspecialisatie. Er is in de 
afgelopen jaren al het een en ander gebeurd, in het bijzonder op het gebied van pooling & 
sharing, maar de resultaten blijven vooralsnog ver achter bij wat mogelijk is. Er is nog een 
wereld te winnen als het gaat om meer doelmatigheid en grotere effectiviteit of militaire 
slagkracht.  

Defensie-industrie als hindermacht 

In Europa wordt nog steeds ongeveer tachtig procent van de defensie-investeringen besteed in 
nationale bedrijven. Het gevolg is dat de Europese krijgsmachten beschikken over meer dan 
twintig uiteenlopende types gevechtsvoertuigen, zeven verschillende gevechtshelikopters, vier 
types tanks, drie verschillende gevechtsvliegtuigen en een breed assortiment aan fregatten en 
ander varend materieel. Vooral de marine- en landmacht-industrieën zijn nog sterk nationaal 
georiënteerd. Een positieve ontwikkeling is dat de Britse en Franse defensie-industrieën nieuwe 



 
 

samenwerkingsmogelijkheden zoeken als uitvloeisel van het Frans-Britse verdrag voor 
defensiesamenwerking uit 2010. 

Het Europees Defensie Agentschap (EDA) is tot nu toe slechts beperkt in staat geweest de 
beschermde status van nationale defensie-industrieën te beperken. Wel heeft het EDA meer 
transparantie van het aanbestedingsproces van defensiematerieel tussen lidstaten 
bewerkstelligd door de invoering van een gedragscode voor defensiematerieelverwerving. Deze 
politiek bindende gedragscode bepaalt dat EU-lidstaten hun defensieorders met een waarde 
van meer dan één miljoen euro openstellen voor aanbiedingen vanuit andere EU-landen. 

Strategische cultuur 

De strategische cultuur van een land omvat de gedeelde overtuigingen, ideeën en normen rond 
de inzet van het militaire instrument om veiligheidsdoelstellingen te realiseren. De strategische 
cultuur is een product van de geschiedenis van een land, de geopolitieke situatie, de politieke 
instituties en de historische ervaring met de inzet van de krijgsmacht. Zij beïnvloedt in 
belangrijke mate de bereidheid de krijgsmacht buiten de eigen landsgrenzen in te zetten en in 
risicovolle omstandigheden te laten optreden. Landen met een overeenkomstige strategische 
cultuur zijn beter in staat samen te werken in operationeel verband. Hierbij valt te denken aan 
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar ook aan Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Hiertegenover kan worden genoemd dat Frankrijk en Duitsland hun binationale 
brigade niet hebben kunnen inzetten in Afghanistan vanwege meningsverschillen over het 
karakter van het militaire optreden en de hiervoor geldende beperkingen (caveats).  

De Nederlandse strategische cultuur kan het best worden gepositioneerd tussen de op militaire 
daadkracht gerichte cultuur van landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk en de militair meer terughoudende cultuur van de Duitse Bondsrepubliek. Nederland 
is bereid om met zijn krijgsmacht een bijdrage te leveren aan risicovolle missies, maar onder 
voorwaarde dat deze internationaalrechtelijk zijn gemandateerd en zijn ingebed in een 
samenhangende civiel-militaire aanpak om veiligheid, stabiliteit en rechtsorde te versterken. 
Deze positionering heeft Nederland de mogelijkheid geboden om samenwerking na te streven 
met landen met verschillende strategische culturen.  

Soevereiniteit 

De Nederlandse regering vraagt zich af hoe de verschillende vormen van 
defensiesamenwerking zich verhouden tot de nationale soevereiniteit van landen. In nationale 
parlementen wordt soevereiniteit vaak nog gezien als absolute beleidsvrijheid bij de 
uitoefening van staatsmacht. De AIV stelt vast dat zo’n strikt juridische benadering van 
soevereiniteit niet meer van deze tijd is. Hiervoor in de plaats komt het handelingsvermogen 
van nationale staten om effectief samen te werken in internationale fora en met gezag te 
participeren in internationale verbanden.2 Daarbij hoort ook een krijgsmacht die effectief kan 
samenwerken in Europees en breder internationaal verband. Voor Nederland betekent dit dat, 
mede gezien de huidige omvang van de krijgsmacht, alleen door participatie in 
samenwerkingsverbanden internationale invloed en militaire effectiviteit behouden kunnen 



 
 

blijven. Zo bezien is het belang van gedeelde Europese soevereiniteit in werkelijkheid groter 
dan dat van de ongedeelde nationale soevereiniteit. 

De AIV concludeert dat de soevereiniteit in traditionele zin alleen beperkt wordt bij bepaalde 
vormen van operationele samenwerking en bij rol- en taakspecialisatie. Hierbij is een 
zorgvuldige afweging op zijn plaats bij de keuze van landen waarmee en de condities 
waaronder wordt samengewerkt. Bij geïntegreerde operationele samenwerking neemt de 
wederzijdse afhankelijkheid sterk toe, omdat het succes hiervan staat of valt met een 
gezamenlijke positiebepaling over de politieke wenselijkheid en militaire mogelijkheid van 
gezamenlijke inzet. Bij de keuze van landen waarmee een geïntegreerde operationele 
samenwerking wordt nagestreefd, moeten de volgende factoren in beschouwing worden 
genomen: 

 het politieke besluitvormingsproces en de rol van het parlement; 

 de strategische cultuur; 

 de politieke bereidheid om risico’s te delen; 

 het risicoprofiel bij inzet (grondgebonden optreden brengt grotere risico’s mee). 

De meest vergaande vorm van afhankelijkheid tussen samenwerkingspartners doet zich echter 
voor bij rol- en taakspecialisatie. Hierop mag geen taboe rusten, maar er moet wel aan twee 
belangrijke voorwaarden zijn voldaan: een overeenkomstige strategische cultuur en ruime 
operationele ervaring met de beoogde partner(s). De AIV wijst in dit verband op de 
mogelijkheid om samen met België nadere afspraken te maken over een verdeling van de 
kustwachttaken, mijnenbestrijding en de beveiliging van het luchtruim. 

Hoe nu verder? 

Europese veiligheidsstrategie 

Onder de EU-lidstaten wordt verschillend gedacht over de rol van Europa op het wereldtoneel 
en over het Europese defensiebelang. Wil de EU een machtsfactor van betekenis zijn op en 
nabij het Europese continent, dan is een consistent Gemeenschappelijk Veiligheids- en 
Defensiebeleid (GVDB) met een duidelijk militair profiel vereist. Hiertoe moet de EU, in 
navolging van de NAVO, werk maken van een Strategisch Concept of een herziene 
Veiligheidsstrategie. De volgende vragen moeten daarbij aan de orde komen: 

 Welke rol speelt het gebruik van het militair instrument binnen het GVDB en welke 
militaire capaciteiten zijn daarvoor nodig? 

 Is het mogelijk naar analogie van het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro afspraken te 
maken over de omvang van defensie-investeringen per lidstaat, vooral met het oog op 
het bestrijden van Europese militaire tekorten?  

 Zijn er mogelijkheden te komen tot vormen van permanent gestructureerde 
samenwerking (PGS), waardoor het ontbreken van consensus over uitbreiding en 
verdieping van de Europese defensiesamenwerking kan worden omzeild? 



 
 

 Hoe kan voorkomen worden dat de gebrekkige samenwerking tussen de EU en de NAVO 
op politiek niveau verlammend werkt op de mogelijkheden van beide organisaties om 
effectief samen op te treden in crisisbeheersingsoperaties? 

De AIV is van mening dat Nederland zich samen met gelijkgezinde landen sterk moet maken 
voor het opstellen van een nieuwe Europese veiligheidsstrategie. Deze exercitie moet een 
tweeledig karakter hebben. Eerst moet systematisch in kaart gebracht worden wat Europa 
militair gezien nodig heeft om zijn veiligheid te waarborgen en een rol van betekenis te kunnen 
spelen op het wereldtoneel. Vervolgens moeten de nationale defensieplannen van de EU-
lidstaten worden geëvalueerd in het licht van de vastgestelde Europese militaire behoeften. De 
slaagkans van deze nieuwe veiligheidsstrategie staat of valt met de politieke bereidheid van 
Europese landen wederzijdse militaire afhankelijkheden te accepteren en met voorrang te 
investeren in versterking van het gezamenlijke militaire vermogen. Het agenderen van de 
nieuwe Europese veiligheidsstrategie op het hoogste politieke niveau – de Europese Raad – is 
een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van deze exercitie. 

Bottom-upaanpak 

Naast een top-downstrategie voor Europese veiligheidssamenwerking is ook een bottom-
upaanpak voor verdieping van de bilaterale defensiesamenwerking vereist. Nederland wordt in 
Europa gezien als voortrekker op dit gebied. Het zwaartepunt van de bilaterale samenwerking 
voor Nederland ligt bij de Benelux-partners en Duitsland. Een verdieping van de militaire 
samenwerking met deze landen is gewenst. De nieuwe mogelijkheden voor samenwerking 
moeten worden getoetst aan de volgende criteria: 

 versterking van het Europese militaire vermogen; 

 verbetering van de interoperabiliteit; 

 kostenbesparingen door schaalvoordelen. 

De maritieme samenwerking met België (Benesam) laat zien dat standaardisatie van militair 
materieel en een onderlinge taakverdeling bij het onderhoud van materieel en de opleiding en 
training van bemanningen kosten kan besparen. Zo kunnen maritieme capaciteiten behouden 
blijven, die voor elk land afzonderlijk te kostbaar zouden zijn. Daarnaast kan een verdieping van 
de operationele samenwerking worden bereikt door gezamenlijke inzet van Nederlandse en 
Belgische marine-eenheden voor taken met beperkte operationele risico’s, zoals 
kustwachttaken, mijnenbestrijding en piraterijbestrijding. 

Gezamenlijke aankoop, onderhoud en stationering van transport- en gevechtsvliegtuigen is 
voor Nederland en België de beste optie om een veelzijdig inzetbare luchtmacht te behouden. 
De schaalvoordelen van gezamenlijke aankoop en onderhoud van vliegtuigen en van 
herverdeling van Nederlandse en Belgische transport- en gevechtsvliegtuigen over een beperkt 
aantal vliegvelden zijn groot. Belangrijk is wel dat de Nederlandse en Belgische regering tot een 
eensluidend besluit komen over de opvolging van de F-16. Valt dit besluit uit ten gunste van de 
JSF, dan is uitbreiding van de materieel-logistieke samenwerking met Noorwegen en 



 
 

Denemarken mogelijk en wenselijk (Noorwegen heeft al definitief gekozen voor de JSF, terwijl 
Denemarken net als Nederland aankoop van de JSF overweegt). 

Met Duitsland wordt al decennia nauw samengewerkt, onder meer in het snel inzetbare 
hoofdkwartier van het Duits-Nederlands legerkorps en bij de verwerving van materieel voor de 
landmacht. Het snel inzetbare hoofdkwartier in Münster vervult momenteel een 
voortrekkersrol binnen de NAVO bij de verdere ontwikkeling van het Comprehensive Approach-
concept en de samenwerking met civiele actoren; een oefening van het hoofdkwartier in 
samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en (N)GO’s van Duitsland en 
Nederland in oktober 2011 bood waardevolle aanknopingspunten voor verdere uitwerking van 
het Comprehensive Approach-concept. Daarnaast zijn verdieping van de materieel-logistieke 
samenwerking bij gemeenschappelijk materieel (Boxer, Pantserhouwitser) en gezamenlijke 
aankoop en beheer van munitiesoorten wenselijk, zonder dat dit ten koste gaat van de 
mogelijkheden voor zelfstandige inzet van de Nederlandse en Duitse landmacht. Meer 
afstemming van lopende investeringsplannen zou op termijn moeten uitmonden in de 
totstandkoming van een gezamenlijk investeringsplan voor de beide landmachten. 

Op marinegebied kan de bestaande materieel-logistieke samenwerking tussen Nederland en 
België worden uitgebreid met Duitsland. Standaardisatie van (een nieuwe generatie) 
marineplatforms tussen de drie landen zou naast kostenbesparingen ook een versterking van 
het Europese militaire vermogen voor maritiem optreden opleveren. Daarnaast ligt 
operationele samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse marine op het gebied van 
maritieme raketverdediging voor de hand, aangezien beide landen op dit gebied binnen Europa 
voorop lopen. Deze operationele samenwerking maakt Nederland afhankelijk van Duitsland, 
maar het surplus aan handelingsvermogen dat zo ontstaat weegt ruimschoots op tegen de 
vermindering van de ‘vrijheid om te handelen’. Ten slotte verdient de oprichting van een 
gezamenlijk commando voor Nederlandse en Duitse onderzeeboten, naar het voorbeeld van de 
Admiraal Benelux in Den Helder, nadere bestudering. Aansluiting van Denemarken bij een 
mogelijke onderzeebootsamenwerking behoort ook tot de mogelijkheden. 

Een hechte bilaterale samenwerking kan ook een vertrekpunt bieden voor nieuwe multilaterale 
initiatieven. Toen de bilaterale partners Frankrijk en Duitsland in 2006 besloten tot de 
oprichting van het Europees luchttransportcommando (EATC), was het voor Nederland en 
België betrekkelijk eenvoudig zich hierbij aan te sluiten. De goede bilaterale betrekkingen 
tussen enerzijds Nederland en Duitsland en anderzijds België en Frankrijk waren het fundament 
voor de totstandkoming van een gezamenlijk luchttransportcommando van deze vier landen. In 
het AIV-rapport worden samenwerkingsopties geformuleerd in zowel een bilaterale als een 
multilaterale context. Zo biedt Benesam aanknopingspunten voor zowel verdieping van de 
bilaterale relatie als uitbreiding van de marinesamenwerking met Duitsland. Ook kan de 
voorgestelde luchtmachtsamenwerking met België, in iets aangepaste vorm, worden uitgebreid 
met Noorwegen en Denemarken. Kortom, bilaterale defensiesamenwerking kan onder gunstige 
omstandigheden ook als springplank fungeren voor multilaterale varianten. 

Kansen benutten 



 
 

Kostenbesparingen als gevolg van bi- en multilaterale samenwerking mogen niet de weg 
vrijmaken voor nieuwe bezuinigingen op het Nederlandse defensiebudget. Het realiseren van 
besparingen is een proces waarbij de kost (investeringen) voor de baat uitgaat en vertrouwen 
tussen de samenwerkingspartners essentieel is. Kostenbesparingen zullen hard nodig zijn om 
bestaande militaire tekortkomingen in Europa op te heffen en een flexibele, innovatieve 
krijgsmacht in stand te houden. Dit is des te belangrijker nu Europa in de toekomst meer op zijn 
eigen (militaire) benen zal moeten staan. Voor Nederland in het bijzonder geldt dat, rekening 
houdend met de huidige omvang van de krijgsmacht, de praktische betekenis en 
maatschappelijke rechtvaardiging van de defensie-inspanning die ons land levert meer dan ooit 
verbonden is met het benutten van kansen op internationale samenwerking, speciaal met zijn 
Europese partners. 

Mark Waanders is secretaris van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad 
Internationale Vraagstukken.  
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Het volledige AIV-rapport ‘Europese defensiesamenwerking: soevereiniteit en 
handelingsvermogen’ kunt u downloaden via www.aiv-advies.nl  
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