
Defensie 

Mr. B.J. baron van Voorst tot Voorst 

Een andere wereld, een 
andere defensie 

De gerechtigheidsnorm brengt met zich 
mee dat de overheid als taak heeft zich in 
te spannen voor een rechtvaardiger we
reldsamenleving. Hoewel de omvang van 
de krijgsmacht afneemt, zullen in vredestijd 
meer eenheden dan nu direct inzetbaar zijn 
voor crisisbeheersingstaken avera/ ter we
reid. Dit is met name het gevolg van de af
schaffing van de opkomstplicht. 

'Er zal pas een stabiele vrede in Europa be
reikt kunnen worden als alom de mensen
rechten worden gerespecteerd, als volke
ren het recht op zelfbeschikking kunnen 
uitoefenen, als gelijke plafonds van bewa
pening op een lager niveau zijn bereikt en 
als militaire dreiging werkelijk is verdwe
nen.'1 
Aldus artikel 5.1 van ons huidige CDA-ver
kiezingsprogram. Een program daterend uit 
een tijd dat de dreiging vanuit de Sowjet
Unie nog realiteit was en waarin derhalve 
nog werd stilgestaan bij de tegenstelling 
NA VO - Warschaupact. 

Een andere wereld 
Niemand had toen kunnen vermoeden dat 
een paar jaar later het wereldbeeld totaal 
veranderd zou zijn. Oat haast vertrouwde 
spanningen tussen Oost en West plaats 
zouden maken voor vrede en samenwer-
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king en dat de onderdrukking door het com
munisme zou worden overwonnen doorvrij
heid en democratie. 

De directe militaire dreiging voor Neder
land is sterk verminderd; de dreiging van 
een massale aanval vanuit de Sowjet-Unie, 
die in de in 1991 uitgebrachte Defensie
nota2 nog niet kon worden uitgesloten, is 
verdwenen. Wapenvermindering is aan de 
orde van de dag, waarvan het recentelijk 
overeengekomen START -2-verdrag een 
indrukwekkend voorbeeld is. 
De context waarin het verkiezingsprogram 
is geschreven mag dan veranderd zijn; het 
geciteerde artikel is helaas niet minder ac
tueel. Na de euforie aan het begin van dit 
decennium, is snel duidelijk geworden dat 
echte vrede nog ver weg is. De grote drei
ging vanuit het Oosten is weliswaar ver
dwenen, maar nieuwe spanningen zijn ont
staan. Door toenemend nationalisme, etni
sche en religieuze tegenstellingen en grote 
economische problemen neemt het aantal 
potentiele brandhaarden, veraf en dichtbij, 
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aileen maar toe. Onderdrukte spanningen 
en haatgevoelens komen aan de opper
vlakte. Met de vreselijke misdaden die daar 
het gevolg van kunnen zijn, worden we da
gelijks geconfronteerd. De brandhaarden 
vormen uiteraard een grate bedreiging voor 
de stabiliteit in de betreffende regia's, maar 
oak de belangen van de Westerse Ianden 
kunnen worden geraakt. 

Een andere defensie 
In een zo veranderde wereld past een an
dere defensie. Een defensie-organisatie die 
meer nag dan nu in staat is een bijdrage te 
leveren aan operaties ter voorkoming, be
heersing of beeindiging van gewapende 
conflicten. 

Die internationale militaire betrokkenheid 
in het kader van crisisbeheersing kan bij
voorbeeld nodig zijn om humanitaire hulp
verlening mogelijk te maken, om toe te zien 
op een overeengekomen staakt-het-vuren, 
maar oak om gewapende conflicten te be
teugelen. Met name deze peace-enforce
ment-operaties (waarbij de vrede met ge
weld moet worden afgedwongen) zullen er 
toe leiden dat Nederlandse militairen, meer 
dan in de laatste decennia, geconfronteerd 
kunnen worden met levensgevaarlijke situ
aties die niet direct betrekking hebben op 
de verdediging van het eigen of NAVO 
(Noordatlantische Verdragsorganisatie)
grondgebied. 

In het binnenkort vast te stellen concept
Program van Uitgangspunten van het CDA3 
wordt oak bij deze consequenties stilge
staan. Het is echter jammer dat de bereid
heid om oak die zware verantwoordelijkheid 
op ons te nemen niet expliciet in de artike
len van het concept-Program is vastgelegd. 
Zoals gezegd staat centraal in het nieuwe 
veiligheidsbeleid dat de toekomstige Ne
derlandse strijdkrachten niet slechts in staat 
moeten zijn tot verdediging van ons eigen 
en NAVO-grondgebied, maar oak volledig 
moeten zijn voorbereid op crisisbeheer-
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singsoperaties overal ter wereld. 
In de onlangs aan het parlement aange

boden Prioriteitennota4 wordt geschetst 
hoe die krijgsmacht voor de nieuwe taken 
moet worden ingericht. De reeds in de De
fensienota gemaakte keuze voor een ge
lijktijdige herstructurering en verkleining 
wordt met de Prioriteitennota versterkt 
voortgezet, waarbij de flexibiliteit, mobiliteit 
en multifunctionaliteit van marine, land
mach! en luchtmacht moeten worden ver
groot. 

Besloten is dat aile parate eenheden van 
de Nederlandse krijgsmacht in beginsel ter 
beschikking staan van VN-operaties. 
De krijgsmacht zal in staat zijn gelijktijdig 
aan vier crisisbeheersingsoperaties deel te 
nemen op het niveau van een bataljon. Zo
nodig moeten deze operaties drie jaar lang 
kunnen worden volgehouden. 

De veranderde wereldsituatie leidt ertoe 
dat oak de verkleining van de krijgsmacht 
kan worden voortgezet. De omvang van de 
krijgsmacht werd tot nu toe immers bepaald 
door de noodzaak een massale verras
singsaanval op te vangen en een mede 
daarop afgestemd mobilisatiesysteem in 
stand te houden. De nieuwe veiligheidssi
tuatie leidt tot een verdere verkleining van 
met name de landmacht. Bij marine en 
luchtmacht is niet zozeer sprake van een 
verdere verkleining als wei van een interne 
prioriteitsverschuivi ng. 

Wanneer rand het jaar 2000 de herstruc
turering is voltooid, zullen de Nederlandse 
strijdkrachten in vredestijd ongeveer 
70.000 personen omvatten. In oorlogstijd 
kan de sterkte van de krijgsmacht toene
men tot 110.000 personen. Deze omvang 
wordt bereikt door het oproepen van reser
veplichtige vrijwilligers. Als de onzekere in
ternationale veiligheidssituatie niet verbe-

3. Ontwerp-Program van Uitgangspunten van het GOA, 
juni 1992 

4. Prioriteitennota Een andere wereld, een andere Defen
sie, TK 1992-1993 22975 
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tert, zal de vijfde, mobilisabele brigade, zo 
mogelijk ook na 1998 moeten blijven be
staan om een voldoende oorlogssterkte te 
garanderen. 

In het Nederlandse veiligheidsbeleid zul
len internationale organisaties als de Ver
enigde Naties, de Conferentie voor Veilig
heid en Samenwerking in Europa (CVSE), 
de NAVO en de Westeuropese Unie (WEU) 
een grate rol blijven spelen. De verwach
tingen over de rol van de Verenigde Naties 
mogen niet te hoog gespannen zijn, on
danks de hoopvolle ontwikkelingen van de 
laatste jaren. De VN kan haar rol als hoe
der van de internationale rechtsorde aileen 
vervullen als haar autoriteit wordt geres
pecteerd. Als vredebewarende VN-eenhe
den straffeloos kunnen worden genegeerd, 
ridiculiseert de VN zich. De VN moet 
daarom bereid zijn om zo nodig met zwaar
dere middelen de vrede af te dwingen. 

In toenemende mate zal de CVSE een rol 
moeten spelen bij crisisbeheersing in Eu
ropa en del en van Azie. Verder zal de WEU, 
in lijn met het Verdrag van Maastricht, zich 
meer als Europese pijler van de NAVO 
moeten ontwikkelen, waarbij operaties van 
de WEU aanvullend en verenigbaar met de 
taken van de NAVO moeten zijn. 
Ook zal gestreefd worden naar meer directe 
internationale samenwerking. De vorming 
van een Duits-Nederlands legerkorps, dat 
mogelijk kan worden uitgebreid met troepen 
uit andere Ianden, is daarvan een voor
beeld. 

Ten opzichte van de Defensienota Ievert 
de Prioriteitennota vanaf 1994 een bespa
ring op van ruim 1 miljard gulden per jaar. 
Dat leidt er toe dat de begroting voor 1994 
in reele termen ruim achttien procent lager 
zal zijn dan in 1989, het laatste jaar waarin 
het defensiebudget nog groeide. 
De huidige veiligheidsanalyse en de daar
uit voortvloeiende keuze voor een nieuwe 
krijgsmacht betekenen echter wei dat de 
mogelijkheid tot het uitkeren van extra vre-
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desdividend is uitgeput. De opbouw van 
een flexibele, snel inzetbare krijgsmacht 
noodzaakt tot nieuwe investeringen. lnves
teringen ten behoeve van het luchttrans
port, de luchtmobiele brigade en het amfi
bisch transportschip houden dan ook de 
hoogste prioriteit. Ook hier zullen we onze 
verantwoordelijkheid serieus moeten 
nemen. 

Als vredebewarende 
VN-eenheden straffeloos 
kunnen worden 
genegeerd, ridiculiseert 
de VN zich. De VN moet 
daarom bereid zijn om 
zo nodig met zwaardere 
middelen de vrede af 
te dwingen. 

Het gaat er nu om de plannen van de Prio
riteitennota ook daadwerkelijk uit te voeren. 
Bovendien zou een aanslag op de finan
ciele grondslag leiden tot ingrijpende so
ciale gevolgen voor het personeel. Ook het 
personeel heeft nu recht op duidelijkheid. 
Hoewel de vredes- en oorlogsomvang van 
de krijgsmacht dus zullen verkleinen, zullen 
in vredestijd meer eenheden dan nu direct 
inzetbaar zijn voor crisisbeheersingstaken. 
Dat heeft te maken met de aanschaf van 
nieuw materieel, maar vooral ook met de 
grotere inzetbaarheid van de toekomstige 
eenheden, die niet Ianger voornamelijk uit 
dienstplichtigen zullen bestaan. 
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Dienstplicht 
Als we naast de klassieke taken werkelijk 
goed voorbereid willen zijn op crisisbe
heersingsoperaties, vereist dat een snel in
zetbare, flexibele en slagvaardige krijgs
macht. Met name daarom is in de 
Prioriteitennota gekozen voor een vrijwilli
gerskrijgsmacht. De opkomstplicht zal per 
1 januari 1998 worden afgeschaft. Daar
mee is sprake van een verantwoorde over
gangsperiode. De dienstplicht blijft na 1998 
formeel gehandhaafd om bij mogelijke ver
slechtering van de internationale veilig
heidssituatie opnieuw dienstplichtigen te 
kunnen oproepen. 
Hoewel er nu formeel geen belemmeringen 
bestaan voor onvrijwillige uitzending, is in 
de loop der jaren een politiek breed ge
steunde praktijk gegroeid, dat dienstplichti
gen voor de uitvoering van vredesoperaties 
aileen op basis van vrijwilligheid mogen 
worden uitgezonden; zelfs 'op de vliegtuig
trap' mogen zij zich nog bedenken. En al 
zou er al sprake zijn van een eventueel ver
plichte uitzending, dan zal, mede door de 
motie-Frinking5, een eventueel besluit tot 
uitzending, aan de Kamer moeten worden 
voorgelegd. Het is ook terecht dat de uit
zending van dienstplichtigen, evenals trou
wens de uitzending van beroepspersoneel, 
met veel waarborgen is omkleed. Het gaat 
bij dienstplichtigen immers om de inzet van 
mensen die er niet vrijwillig voor gekozen 
hebben in de krijgsmacht te dienen en die 
dus niet zomaar verplicht kunnen worden 
ingezet voor taken die niet direct te maken 
hebben met 'de verdediging van het vader
land'. Het is jammer dat de Commissie
Dienstplicht6 aan deze en andere ideele as
pecten weinig aandacht heeft geschonken. 
De problemen om dienstplichtigen uit te 
zenden, zijn een handicap voor de, in ver
band met de nieuwe taken noodzakelijke, 
flexibiliteit en inzetbaarheid van de krijgs
macht. Op dit moment worden uit te zenden 
eenheden moeizaam samengesteld uit vrij-
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willigers afkomstig van verschillende be
staande eenheden. Met name voor de Ko
ninklijke landmacht is dit een moeilijk werk
bare situatie. De landmacht verkeert 
namelijk steeds in onzekerheid over de 
vraag hoeveel dienstplichtigen uiteindelijk 

Dienstplichtigen kunnen 
niet zomaar verplicht 
worden ingezet voor 
taken die niet direct te 
maken hebben met 'de 
verdediging van het 
vaderland' 

voor uitzending beschikbaar zijn. Met een 
vrijwilligerskrijgsmacht zal daaraan een 
einde komen. 

Een andere belangrijke reden om de op
komstplicht af te schaffen is de oneerlijke 
verdeling van de dienstplichtlast over de 
jongeren. Op dit moment worden nog geen 
vier van de tien jongens in werkelijke dienst 
opgeroepen. Bij handhaving van de dienst
plicht zou dat, bij de verdere inkrimping van 
de krijgsmacht, zelfs teruglopen tot minder 
dan drie van de tien jongens. Een situatie 
waarvoor het maatschappelijk draagvlak 
ontbreekt. Ons uitgangspunt van gespreide 
verantwoordelijkheid betekent 66k dat situ
aties waar verantwoordelijkheden zeer on
eerlijk zijn verdeeld niet mogen blijven 
voortbestaan. 

5. TK 1987-1988.16521. nr.13 
6. Naar een dienstplicht nieuwe stijl, TK 1992-1993, aan

geboden 28 september 1992. De Commissie Dienst
plicht onder voorzitterschap van de heer W. Meijer heeft 
in opdracht van de Minister van Defensie onderzoek ge
daan naar de toekomst van de dienstplicht. De Com
missie adviseerde de dienstplicht te handhaven. 
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Van Voorst tot Voorst op bezoek bij de VN-troepen in het voormalige Joegoslavie . 

Het is met name om deze redenen dat ik in 
deze zo veranderde wereldsituatie mede de 
verantwoordelijkheid heb genomen voor de 
beslissing de opkomstplicht af te schaffen, 
ondanks het feit dat ons verkiezingspro
gram 'Verantwoord voortbouwen' zich uit
spreekt v66r de dienstplicht. 'De samen
stelling van de krijgsmacht uit vrijwilligers 
en dienstplichtigen toont de verdedigings
wil van de Nederlandse samenleving', zo 
stelt het verkiezingsprogram in artikel 5.5. 
De maatschappelijke betrokkenheid bij de 
verdediging en de wisselwerking tussen 
maatschappij en krijgsmacht is nog steeds 
een groat goed. Natuurlijk he eft het bestaan 
van de dienstplicht daarop een gunstige in
vloed, maar het is niet het enige middel om 
dat doe I te bereiken. De krijgsmacht is in de 
loop der jaren al sterk vermaatschappelijkt 
en de vrijwillig dienende militairen staan als 
ieder ander midden in onze maatschappij. 
Het in de nieuwe krijgsmacht betrekkelijk 
grate aantal beroepsmilitairen-voor-be
paalde-tijd, met contracten varierend van 
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twee tot acht jaar, is nog een extra waar
borg voor de wisselwerking tussen maat
schappij en krijgsmacht. 

Ook de Maatschappelijke Raad voor de 
Krijgsmacht is van mening dat het wegval
len van de dienstplicht geen grate nadelige 
gevolgen voor de integratie van samenle
ving en krijgsmacht behoeft te hebben7. 

lnternationale hulpverlening 
Met de nieuwe taken van de krijgsmacht 
wordt ook steeds duidelijker dat de grenzen 
tussen handhaving van de internationale 
rechtsorde, humanitaire hulpverlening en 
ontwikkelingssamenwerking vervagen. 
Met name de door de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties in zijn Agenda for 
Peace genoemde peace-building-opera
ties geven daaraan uitdrukking. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om militaire steun om 
de terugkeer van de gevluchte bevolking te 

7. Standpunt over het advies van de Commissie·Dienst· 
plicht, MRK·advies nr. 26, 2 november 1992, biz. 14 
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begeleiden, humanitaire noodhulp te verle
nen en bij te dragen aan herstel van de in
frastructuur en andere elementaire voor
zieningen. Een dergelijke vredesoperatie 
draagt bij aan het leggen van een basis voor 
duurzame vrede, economische ontwikke
ling en een democratisch bestuur. 

De huidige inzet van Nederlandse militai
ren in Cambodja is hiervan een sprekend 
voorbeeld. Deze vredesoperatie heeft 
mede tot doel bij te dragen aan de weder
opbouw van een verwoest land, onder an
dere door mijnen te ruimen en communica
tiemiddelen en bruggen te herstellen. 
Vandaar dat ook de minister voor Ontwik
kelingssamenwerking bijdraagt aan de fi
nanciering van deze peace-building-operatie. 

De internationalisering van veel vraag
stukken en de toegenomen samenhang 
van de grate problemen in de wereld doet 
de vraag rijzen in hoeverre uitgaven met 
een internationaal karakter gebonden zou
den moeten worden aan een (nieuwe) fi
nanciele norm. 

De in de Nota Buitenlanduitgaven8 be
sproken mogelijkheid om een buitenland
norm te ontwikkelen voor aile buitenland
uitgaven is terecht door kabinet en Kamer 
verworpen. 'Een belangrijk nadeel van een 
dergelijke buitenlandnorm is dat te strin
gente budgettaire verbanden worden ge
legd binnen een beleidsmatig niet coherent 
geheel'9 

Een andere vraag betreft de wenselijk
heid van een internationale-hulpverlenings
norm. Zowel binnen als buiten het CDA wint 
deze gedachte sympathie. Onder die norm 
moeten dan buitenland-uitgaven worden 
gerangschikt zoals de 'klassieke' ontwikke
lingshulp, vredesoperaties, internationale 
milieu-uitgaven en VN-contributies 1o_ Een in
ventarisatie van de tot nu toe ingenomen 
standpunten Ievert onder andere het vol
gende op: 
1. In de 'Nota Buitenlanduitgaven' noemt 
het kabinet de mogelijkheid van een norm 
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voor internationale hulpverlening. Daarbij 
wordt gesuggereerd dat er een sub-norm 
voor de uitgaven voor de allerarmsten moet 
komen. Over de totaal-norm doet het kabi
net verder geen concrete-uitspraken. Wei 
merkte vice-premier Kok in het debat over 
de nota op dat hij niet zozeer aan een vaste 
norm denkt, om zodoende de flexibiliteit in 
die uitgaven te handhaven11_ 
2. Tijdens de CDA-Partijraad van 28 no
vember is een resolutie aangenomen die 
stelt dat een nieuwe norm voor internatio
nale hulpverlening noodzakelijk is. De re
solutie spreekt niet concreet over een kop
peling van de norm aan het netto nationaal 
inkomen (NNI). In deze resolutie is ook 
sprake van een sub-norm voor de aller
armsten, die volgens de notitie-Neuman12 
ongeveer zal neerkomen op 70% van de 
Nederlandse bilaterale ontwikkelingshulp 
van 1990. 
3. Tenslotte komt het voorstel van een in
ternationale-hulpverleningsnorm naar 
voren in het concept-Program van Uit
gangspunten. Daar wordt wei voorgesteld 
de nieuwe norm te koppelen aan een vast 
percentage van het NNI13_ Verder wordt er 
in wezen een sub-norm voor ontwikke
lingssamenwerking (in 'klassieke' zin) voor
gesteld van 1 ,5%. 

Ook ik pleit voor een herbezinning op 
onze internationale uitgaven. We moeten 
onze blijvende solidariteit met kansarmen 
in de wereld tot uitdrukking brengen. Maar 
we moeten ons niet blind staren op oude 

8. Nota Buitenlanduitgaven, TK 1991-1992,22610, nr.3 
9. zie noot 8, biz. 10 
10. zie voor een mogelijke invulling van de norm: 

- E. van Lennep, 'Omvang en prioriteiten van interna
tionale hulp', Economisch Statistische berichten, ok
tober 1992, biz. 1016-1019 
- J.J.A.M. van Gennip, 'De opgelaaide discussie over 
internationale solidariteit', Christen Democratische 
Verkenningen, april 1992, biz. 178-185 

11. zie noot 8, UCV-verslag 16 november 1992, biz. 46 
12. H.J. Neuman (voorzitter Commissie Buitenland van 

het CDA), advies aan de Partijraad van het CDA over 
internationale hulpverlening, 26 oktober 1992 

13. zie noot 3, artikel 49 
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definities en schotten, die geen recht doen 
aan het veranderde wereldbeeld. Zo is het 
terecht dat oak bepaalde vredesoperaties 
tot de internationale hulpverlening gere
kend kunnen worden. Vrede en veiligheid 
zijn immers voorwaarden voor effectieve ar
moedebestrijding en het kunnen bereiken 
van economische zelfstandigheid. Het is 
oak een bevestiging van het slechten van 
schotten tussen de verschillende sectoren 
van buitenlands beleid en illustreertwat De
fensie met de nieuwe taken beoogt. 

We zullen bij het afbakenen van wat er 
onder internationale hulpverlening valt ech
ter wei op definitie-problemen stuiten. Zo 
zal mijns inziens niet elke vredesoperatie 
daaronder gebracht moeten worden. Oat 
zogenaamde peace-building-operaties, 
zoals de Untac-operatie in Cambodja, daar
onder vallen, is wei duidelijk. De acties in 
de Golf ter bevrijding van Koeweit zijn er 
echter minder vanzelfsprekend onder te 
brengen. Naar mijn mening dienen vredes
operaties, willen zij als internationale hulp
verlening aangemerkt kunnen worden, als 
doel te hebben de wederopbouw of de ver
dere ontwikkeling van een land mogelijk te 
maken dan wei vooral een humanitaire 
doelstelling te hebben. Los van de nood
zaak van militaire interventie zou derhalve 
hetland waar de vredesoperatie plaatsvindt 
oak om andere redenen voor hulpverlening 
door Nederland in aanmerking moeten 
komen. Pas dan lijkt het zinvol de vredes
operaties tot internationale hulpverlening te 
rekenen. 

Voorts speelt de vraag welke kosten van 
die vredesoperaties meegerekend moeten 
worden. Financiele bijdragen aan vredes
operaties, additionele kosten voor Defensie 
of aile (doorberekende) kosten van de inzet 
van militairen? Niet voor niets merkt Van 
Gennip in hetjanuari-nummervan Christen
Democratische Verkenningen op dat er de 
komende maanden een zware en boeiende 
exercitie moet worden uitgevoerd14. 
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Definiering zal niet gemakkelijk zijn. Omdat 
de krijgsmacht zowel als taak heeft voor
bereid te zijn op de verdediging van het 
NAVO-grondgebied als te participeren in 
vredesoperaties is een zuivere splitsing van 
kosten onmogelijk te maken. Het zijn im
mers dezelfde mensen die met dezelfde 
middelen beide taken moeten uitvoeren. 
Om onoplosbare rekenproblemen te ver
mijden, lijkt het zinvol de toerekening van 
de kosten van vredesoperaties beperkt te 
houden tot direct toerekenbare kosten (VN
contributies, additionele personeels- en 
materieelkosten, maar wei Iicht oak aile kos
ten van het bij een dergelijke actie betrok
ken personeel). Een nadeel hiervan is wei 
dat de feitelijke bijdrage van Defensie aan 
een rechtvaardiger wereldsamenleving niet 
weerspiegeld wordt in datgene dat als in
ternationale hulpverlening wordt aange
merkt. 

De verwachtingen van een internationale
hulpverleningsnorm mag en niet te haag ge
spannen zijn. Een norm moet en kan niet 
fungeren als maximum-norm. Oat zou kun
nen ontaarden in een concurrentie tussen 
de verschillende buitenland-uitgaven, het
geen stuit op dezelfde bezwaren als 
waarom de norm voor de totale buitenland
uitgaven is afgewezen. Als er bijvoorbeeld 
extra steun is gegeven aan Midden en Oost
Europa, kan het geen automatisme zijn dat 
een verzoek van de VN om deel te nemen 
aan een vredesoperatie wordt afgewezen 
omdat anders de norm zou worden over
schreden. 

Bovendien moeten we beseffen dat Ne
derland niet aileen door deze hulpverle
nings-uitgaven uitdrukking geeft aan zijn in
ternationale solidariteit; oak het streven 
naar een vrijere handelspolitiek en bijvoor
beeld de opvang van vluchtelingen geven 

14. J.J.A.M. van Gennip, 'lnternationale solidariteit van 
partijraad naar congres", Christen Democratische Ver
kenningen. januari 1993, biz. 29 

Christen Democratische Verkenningen 3/93 



inhoud aan die solidariteit. 
Evenmin ligt het voor de hand om een to
taal-norm te hanteren als een minimum
norm, vastgelegd op een vast percentage 
van het NNI of Bruto Nationaal Produkt 
(BNP). Gezien de grate diversiteit van de 
uitgaven, zou dat aileen maar lei den tot ste
riele discussies over het al dan niet toere
kenen van uitgaven aan die norm. Het gaat 
er eerder om een richtlijn te hebben voor de 
totale internationale-hulp-uitgaven zoals 
(naast hulp aan de allerarmsten) de hulp 
aan niet-ODA (Official Development Assi
stance)-landen, hulp aan Midden- en Oost
Europa, investeringsgaranties, internatio
nale milieu-uitgaven en vredesoperaties. 
Het totaal van deze hulp zal overigens ruim 
uitkomen boven de huidige 1 ,5% van het 
NNI dat nu aan ontwikkelingshulp wordt be
steed. 

Nederland zal zich uiteraard wei minstens 
moeten houden aan de aanbeveling van de 
VN om 0,7% van het Bruto Nationaal Pro
dukt te besteden aan ontwikkelingssamen
werking aan zogenaamde ODA-Ianden die 
voldoet aan de zogenaamde ODA-definitie 
(een omschrijving van ontwikkelingshulp 
volgens het Development Assistance Com
mittee van de Organisatie voor Economi
sche Samenwerking en Ontwikkeling). Het 
zou goed zijn als er, conform de genoemde 
resolutie van de laatste CDA-Partijraad, 
voor de allerarmsten onder hen een sub
norm wordt geformuleerd. 

Juist gezien de grate diversiteit van uit
gaven die tot de internationale hulpverle
ning gerekend moeten worden, ligt het niet 
voor de hand het beleid inzake internatio
nale hulpverlening uitsluitend vorm te 
geven op Buitenlandse Zaken, zoals word! 
bepleit door de commissie-Van Dijk in haar 
"aanvullend memorandum"15_ Vredesope
raties zullen vanzelfsprekend plaats moe
ten blijven vinden onder auspicien van De
fensie. 
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Defensie 

Missie van de politiek 
Als we als CDA onze verantwoordelijkheid 
serieus willen nemen, mogen we in deze 
wereld niet aan de zijlijn blijven staan. Uit 
onze uitgangspunten solidariteit en ge
rechtigheid vloeit de opdracht voort ons in 
te spannen voor vrede en voor de ontwik
keling van armere Ianden. De publieke ge
rechtigheidsnorm eist van de overheid dat 
zij meehelpt de internationale rechtsorde op 
te bouwen15. Vandaar de keuze voor een 
kleinere, sneller inzetbare en slagvaardiger 
krijgsmacht. 

Ook het concept-Program van Uitgangs
punten stelt dat verantwoordelijke politiek 
voor de opdracht staat 'rechtvaardige struc
turen aan te brengen in de wereldsamenle
ving ( ... ) Daarvoor zijn offers noodzakelijk 
die verder reiken dan de gebruikelijke ver
kiezingstermijn en verder dan de directe be
langen van de kiezer.'17_ 

De keuze deze 'missie van de politiek' te 
aanvaarden, vraagt om brede steun. Poli
tieke steun waarbij de bereidheid wordt uit
gesproken de opbouw van de nieuwe krijgs
macht mogelijk te maken. Principiele steun 
om Nederlandse militairen zo nodig ook in 
te zetten voor risicovolle vredesoperaties. 
En tenslotte morele steun van de Neder
landse bevolking. 

Die steun vraag ik niet aileen voor mijzelf 
als verantwoordelijk bewindsman voor De
fensie, maar vooral voor het Defensie-per
soneel dat daadwerkelijke invulling moet 
geven aan die missie. 

15. C.P. van Dijk. aanvullend memorandum op het CDA
advies inzake lnternationale Hulpverlening van de 
Commissie Buitenland van het CDA, november 1992 

16. zie ook Pub/ieke Gerechtigheid. een christen-demo
cratische visie op de rot van de overheid in de sa
menleving. rapport van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA, Houten oktober 1990, o.a. biz. 120-135 

17. zie noot 3, hfdst. IV 'De missie van de politiek', blz.74 
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