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NEDERLAND EN DE EUROPESE 

VEILIGHEID EN DEFENSIE 

Europese veiligheid en defensie zijn dit jaar ste

vig op de kaart gekomen. De Brits-Franse 

Verklaring van St. Malo over Europese defensie 

van 4 december 1998 leidde een serie van ini

tiatieven en ontmoetingen in die een voorlopig 

hoogtepunt vonden in de Europese Raad (ER) 

van Keulen uuni 1999) en die van Helsinki 

(december 1999). De regeringsleiders kwamen 

daar overeen dat de Europese Unie (EU) moet 

kunnen beschikken over de militaire mogelijk

heden voor autonoom optreden ten dienste van 

crisisbeheersing en conflictvoorkoming - de col

lectieve verdediging tegen een thans zeer ima

ginaire tegenstander uitdrukkelijk aan de 

NAVO overlatend.' Diverse scenario's werden 

aangeduid: operaties met dan wel zonder inzet 

van NAVO-middelen. Ook gaf de ER een schets 

van de benodigde institutionele voorzieningen: 

het betrekken van de ministers van Defensie bij 

de ministeriële EU-bijeenkomsten, een perma

nent in Brussel te vestigen politiek en veilig

heidscomité, een militair comité en een militai

re staf De opheffing van de Westeuropese Unie 

(WEU), die tien van de vijftien EU-lidstaten 

omvat, wordt aangekondigd. In december zijn 

tijdens de fR van Helsinki enkele voorlopige 

voorzieningen overeengekomen. Eind 2000 moet 

onder het Franse Voorzitterschap het bouwwerk 

klaar zijn. Dat zou mooi samenvallen met de 

afronding van de Intergouvernementele 

Conferentie die met een Verdrag van Nice de 

EU zodanig institutioneel moet hervormen dat 

nieuwe lidstaten soepel kunnen worden opge

vangen en geïntegreerd 

De jfJrmuleringcn van Keulen gaan verder dan 

die van het Verdrag van Maastricht. Daar was 

sprake, in art.J.4, van een gemeenschappelijk 

dejènsiebeleid 'op termijn'. Zij gaan ook verder 

dan die van het Verdrag van Amsterdam waar 

(art. 17) een gemeenschappelijke defensie onder 

de hypotheek van een besluit van de ER was 

gelegd. Die hypotheek wordt kennelijk als afge

lost beschouwd. 

SLECHTE ERVARINGEN IN HET VERLEDEN 

Laat ons de dag niet prijzen voor het avond is. 

In het verleden hebben we vaker denkbeelden, 

initiatieven en plannen betreffende Europese 

veiligheid en defensie op tafel gehad. Met uitge

sproken matige resultaten. 

De meest monumentale inspanning was het 

ontwerpverdrag voor een furopese Defensie 

Gemeenschap (EDG; 1952). Het werd ontworpen 

in een door het Westen als zeer dreigend erva

ren fase van de Koude Oorlog. In de periode 

1948-1950 vielen de communistische putsch in 

lfaag, de blokkade van West-Berlijn door de 

Sovjet-Unie en het begin van de Koreaanse oor

log. Deelnemers aan het EDG-plan waren de 

lidstaten van de Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal, dat wil zeggen de Benelux-lan

den, Frankrijk, Italië en de Bondsrepubliek. Het 

voorzag in geïntegreerde strijdkrachten waar

door het een geruststellende Europese inbed

ding voor de onmisbaar geachte West-Duitse 

herbewapening bood; tenslotte was Hitler

Duitsland nog maar zeven jaar daarvoor ver

slagen. Nederland, dat eerst recent de omme

zwaai van neutraliteit/zelfstandigheid naar 

internationale binding en samenwerking had 

gemaakt, deponeerde de ratificatieoorkonde 

nog voordat de Franse Assemblee de EDG van 

de agenda voerde. Het is trouwens treffend om 

na te lezen dat Nederland ook toen al formeel 

de binding tussen de EDG en de niet-deelne

mende grote NAVO-landen, de Verenigde Staten 

en het Verenigd Koninkrijk, liet vastleggen. De 
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Nederlandse traditie van NAVO-trouw heeft een nomische route om uit het dal te komen. De 

verlcden. Europese Akte (1986) proclameerde de interne 

De schok van de Franse afwijzing van de EDG markt en de Europese Commissie, onder Ieiding 

was groat. Na Amerikaanse dreigementen (de van Delors, toog aan het werk om het project 

'agonizing reappraisal' van Dulles) werd als- 'Europa 1992' (vrij verkeer van personen, goede-

nog de Bondsrepubliek de NAVO binnengevoerd ren, dicnsten en kapitaal) te verwezenlijken. 

en de WEU in elkaar getimmerd als slap ver-

vangend aftreksel van de EDG, maar wel met Driemaal is scheepsrecht. Tien jaar geleden 

deelname van Londen. maakte Europa een reeks omwentelingen mee. 

Europa herpakte zich met de Europese Er verdwencn: de Berlijnse Muur, de Sovjet-

Economische Gemeenschap (EEG; 1957) en koos Unie, het Warschaupact het communisme, kort-

voor de economische lijn als middel tot eenwor- om de Koude Oorlog. 

ding. Europese veiligheid en defensie exit. Oat Er kwamen: cenwording van Duitsland en 

patroon zou zich herhalen.' vraagtekens ten aanzien van de betrokkenheid 

van de Verenigde Staten bij Europa. 

De EHG werd een doorslaand economisch suc

ces. Maar was volstrekt machteloos, in 1968, bij 

de Sovjet-inval in Tsjecho-Slowakije die de 

Praagse Lente liquideerde. En ook tijdens de 

oliecrisis die volgde op de jom-Kippoer-oorlog 

van 1973. Het was duidelijk dat economic niet 

gescl1eiden kan worden van internationale poli

tick en veiligheid, maar de EEG kon die conclu

sic niet trekken. 

Toch moest Europa een grotere rol gaan spelen 

op het vlak van de veiligheid. De Amerikanen 

zetten voortdurend het punt van de 'burden 

sharing', van een grater Europees aandeel in 

de verdedigingslasten van de NAVO, op de 

agenda. In de jaren tachtig zijn pogingen 

ondernomen om te komen tot een 'revitalisatie' 

van de WEU, hoewel deze organisatie nooit veel 

!even had vertoond. De pogingen sloegen niet 

echt aan. Het Haagse platform inzake 

Europese veiligheidsbelangen (1987) stelde vast 

dat de constructie van een geintegreerd Europa 

onvolledig zal blijven zolang het geen veilig

hcid en defensie om vat. Maar het bleef in de 

pmktijk vrijwel een dade letter. 

Europa, dat in een periode van eurosclerose 

verkeerde, koos voor de tweede keer voor de eco-

De plaats van Amerika tegenover Europa en 

die van Duitsland in Europa waren sinds de 

Tweede Wereldoorlog punten van voortdurende 

aandacht. Oak in 1989/90 konden zij niet wor

den genegeerd. De band met Amerika moest 

overeind blijven en het nieuwe, vergrote 

Duitsland moest des te meer hecht verankerd 

blijven in westelijke organisaties als NAVO en 

EG. 

Het antwoord werd, op aandringen van 

Bondskanselier Kol1l, gezocht in het streven 

naar een Europese Politiekc Unie (EPU). De lid

staten van de Unie zouden een gemeenschappe

lijk buitenlands- en veiligheidsbeleid voeren 

met in het verlengde daarvan een beleid ten 

aanzien van defensie. Aldus zou de band met 

Washington gekoesterd worden en tevens het 

verenigde Duitsland ferm aan de Europese boe

zem gedrukt worden. Nederland ontwierp voor 

die l!PU een fraaie tekst met een mengeling 

van communautaire en intergouvernementele 

elementen. Op 'Zwarte Maandag' {30 septem

ber 1991) werd het Nederlandse voorstel van 

tafel geveegd. Het Verdrag van Maastricht 

bevatte, in de woorden van Ruud Lubbers, op 

het terrein van buitenlands- en veiligheidsbe-
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leid in wezen slechts een 1Nerkagenda. Daarop 

figureerde wel de opdracht aan de WEU om te 

functioneren als Europese pijler binnen de 

NAVO en zich te ontwikkelen tot militaire poot 

van de nieuwe EU. Veel kwam daar niet van 

terecht, hoewel vooral de Nederlandse secreta

ris-generaal van de WEU Van liekelen zich zeer 

heeft ingezet voor goede betrekkingen tussen 

WliU en EU. Op de Petersberg te Bonn fèJrmu

leerde de WEU in 1992 wel een aantal militaire 

taken, waaronder ook crisisbeheersing, die uit

eindelijk in Amsterdam in het liU-verdrag 

terechtkwamen. Eigenlijk deed de NAVO haar 

huiswerk het beste. Tijdens de NAVO-Raad van 

Rerlijn van juni 1996 werd de mogelijkheid 

geboden aan de WliU om Europese operaties te 

leiden met gebruikmaking van NAVO-midde

len. De NAVO-Top van april 1999 in 

Washington bevestigde dat en ruimde bij de 

verwezenlijking van een liuropese Veiligheids

en Defensie-identiteit (J:VVl) ook een plaats 

voor de EU in. Al met al mag Europa niet kla

gen over het engagement van Amerika met 

Europa. Drie trefwoorden maken dat duidelijk: 

Golfóorlog, Dayton en Kosovo. Dat, zeker in het 

geval van de Golf, ook directe Amerikaanse 

belangen in het spel waren, doet aan die con

statering niets af. 

Maar Europa was, voor de derde maal, op de 

economische toer gegaan. Het kroonjuweel van 

het Verdrag van Maastricht was de 

Economische en Monetaire Unie (l~MU) met een 

Europese centrale bank en een Europese munt. 

Aan de deelnemers aan de HMU werden stren

ge eisen gesteld op het punt van inf1atie, rente, 

staatsschuld en fïnancieringstekort 

Zo slapjes als de EU-leden zich op buitenlands 

en veiligheidsterrein gedroegen, zo voortvarend 

waren de meesten met het voldoen aan de 

HMU-criteria. In Joegoslavië strompelde de liU 

van crisis naar crisis, bij de EMU werd een 

strak stabiliteits- en groeipact geformuleerd. 

BETERE VOORUITZICHTEN 

Prijs de dag niet voor het avond is. Het is niet 

uitgesloten dat over enige tijd de discussies en 

de activiteiten betreffende Europese veiligheid 

en defensie weer naar de achtergrond zullen 

zijn gedrongen. We beleefden, zoals aangege

ven, dat al enige malen. 

Er zijn echter een aantal factoren te noemen 

die erop duiden dat het dit keer ernst is met de 

plannen voor een Europees veiligheids- en 

defensiebeleid, (EVDR), de term die sinds de ER 

van Keulen doorgaans gebruikt wordt. 

Een factor betreft de logica der dingen. 

Veiligheid en economie zijn niet te scheiden. De 

EU vertegenwoordigt met haar interne markt 

een gigantische economische macht. Een succes

vollL'\ontplooiing van de EMU, en daar ziet het 

zeker naar uit, zal die macht verstevigen en 

vergroten. De l~U kan dan niet meer heen om 

het nemen van veiligheidspoliticke verantwoor

delijkheden. De geldigheid van deze stelling 

wordt dagelijks bewezen in Bosnië-Herzegovina 

en Kosovo. De militaire component van het EU

optreden in die regio vindt plaats in NAVO

kadel; hetgeen toe te juichen en overigens voor 

het moment onontkoombaar is. Toch kan er, 

ook in deze situatie, behoefte bestaan aan vei

ligheidspolitiek overleg in EU-verband. En zelfs 

de vurigste NAVO-voorstander kLm toch niet 

uitsluiten dat ooit de EU tot zelfstaJ1(lig optre

den zal moeten en willen besluiten. 

De overige factoren hebben steeds betrekking 

op een bepaald land. Achtereenvolgens belich

ten wij de positie van de Verenigde Staten, het 

Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. 

Zoals eerder werd opgemerkt is gedurende het 

eerste decennium 1111 het einde van de Koude 

c 
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Oorlog de betrokkenheid van Amcrika bij 

Europa, zij het soms met enige mocite, heel 

redclijk np peil gebleven. Washington drong 

sterk aan op uitbreiding van de NAVO met 

nieuwc !eden en orkestrcenlc dit vomjaar de 

j(Jrmulcring van ecn nieuw strategisch concept. 

De EU moet cr echter rckening mee houden dat 

bij een nieuwc crisis in Oost- of Zuidoost

liuropa Amerikaanse deelname aan eventuele 

crisisheheersingsoperaties niet gegarandeerd is. 

Wannecr de Amerikaanse rcgering het belang 

van Amerikaanse betrokkcnheid positief zou 

bcoordelen is er altijclnog het Congres waar de 

aandrang om unilateraal heleicl tc voeren ster

ker is geworden. De symptomen van unilatera

lisme zijn duidelijk aanwijsbaar. Zic de verwcr

ping van het vcrdrag tnt een algehecl verbod 

van kcrnprocven door de Senaat. Zie de afwij

zing van hct venlrag van Rome dat cen inter

nationaal stmJhoJ insteldc. Zie de mocizaam

heid waarmee achterstallige betalingen aan de 

Vcrcnigdc Naties gevotcerd worden. lie de 

opstelling Lcgenovcr het geschillenbeslechtings

mechanisme in de Wercldhandclsorganisatie, 

hocwc! op dat vlak de EU ook van wanten 

wect, bijvnorbceld als hct om bananen gaat. 

Tot verrassing van velen neemt hct Verenigd 

Koninkrijk, zeer tegcn zijn gewoonten in, het 

voortouw bij de vormgeving aan een liuropees 

veiligheids- en defensicbcleid. Ook mag van 

l.ondcn de WEU ter ziele gaan. Wat zijn de 

Britsc motieven? Frustratic over de gainge 

liuropcse prestatics in Kosovo? OJ is het besef 

nu echt tot de Jlritse rcgering doorgedrongen 

dat de 'special relationship' met de Verenigde 

Staten verschraald is? OJ zoekt premier Blair, 

die zo graag positief en stellig wil overkomen, 

compensatie voor de onhandige en defensievc 

positie waarin hij ten aanzien van de EMU en 

de cum is tcrechtgekomen? OJ probeert hij op 

een indirecte manicr Fmnkrijk dichter hij de 

NAVO tc krijgcn7 De oversteck over het Kanaal 

naar St. Malo was in elk gcval een verrassende 

manoeuvre. 

Het is vanaf l1et ontstaan van de Jlondsrcpu

bliek een constante Duitse beleidslijn geweest 

om zich hecht te verankcren in westelijke inter

nationalc verbanden. Een 'Alleingang' was 

ta boe. Op vciligheidsterrein was het beleid van 

de Bondsrepubliek om zich strikt te beperken 

tot een bondgenootschappelijke verdediging 

van het NAVO-verdragsgebied. Het !and had 

duidelijk moeite met het aanvaarden van de 

idee van crisisbeheersings- en vrcdesoperaties 

buiten het eigen grondgebied. Bepaalde groepe

ringen waren zclfs van mening, totdat het 

Constitutioncle Hof te Karlsruhe anders beslis

tc, dat de grondwet zulke operaties verbood. 

Aan de Go!Joor!og nam de Bondsrepubliek mili

tair niet dee!, hoewel het wel een Jorse financiC

le bijdrage leverde. In Bosnic-Herzegovina zette 

Duitsland militair-geneeskundig personecl en 

genie-troepen in. In Kosovo dienen thans ook 

Duitse gevechtseenheden. Ook coalitiepartner 

'de Groenen', met kopman Fischer op 

Jluitenlandse Zaken, steunt dat optreden. In 

Maastricht vroeg Duitsland om cen Politieke 

Unie juist ook om het veiligheidsbeleid in het 

Westen tc vcrankercn. Het is derlwlve duidelijk 

dat Berlijn een groot belang heeJt bij een 

FVDB. 

Tenslotte Fmnkrijk. Het Franse aandringen op 

cen EVDB, met een sterke Franse inbreng, is 

niets nieuws. Omdat hct de bedoeling is dat de 

EU-lidstaten eind 2000 een Verdrag van Parijs 

ondertekencn zal Fmnkrijk zich tot het uiterste 

inspannen, met inbegrip van hct soepel 

omgaan met Fmnse stokpaarden, om ten aan

zien van een l::VDB succes te bereiken. 
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DE MENINGEN IN NEDERLAND 

'St. Malo' schudde de Nederlandse regering 

wakker. In de maanden ervoor had Londen al 

initiatieven aangekondigd maar een combine 

met de Fransen tikte in Den Haag hard aan. 

Een inhaalslag was geboden. In een rede voor 

het Nederlands Genootschap voor 

Internationale Zaken op 9 maart 1999 omhels

de minister Van Aartsen de EVD!, mits die zich 

voor honderd procent binnen de NAVO zou ont

wikkelen. Aan het budgettaire kader van 

Regeerakkoord en Hoojdlijnennotitie werd niet 

gesleuteld. Daags daarna stuurde hij samen 

met minister van Defensie De Grave een brief 

naar de Tweede Kamer met dezeljde bood

schap.' Ruim twee maanden later, op 18 mei, 

hield minister De Grave voor hetzeljde 

Genootschap een redevoering die op het punt 

van EVDI veel positiever was getoonzet. Hij gaf 

aan dat een Europees veiligheidsbeleid een 

deugdelijke budgettaire basis nodig heeft en 

dat de slagvaardigheid gediend zou zijn met 

een startfonds voor operaties in EU-verband. 

Kennelijk had De Grave gemerkt dat de vaart 

erin zat in Europa; Den Haag moest een tandje 

bijzetten. Het lukte, in Keulen was het peloton 

weer ingehaald. Voor sommigen, het ministerie 

van Buitenlandse Zaken en de VVD, was het 

slikken geblazen. 

Hoe verliep het parlementaire debat in 

Nederland sinds 'Keulen?' 

In de Tweede Kamer vindt de idee van een 

EVDR een positief onthaal bij PvdA (Melkert, 

Timmermans), D66 (De Graaj; Scheltema- de 

Nie) en oppositiepartij CDA (De Hoop Scheffer, 

Verhagen). De VVD heeft tot dusver onoverko

melijke moeite om te aanvaarden dat de EU 

ook zelfstandig, buiten NAVO-kader, tot opera

ties kan besluiten. 

Wat zegt de regering? Premier Kok steunt vol-

uit de uitkomsten van 'Keulen'; hoewel hij ook 

regelmatig een sterk accent legt bij een voor

keur voor EU-operaties in NAVO-kader en zulke 

operaties buiten NAVO-verband qua schaal

grootte beperkt wil houden. Hij moet voorals

nog voorzichtig manoeuvreren om de VVD bin

nenboord te houden. Wellicht om dezelfde 

reden laat de minister van Buitenlandse Zaken 

zich zuinigjes uit; maar misschien wordt hij 

toch nog beïnvloed door een harde Atlantische 

kern op zijn departement. Van eventuele zelr 

standige EU- operaties wordt de kleinschalig

heid onderstreept; zeer veel nadruk wordt 

gelegd op een goede regeling van een nauwe 

samenwerking met de NAVO en op het bij een 

EVDR betrekken van de Europese landen die 

niet EU-lid zijn. Op conjèrenties en seminars 

wordt door zijn medewerkers een zo minimaal 

mogelijke invulling aan de Petersbergtaken 

van ~e EU gegeven. Betrejjènde een motie

Timmermans-Verhagen waarin de regering 

wordt gevraagd te bevorderen dat de Europese 

Commissie een witboek vervaardigt betreffende 

een interne markt voor defensiegoederen ziet 

Van Aartsen het gevaar opdoemen van een 

'Fortress Europe' dat de verhoudingen met de 

Amerikanen nadelig zou kunnen beïnvloeden 

Het parlementaire debat behelst grotendeels 

theologie. Iedereen in Nederland heeft een voor

keur voor EU-operaties in NAVO-kader; ook 

weet iedereen dat de eerste jaren eventuele zelF 

standige militaire acties van de EU slechts van 

bescheiden omvang kunnen zijn. Als men 

anders denkt dan is men bezig met de interes

sante vraag hoeveel engelen op de punt van 

een naald kunnen zitten! De standpunten van 

de regering maken overigens een ontwikkeling 

door. Volgens de Memorie van Toelichting op de 

begroting van Buitenlandse Zaken kan van de 

optie van geheel autonome EU-operaties alleen 

Cl 
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gebruik worden gemaakt in geval van k!ein

schalige opera ties. 0 In cen notitie van 29 okto

brr 1999 wordt deze optic voorzien van de 

woorden 'in het bijzonder' en 'meestal'.'· 

Voor de Huropese besluitvorming is het 

Nederlandse debat niet erg interessant. Maar 

valt toe te juichen zolang de juiste prioritfiten 

worden aangehouden. Er komt geen aan een 

nieuwe, vierde pijler aan. Zo'n constructie zou 

de kans vcrgrotcn dat het EVDB een !outer 

intergouvernementele aangelegenheid wordt 

waarin de grote lidstaten de dienst uitmaken. 

de houding van Buitenlandse Zaken werkt Ons land heeft in het verleden matige ervarin-

alleen maar in de hand dat de grate Ianden de gen opgedaan met contactgroepen waarin klei-

zaken onderling regelen met voorbijgaan van nere !anden, ondanks soms grote inspanningen 

de normale EU-kanalen. te velde, geen stem lwdden. Opname van het 

EVDB in de bestaande tweede pijler, die van 

DE VF.RDERE AGENDA 

De EU is met een EVDH aan een nieuw hoofd

stuk begonnen en zal, als de nieuwe activiteit 

beklijft, van karakter veranderen. Zij zal zich 

verwijderen van het beeld economische 

reusjpolitieke dwcrg. De FU zal evolueren van 

markt tot macht. Haar diplomatieke impoten

tie zal verminderen; haar economische kracht 

zal beter renderen zowel bij een positief optre

den (handelsconcessies, steun) als bij negatieve 

maatregelen (sancties). 

Tegenstanders van een EVDB zullen roepen dat 

de EU zich dreigt te ontwikkelcn tot een macht 

waar dreiging vanuit gaat. Dat is een onbewe

zen overdrijving. In de omgeving van de EU 

bevinden zich gebieden met een grote potentie 

aan spanningen, onrust, crises en conj1icten. 

Hen EU die naast dip!omatieke en economische 

instrumenten ook beschikt over een zeker mili

tair vcrmogen draagt, op preventieve wijze, bij 

aan het bevorderen van veiligheid en stabiliteit 

zonder dat een sclwt wordt gelost. 

Zekere institutionele aanpassingen zijn nodig, 

met inbegrip van een wijziging van het HU-ver

drag, bijvoorbeeld om vast te leggen dat l1et 

politick- en veiligheidscomite in tijden van cri

sis handelend op kan treden. De Nederlandse 

regering wil daar veel energie insteken. Dat 

het Gemeenschappelijk Buitenlands- en 

Veiligheidsbeleid (GBVLl), verdient de voorkeur. 

Dat heeft bovendien het voordeel dat de norma

le Brusse!se procedures worden toegepast. Het 

garandeert betrokkenheid van de Europese 

Commissie en van de Hoge Vertegcnwoordiger 

voor het GBVB, de heer Solana en geeft betere 

kansen voor inspraak en toezicht van het 

Furopces Parlement. Deze communautaire 

instellingen zullen er borg voor staan dat de 

dwarsverbindingen met de eerste pijler open 

blijven. Hetgeen van belang is bij onderwerpen 

a!s economische sancties en prikkels, bundeling 

van defensic-industrieen en bevordering van de 

totstandkoming van een interne markt voor 

defensiegoederen. 

De EU-lidstaten zullen hun defensievermogen 

moeten vergroten. In het jargon heet dat een 

toereikend ambitieniveau vaststellen. De krijgs

macht zal, onder behoud van de col!ectieve ver

dedigingstaak, uitgerust en geoefend moeten 

worden voor crisisbeheersingstaken met inbe

grip van 'peace enforcing' dat wil zeggen oor

logvoering. Het is raadzaam scenario's 

betreffende mogelijke crises te ontwerpen en 

daarbij aan te geven hoe zij tegemoet getreden 

zouden kunnen worden. Hen belangrijke taak 

lijkt in deze weggelegd voor Solana. De conclu

sies van Keulen geven aan op welke terreinen 
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versterking nodig is: inlichtingen, strategisch 

vervoer en 'command and crmtrol' met inhe

grip van het aanwijzen en prepareren van 

legerkorpsstaven. Eenheden voor de vulling van 

een of meer legerkorpsen zouden kunnen wor

den aangewezen. Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk maken concrete plannen. 

Coördinatie met de NAVO, speciaal met het 

'Defence Capahilities Initiative', is wenselijk. In 

2003 moet de EU een strijdkracht van 60.000 

man in het veld kunnen hrengen die het een 

jaar moeten kunnen volhouden. Menig EU-lid 

heeft al zijn aandacht verlegd naar crisisbe

heersing, daarbij het goede voorbeeld van de 

Britten navolgend. In eigen land heeft de 

Defensienota van minister De Grave de lijn van 

de Hoofdlijnennotitie, met zijn verschuiving 

van collectieve verdediging naar crisisbeheer

sing doorgetrokken. 
Verscheidene Tweede-Kamerfi-acties van politie

ke partijen hebben hun opvattingen over de 

inrichting van de Nederlandse defensie gepubli

ceerd.' Alle partijen worstelen met het vraag

stuk dat voor crisisbeheersingstaken vooral 

behoefte bestaat aan grondstrijdkrachten, ter

wijl de natuurlijke voorkeur van ons defensie

establishment uitgaat naar marine en lucht

macht. De PvdA doorbreekt de 2-1-1-formule 

inzake de verdeling van het geld over de krijgs

machtdelen, kort zwaar op de marine en wil 

eigenlijk het van Nederlands-Duitse legerkorps 

af 
De partij zegt uitdrukkelijk dat haar nota 

geen bezuinigingsnota is. Het gespaarde geld 

wordt ingezet voor Europese defensiesamenwer

king, kwaliteitsverbetering en betere arbeids

voorwaarden. Nog niet zo lang geleden prees 

premier Kok het Nederlands-Duitse korps als 

een schoolvoorbeeld van internationale en 

Europese defensiesamenwerking. De opheffing 

daarvan zal in Berlijn zuur worden bekeken, 

zeker nu deze is aangekondigd zonder tevoren 

met de Duitsers overlegd te hebben. De accent

verlegging naar crisisbeheersing weegt voor de 

PvdA zwaar. Fractievoorzitter Melkert dreigde 

minister De Grave met kortingen op zijn bud

get als hij te zeer vasthield aan de klassieke 

collectieve verdedigingstaak. 

D66 komt met een aantal noties die ofwel zeer 

globaal zijn dan wel meer het flankerend 

defensiebeleid betreffen. D66 schurkt dicht 

tegen de PvdA aan. De WD valt enigszins uit 

de toon omdat tot dusver alleen een geschrift 

van de Teldersstichting werd gepubliceerd dat 

uitsluitend voor rekening van de auteur, P.G.c. 

van Schie, komt. 

Het CDA wil nogal wat met onze krijgsmacht. 

Er gaat weinig af en Europa komt erbij. Het 

Nederlands-Duitse korps blijft gehandhaafd 

met een zekere verschuiving van de inzetbaar

heid naar crisisbeheersing en vredesoperaties. 

Achte~standen met betrekking tot personeelsbe

leid en materieelinvesteringen dienen zo snel 

mogelijk te worden ingelopen. 

Het budget. Het scharnier waarom het defensie

apparaat draait. Sedert het einde van de 

Koude Oorlog heeft Nederland, trouwens zoals 

alle Europese NAVO-leden, fors op zijn defensie

uitgaven bezuinigd. Thans geeft het nog 1,7<){, 

van het Bruto Nationaal Product daaraan uit. 

Hiermee zijn we in de NAVO-familie een krappe 

middenmoter. Het heeft er wel de schijn van 

dat de bezuinigingsdrift zijn einde nadert. De 

Grave moet zien voor het EVDB iets binnen te 

halen van de paarse bonanza. 

Het zou toe te juichen zijn als de EU-leden een 

convergentiecriterium voor hun defensie-uitga

ven overeen zouden komen, bijvoorbeeld. een 

bepaald percentage van hun Bruto Nationaal 

Product en dan bij voorkeur op een hoger 

niveau dan het bestaande. Vooral voor 
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Duitsland zal dit een groot probleem opleveren ging van het defensiebudget, bijvoorbeeld om 

omdat dit land voor omvangrijke bezuinigings- te voldoen aan een afgesproken EU-convergen-

programma's over de gehele linie staat, die tiecriterium, zul moeten wachten tot de ver-

nodig zijn voor de sanering van de Duitse eco- vaardiging van een nieuw regeerakkoord. 

nomie. 

In ons land heeft premier Kok in een samen- Een laatste punt betreft de Europese defensie-

spraak met PvdAjj'actievoorzitter Melkert tij- materieelsamenwerking. De afgelopen decennia 

dens het debat over de uitkomsten van Keulen 

aangegeven dat hij een wijziging van het 

dejensiebudget niet wil uitsluiten maar dan 

als een gevolg van de internationale ontwikke

lingen en los van de discussie over een EVDB. 

In de praktijk zal het op hetzelfde neerkomen. 

In D66 is de financiële carrousel nu weer (tijde

lijk?) blijven stilstaan op het punt van stoppen 

met verdere reducties. De WO heeft spijt 

betuigd over de bij de opstelling van het regeer

akkoord at:z;esproken korting van 4 maal 375 

miljoen gulden. Geen van de regeringspartijen 

wil overigens het regeerakkoord openbreken. 

De CDA- Tweede Kamerfractie heeft vanaf de 

start van Paars-Il de kortingen op het defensie

budget at:z;ewezen. In een eind november 1999 

uitgebrachte nota over de krijgsmacht in de 

21 ste eeuw wordt voorgesteld het defensiebud

get structureel met 100 miljoen gulden te ver

hogen uit de algemene middelen. Voor het voor

gestane nieuwe beleid heeft het CDA 400 mil

joen nodig. Het verschil wordt overbrugd met 

de bij de Algemene Politieke Beschouwingen 

toegezegde 50 miljoen, met 100 miljoen te put

ten uit verschuivingen en efficiemywinsten en 

met 150 miljoen voor vredesoperaties uit de 

Homogene Groep Internationale 

Samenwerking. Die laatste post is geen nieuw 

geld maar de chique variant van het voor de 

herijking in zwang geraakte beleid om defen

sierekeningen inzake vredesoperaties bij 

Ontwikkelingssamenwerking te deponeren. 

De posities van de politieke partijen overziend 

is de conclusie gerechtvaardigd dat een verho-

kwam er van samenwerking bitter weinig 

terecht. In de defensie-industrie bestaat maar 

één type klant: de nationale staat. Die staat 

kocht, om allerlei redenen, vooral bij de eigen 

industrie, vooropgesteld dat die bestond. 

Projecten met deelname van strijdkrachten en 

industrieën uit meerdere staten sneefden op het 

beginsel van het 'juste retour'. De rekensom

men waren nooit kloppend te krijgen. 

In de Verenigde Staten beantwoordde de indus

trie de daling van het defensiebudget met suc

cesvolle reorganisaties en bundelingen. In 

Europa konden de nationale defensie-indus

trieën hun steeds duurder wordende producten 

in steeds geringere aantallen slijten aan hun 

met krimpende budgetten worstelende nationa

le staten. De verspilling van schaars defensie

geld door industriële inefficiency nam een 

schrijnende vorm aan. 

Uiteindelijk hebben de Europese defensie-indus

trieën in zekere zin het heft in eigen hand 

genomen. Zij zochten samenwerking over de 

grenzen heen. Na omstandige manoeuvres tus

sen industrieën uit de drie grootste EU-leden 

kwam uiteindelijk tot stand de Duits-Franse 

fusie tussen DASA en Aerospatiale Matra. Het 

einde van het fusieproces is daarmee nog niet 

in zicht. Ook transatlantische combinaties 

behoren tot de mogelijkheden. 

De (restanten van de) Nederlandse defensie

industrie moet in dit proces positie kiezen. Zij 

zal daarbij ook opties willen openhouden voor 

eventuele samenwerking met Amerikaanse 

bedrijven in het geval van Nederlandse aanko-
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pen in de Verenigde Staten. 

Aan de EU de opdracht de herstructureringen 

in de Europese defensie-industrie van een goed 

flankerend beleid te voorzien. De compartimen-

tering van de defensiegoederenmarkt in natio-

nale deelmarkten kan en zal verdwijnen wan-

neer een interne markt voor deze goederen 

wordt geschapen. Een reeds eerder ter sprake 

gekomen motie:fimmermans-Verhagen (PvdA-

CDA) van de Tweede Kamer vraagt van de rege-

ring te bevorderen dat de Europese Commissie 

een witboek inzake een interne markt voor de 

defensie-industrie opstelt.' 

Men moet aannemen dat de regeringen van de 

EU-lidstaten zich terdege realiseren dat de tot-

standbrenging van zo'n interne markt en een 

voortgaande herstructurering van de Europese 

defensie-industrie feitelijk de verplichting met 

zich meebrengt (meer) defensiematerieel bij 

deze industrie te bestellen. Ook dat zal waar-

schijnlijk budgetverhogend werken. 

Instituties, vermogen, budget en een interne 

markt voor defensiegoederen. Het vormt een 

loodzware agenda. Slechts een Politieke Unie, 

die boven het economische niveau weet uit te 

stijgen en die voor zichzelf een perspectief weet 

te schetsen van positie, doelen en taken in de 

nieuwe eeuw, kan zo'n agenda hanteren. 

drs. ].].M. Penders 

Oud-lid van het Europees Parlement 

Noten 

1) Europese Raad van Keulen, 

Conclusies van het voorzit

terschap, 3 en 4 juni 1999, in: 

Europa van morgen, 9, 9 juni 

1999; Europese Raad van 

Helsinki. Conclusies van het 

2 

voorzitterschap, 10 en 11 

december 1999 in: Europa 

van morgen,18,16 december 

1999 

3 

Zie voor een goed overzicht 

van deze periode: D. 

Hellema, de hoofdstukken 4 

en 5, Buitenlandse politiek van 

Nederlund, Utrecht 1995. 

Tweede Kamer (TK) 1998-

1999,21 501- 20, nr. 79. 

Vooral van belang zijn de 

Handelingen TK 1998-1999, 

nr. 86, 9 juni 1999 (ER van 

Keulen); Handelingen TK 

1999-2000, nf. 3, 23 septem

ber 1999 (Algemene Politieke 

Beschouwingen) en nr. 6, 30 

september 1999 (de Staat van 

de Europese Unie). 

~ijksbegroting 2000, hoofd-

4 

5 

stuk V, Memorie van 

Toelichting, blz. 27. 

6 TK 1999-2000, 24 128, nr. 4. 

7 PvdA, Een plan voor de krijgs

macht, september 1999, 

D66, De Nederlandse krijgs

macht: 21 voorstellen voor de 

21ste eeuw, 8 november 

1999, 

CDA, De krijgsmacht, inzet

baar voor de 21ste eeuw, 

november 1999. 

8 TK 1999-2000, 26 580, nr. 4. 




