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Europa en de Indo-Pacific: 
met wie kan Europa in de 
regio samenwerken? 

ANALYSE

Dat de Indo-Pacifische regio geostrategisch en geo-economisch cruciaal is geworden voor Europa staat buiten kijf. 
Europese staten willen daarom steeds meer een actievere rol gaan vervullen in de regio, een bijdrage leveren aan 
stabiliteit en tegelijkertijd hun eigen belangen behartigen. In april 2021 benadrukte de EU dan ook het belang van 
betrekkingen met “likeminded partners and relevant organizations”.1 Afzonderlijke Europese landen, zoals Frankrijk, 
Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, gebruiken gelijksoortige ideeën in hun nationale strategieën voor 
de Indo-Pacific. Tegelijkertijd rijst de vraag hoe Europese staten relevant kunnen zijn in een regio die het toneel is 
van een allengs groeiende Chinees-Amerikaanse rivaliteit, zeker in het licht van de zeer beperkte Europese militaire 
maritieme capaciteiten en de grote geografische afstand van het oude continent tot de Indo-Pacific. Deze combinatie 
van ambities en middelen belooft weinig goeds, zoals Paul van Hooft betoogt in zijn stuk in dit nummer. 

Door het gebrek aan maritieme capaciteit zien Europese be-
leidsmakers in eerste instantie vooral diplomatieke en eco-
nomische wegen om invloed uit te oefenen in de Indo-Pacific 
en gelijkgestemde staten bij te vallen. De Europese Unie 
vormt immers een groot economisch machtsblok en Euro-
pese staten hebben sterke bilaterale betrekkingen met re-
gionale staten. Daarnaast is er nauwe betrokkenheid bij het 
groeiende netwerk van multilaterale organisaties in de regio. 
Op basis van een analyse van de behoeften van landen in 
de Indo-Pacific zien wij een aantal aanknopingspunten voor 
maritieme veiligheidskwesties, zoals veiligheid van de Sea 
Lines of Communications (SLOCS), de strijd tegen georgani-
seerde criminaliteit op zee, risico's in verband met klimaat-
verandering, en illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
(IOO) visserij.2 

Onderbelicht in het debat is de vraag wie de ‘gelijkgestem-
de partners’ eigenlijk zijn waarmee de Europeanen zouden 
moeten samenwerken. Er is geen eenduidig begrip over wat 
deze term eigenlijk inhoudt. Er zijn immers meer dan dertig 
verschillende staten in de Indo-Pacific (de Oost-Afrikaanse 
landen buiten beschouwing gelaten).3 De staten waarvan de 

waarden en idealen overeenkomen met die van Europa? Of 
eerder de staten die met name strategisch relevant zijn voor 
Europa? In dit stuk bespreken we een aantal criteria op ba-
sis waarvan wij mogelijke partners in de regio rangschikken.

SAMENWERKEN MET WIE? EN WAAROP?
Wanneer we kijken naar potentiële partnerstaten voor Eu-
ropa in de Indo-Pacific richten wij ons op twee dimensies: 
affiniteit met betrekking tot Europese waarden en strategi-
sche relevantie. Gedeelde waarden faciliteert samenwerking 
tussen landen zo blijkt uit onderzoek. Overeenstemming in 
opvattingen en in fundamentele waarden is bevorderlijk voor 
de bestendiging van vreedzame interstatelijke betrekkingen 
en voor de bewerkstelling van duurzame netwerken en alli-
anties. Daarbij vermindert het de kans op conflicten tussen 
bondgenoten.4 Staten in de Indo-Pacific die fundamentele 
Europese waarden delen op het gebied van liberaal-demo-
cratische principes, bescherming van de mensenrechten, 
economisch beleid, milieubescherming en steun voor het 
internationaal recht zullen dus ook eerder met Europa ge-
meenschappelijke doelstellingen onderschrijven.
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Waardenaffiniteit is echter niet het enige criterium bij de keu-
ze voor partners in de Indo-Pacific. Strategische relevantie is 
evenzeer van essentieel belang. Staten kunnen direct rele-
vant zijn voor Europeanen omdat zij belangrijke handelspart-
ners en militaire partners zijn voor Europa ofwel omdat zij 
belangrijke natuurlijke hulpbronnen bezitten, zoals zeldzame 
aardmetalen. Staten in de Indo-Pacific kunnen ook indirect 
strategisch relevant zijn omdat zij een belangrijke rol spelen 
in regionale politieke, economische of militaire betrekkin-
gen. Zo heeft een staat met een grote economie een grotere 
invloed op regionale markten, terwijl een politiek machtige 
staat een grotere invloed heeft op het buitenlandbeleid van 
regionale actoren. Militaire macht is natuurlijk ook een dui-
delijke bepalende factor voor het vermogen van een staat 
om de regionale dynamiek te beïnvloeden. Wanneer Euro-
pese staten daadwerkelijk invloed willen uitoefenen in de 
Indo-Pacific, is het niet voldoende om partnerschappen aan 
te gaan met staten die gemeenschappelijke waarden delen. 
Strategisch relevantie moet ook een belangrijk uitgangspunt 
zijn, omdat strategische relevantie de sleutel tot regionale 
invloed is. Maar wat zijn in de praktijk de Indo-Pacifische sta-

ten die waardenaffiniteit hebben met - en strategisch rele-
vant zijn - voor Europa?

Wij hebben waardenaffiniteit en strategische relevantie ge-
operationaliseerd en gegevens verzameld (zie Tabel 1 op de 
volgende pagina) aan de hand waarvan wij mogelijke Euro-
pese partners in de Indo-Pacific in vijf categorieën in delen. 
De vijf clusters bestaan uit staten met: 1) hoge strategische 
relevantie en diepe affiniteit (ankers); 2) gemengde strategi-
sche relevantie en gemengde affiniteit (prospects); 3) hoge 
strategische relevantie maar zeer weinig affiniteit (tegenpo-
len); 4) lage strategische relevantie en gemengde affiniteit 
(gelegenheidspartners); en 5) uitschieters. (Zie Figuur 1op 
de volgende pagina).

In de keuze voor partners moet Europa uiteraard rekening 
houden met de behoeften en ambities van de landen in de 
regio als ook die van Europa zelf. Daarom hebben wij in onze 
studie ook gegevens verzameld over de behoeften in het ma-
ritieme domein van een selectie van Indo-Pacifische landen, 
te weten: Australië, India, Indonesië, Japan, Maleisië, de 

Hoewel wat betreft militaire macht van een andere orde dan China, beschikken Australië, Japan en Zuid-Korea wel over marines die in staat zijn tot regionale machtsprojectie 
en die een rol (kunnen) spelen bij de bevordering van maritieme veiligheid. Afgebeeld staan Amerikaanse, Britse, Japanse en Australische schepen en vliegtuigen tijdens een 
oefening in 2021 (foto: Flickr / U.S. Indo-Pacific Command / CC BY-NC-ND 2.0)
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Filipijnen, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam 
en China. In de analyse werden de maritieme behoeften in-
gedeeld in drie grote categorieën: (1) maritieme beveiliging 
en rechtshandhaving; (2) milieu- en klimaatveiligheid; (3) in-

ternationaal bestuur, normen en conflictpreventie. Dit inzicht 
in maritieme veiligheid onderstreept de beïnvloedingsmo-
gelijkheden waarover de Europese staten in het kader van 
de 'bewaking van de maritieme commons' beschikken. Voor 
maritieme veiligheid en rechtshandhaving hebben wij gege-
vens verzameld over piraterij, illegale, ongemelde en onge-
reglementeerde visserij (IOO-visserij), gebruik van en handel 
in verdovende middelen en mensenhandel om behoeften 
van de landen in kaart te brengen. Voor milieu- en klimaat-
veiligheid hebben we gekeken naar de kwetsbaarheid voor 
klimaatgerelateerde risico's. Voor bestuur, normen en con-
flictpreventie hebben wij maritieme spanningen en geschillen 
geanalyseerd om na te gaan in hoeverre de belangrijkste 
landen in de regio behoefte hebben aan versterking van be-
stuur, normen en conflictpreventie. Uit de resultaten blijkt 
dat er meerdere fora zijn waar Europa enerzijds een bijdrage 
kan leveren en anderzijds invloed kan uitoefenen.
 

Tabel 1: Operationalisering van waardenaffiniteit en strategische relevantie

CONCEPT ONDERZOEKSVRAAG  INDICATOR  GEGEVENS

Is het land democratisch?

Eerbiedigt het land de beginselen van 
de rechtsstaat en de justitiële vrijheid?

Is het land een voorvechter van de 
mensenrechten? 

Houdt het land zich aan de beginselen 
van mare liberum?

Ondersteunt het land liberale 
economische waarden? 

Wat zijn de milieuprestaties van het 
land?  

Is het land een belangrijke 
handelspartner van de EU? 

Is het land een belangrijke regionale 
handelsactor?  

Beschikt het land over kritieke 
natuurlijke hulpbronnen?  

Wat is de potentiële invloedcapaciteit 
van het land? 

Wat is het niveau van de diplomatieke 
vertegenwoordiging van het 
land?  

Beschikt het land over sterke militaire 
capaciteiten?
 

Welk type marine heeft een land? 

AFFINITEIT

 ECONOMISCH

RELEVANTIE 

 POLITIEK

 

 VEILIGHEID

Type regime 
(democratie, anocratie, autocratie)

Rechtsstaat
(sterk, gemiddeld, zwak)

Mensenrechtensituatie
(vrij, gedeeltelijk vrij, niet vrij)

Deelname aan UNCLOS 
(partij, ondertekenaar)

Economische openheid
(hoog, gemiddeld, laag)

Milieuprestatie
(hoog, gemiddeld, laag)

Bilaterale handel 
(zeer groot, groot, matig, beperkt)

Regionale handel
(zeer groot, groot, matig, beperkt)

REE-reserves
(ja, nee)

internationale invloed
(zeer groot, groot, matig, beperkt)

Diplomatieke vertegenwoordiging
(hoog, gemiddeld, laag)

Aandeel in de internationale 
militaire macht
(super, groot, regionaal, klein)

Type marine
(Multiregionale machtsprojectie, 
regionale machtsprojectie, 
regionale offshore kustverdediging, 
kustwacht, symbolische marines)

Polity 5

V-Dem database

Freedom House (Vrijheid in de wereld)

Codering van het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee

Internationale index van 
eigendomsrechten (totaalscore)

Milieuprestatie-index (EPI-score)

UN Comtrade

UN Comtrade

US Geological Survey

Formele Bilaterale Invloedscapaciteit 
Index

Diplometrics

Global Power Index

Kirchberger and Military Balance 2020

Figuur 1: Clusters van landen in de Indo-Pacific
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ANKERS
Actoren in deze groep hebben een grote strategische rele-
vantie en delen een nauwe waardenaffiniteit. Australië, Ja-
pan, Taiwan en Zuid-Korea delen grosso modo Europa’s waar-
den. Het zijn volwaardige democratieën met vrij verkozen en 
gecontroleerde regeringen en een goede bescherming van 
politieke en burgerlijke vrijheden. Deze landen houden zich 
aan het internationaal recht en zijn (afgezien van Taiwan dat 
daar vanwege zijn status niet aan mag deelnemen), de jure 
en de facto partij bij het VN-zeerechtverdrag (UNCLOS). Ook 
in economisch opzicht delen zij Europese liberale waarden 
op het gebied van de vrije markt. Tevens presteren zij goed 
op het gebied van milieubescherming. 

Naast deze duidelijke waardenaffiniteit zijn Australië, Japan, 
Taiwan, en Zuid-Korea ook van groot strategisch belang voor 
Europa. Japan en Zuid-Korea zijn regionale economische 
grootmachten. Zij zijn respectievelijk de tweede en derde 
economie in de regio en behoren beide tot de top tien van 
handelspartners van Europa met een aandeel van respectie-
velijk 3 procent en 2,5 procent.5  Hoewel de economie van 
Australië kleiner is, is het ‘s werelds derde producent van 
zeldzame aardmetalen. Ook hun politieke relevantie mag niet 
worden veronachtzaamd: zij hebben vertegenwoordigingen 
over de hele wereld en hebben, met uitzondering van Taiwan, 
ook belangrijke posities achter de schermen bij verschillen-
de regionale organisaties, zoals bv. de Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC). Hoewel wat betreft militaire macht van 
een andere orde dan China, beschikken Australië, Japan en 

Zuid-Korea wel over marines die in staat zijn tot regionale 
machtsprojectie en die een rol (kunnen) spelen bij de bevor-
dering van maritieme veiligheid. Australië, Japan, Taiwan, en 
Zuid-Korea zijn daarom belangrijke ankerpunten voor Europa 
in de Indo-Pacific. Binnen maritieme veiligheidsthema’s kan 
de samenwerking met deze landen zich nader toespitsen op 
bescherming van SLOCs en klimaatverandering. 

PROSPECTS
Tot deze groep behoren landen als India, Indonesië, Malei-
sië, Thailand, de Filippijnen en Singapore, die gedeeltelijk 
verwantschap vertonen met Europese opvattingen en waar-
den. Niet al deze landen zijn volledig democratisch en als 
ze dat wel zijn, kennen ze nog steeds behoorlijke inperkin-
gen op burgerrechten zoals de vrijheid van meningsuiting. 
Waarden die Europa hoog in het vaandel draagt, zoals de 
bescherming van mensenrechten en het houden van eerlij-
ke democratische verkiezingen, worden in de bovengenoem-
de landen niet altijd geëerbiedigd. In India bijvoorbeeld, de 
grootste democratie ter wereld, heeft de regering van pre-
mier Narendra Modi de mensenrechten drastisch ingeperkt 
en critici vervolgd.6  Deze staten onderschrijven ook niet vol-
ledig Europese liberale economische waarden. Zo vertonen 
ze tekortkomingen op het gebied van de bescherming van 
intellectueel eigendom en de openstelling van markten.

Evenals hun waarden-affiniteit, is de strategische relevantie 
van deze landen ook gemengd. Zij zijn goed vertegenwoor-
digd in politiek invloedrijke regionale fora zoals de Associatie 

De Chinese economie is enorm en sterk verweven met de Europese. China is zelfs de grootste handelspartner van de EU met een aandeel van 16,1 procent. Afgebeeld staat een 
containerterminal in het Chinese Qingdao (foto: Igor Grochev / Shutterstock.com)
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van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN), de Economische 
Samenwerking Azië-Stille Oceaan (APEC) en de Aziatische 
Ontwikkelingsbank (ADB). Daarbij vertonen hun economieën 
ook een veelbelovende groei. Maar met uitzondering van In-
dia zijn hun militaire capaciteiten beperkter. 

Kortom, India, Indonesië, Maleisië, Thailand, de Filippijnen, 
Taiwan en Singapore zijn potentiële Europese partners in de 
Indo-Pacific, op grond van hun zekere mate van waarden-affi-
niteit en strategische relevantie. Tegelijkertijd zijn er ook be-
langrijke verschillen. Niettemin zijn er zeker gebieden waarop 
met deze staten kan worden samengewerkt, met name op 
het gebied van milieu, maritieme veiligheid en rechtshand-
having. Maleisië en de Filippijnen kunnen bijvoorbeeld steun 
gebruiken bij maritieme rechtshandhaving en veiligheid, ter-
wijl Indonesië te kampen heeft met piraterij en mensen- en 
drugshandel. Thailand zou steun kunnen gebruiken om de 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en de 
drugshandel tegen te gaan. 

TEGENPOLEN
Er zijn twee staten die van groot strategisch belang zijn, maar 
ver afstaan van de Europese waarden: China en Vietnam. 
De autocratische regeringsvormen van deze landen, die po-
litieke participatie, vrijheid van meningsuiting en politieke 
oppositie onderdrukken, staan haaks op Europese democra-
tische waarden. China is echter veruit het strategisch meest 
relevante land in de Indo-Pacific. De Chinese economie is 
enorm en sterk verweven met de Europese. China is zelfs 
de grootste handelspartner van de EU met een aandeel van 

16,1 procent.7  Peking is ook 's werelds grootste producent 
van zeldzame aardmetalen en haar politieke invloed in de 
wereld blijft ook gestaag toenemen. Op grond van zijn militai-
re capaciteiten is China ook van groot belang voor de regio-
nale veiligheid. Het land geeft na de VS het hoogste bedrag 
ter wereld uit aan defensie, met een totaal van 252 miljard 
dollar in 2020, en een stijging van 76 procent in de periode 
2011-2020.8  De militaire capaciteiten van Vietnam zijn be-
slist minder aanzienlijk, maar in economisch en in politiek 
inzicht is het land relevant. Ondanks duidelijke verschillen in 
waarden en overtuigingen is het daarom belangrijk om waar 
mogelijk ook samenwerking met Vietnam en China te zoeken 
in het maritieme domein. Zowel China als Vietnam hebben 
te kampen met klimaatrisico's en illegale, ongemelde en on-
gereglementeerde visserij. Ook terreinen als milieubescher-
ming vormen voor Europa belangrijke aangrijpingspunten om 
solide banden te ontwikkelen die de basis zouden kunnen 
vormen voor samenwerking op andere gebieden van maritie-
me veiligheid. 

GELEGENHEIDSPARTNERS
Een reeks insulaire en veelal kleinere landen, namelijk 
Bhutan, Brunei, Cambodja, Fiji, Laos, Maldiven, Myanmar, 
Nepal, Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden, Sri Lan-
ka en Oost-Timor, zijn strategisch weinig relevant en hebben 
een gemengde waardenaffiniteit met Europa. Deze landen 
hebben een beperkte economische, politieke en militaire in-
vloed in de regio en sluiten niet volledig aan bij de Europese 
waarden. Hoewel deze landen voor Europa geen kernpart-
ners zijn, is samenwerking met hen nog steeds wenselijk op 

Dat de Indo-Pacifische regio geostrategisch en geo-economisch cruciaal is geworden voor Europa staat buiten kijf. Europese staten willen daarom steeds meer een actievere 
rol gaan vervullen in de regio,  een bijdrage leveren aan  stabiliteit, en tegelijkertijd hun eigen belangen behartigen (photo: Anton Balazh / Shutterstock.com)
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specifieke gebieden, zoals de bevordering van de mensen-
rechten en het bundelen van deskundigheid om de risico's 
van klimaatverandering het hoofd te bieden. Het is ook de 
moeite waard deze staten in het oog te houden voor vei-
ligheidsaangelegenheden, zoals blijkt uit recente berichten 
over een aanstonds veiligheidspact tussen China en de Sa-
lomonseilanden. 

UITSCHIETERS
Drie landen springen eruit als uitschieters die niet één van 
de bovengenoemde categorieën vallen: Nieuw-Zeeland, 
Bangladesh, en Noord-Korea. Nieuw-Zeeland heeft nauwe 
waardenaffiniteit met Europa, maar een gemengde strategi-
sche relevantie. Bangladesh heeft niet alleen een lage stra-
tegische relevantie maar ook een lage affiniteit met Europa. 
Noord-Korea heeft dezelfde lage affiniteit met Europa en is 
in strategisch opzicht alleen in zeer negatieve zin relevant. 
Op verschillende gebieden is het nog steeds mogelijk om 
met de uitschieters te werken, vooral op het gebied van mi-
lieubescherming. Nieuw-Zeeland wordt immers geteisterd 
door hittegolven en Bangladesh is vatbaar voor rampzalige 
overstromingen. Nieuw-Zeeland en Bangladesh zullen baat 
hebben bij samenwerking op het gebied van klimaatgerela-
teerde risico's. 

DE WEG VOORUIT
Wil Europa in de Indo-Pacific een rol van betekenis spelen, 
dan is samenwerking met regionale partners onontbeerlijk, 
maar dat betekent ook dat moeilijke keuzes moeten worden 
gemaakt. De Indo-Pacific biedt een constellatie van potenti-
ele partners. Europa kan daarom niet alleen kijken naar de 
‘gelijkgestemde’ landen die gemeenschappelijke waarden 
en overtuigingen delen, maar ook naar die landen die be-
langrijk zijn voor Europese welvaart en die landen die Euro-
pese invloed in de regio kunnen vergroten op grond van hun 
strategische relevantie. 

Op het gebied van maritieme veiligheid zijn er duidelijk mo-
gelijkheden tot samenwerking met landen in de Indo-Paci-
fic-regio op terreinen als de strijd tegen piraterij, klimaat-
veranderingsgerelateerde risico's, illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij, de strijd tegen mensenhandel 
en drugssmokkel, en conflictpreventie. Europa heeft op deze 
gebieden veel middelen en expertise te bieden. Europa zal 
dan ook de samenwerking moeten aangaan met landen 
waarmee het op bepaalde fronten weinig waarden affiniteit 
heeft. Europa zal daarin selectief te werk moeten gaan re-
kening houdend met de geografische afstand en beperkte 
Europese militaire middelen. Zaken als het zorgdragen voor 
open en veilige internationale wateren en de strijd tegen pira-
terij vergen immers een aanzienlijke inzet van middelen. Een 
bijdrage leveren in het ‘Indo’-deel van de regio, dat dichter 
bij huis ligt, zou voor Europa dus meer voor de hand liggen. 
Europa zal compromissen moeten aanvaarden wanneer 

het wil samenwerken met staten waarmee het niet volledig 
de ideologische waarden deelt. Om de maritieme gemeen-
schappelijke ruimte te beschermen, moeten de Europese 
landen streven naar inclusiviteit, maar tegelijkertijd ook de 
grenzen daarvan aanvaarden. Ten slotte moet Europa zich, 
gezien de toenemende intensiteit van de Chinees-Amerikaan-
se rivaliteit, voorbereiden op worstcasescenario's, waarin 
economische en politieke partnerschappen niet toereikend 
zullen zijn. Investeren in maritieme capaciteiten is dus van 
fundamenteel belang. Over het geheel genomen vormt de In-
do-Pacific een complexe constellatie van potentiële partners 
voor Europa, maar ook aanzienlijke uitdagingen inhoudt. Om 
in een dergelijk complex landschap van betekenis te zijn, 
moeten diplomatieke, economische en militaire middelen 
in synergie worden gebruikt, in plaats van afzonderlijk. De 
Europeanen doen er goed aan dit te onderkennen en hun 
inspanningen in de Indo-Pacific op die basis vorm te geven.
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