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Voorwoord 

 
De wereld om ons heen verandert snel. Niet langer 

is onze veiligheid een vanzelfsprekend goed, maar 

moet er verantwoordelijkheid genomen worden 

om de eigen veiligheid te garanderen. De manier 

waarop dit binnen de Europese Unie (EU) het beste 

kan worden gedaan, is één van de belangrijkste 

bestuurlijke vraagstukken die er op dit moment 

zijn. Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

en het Ministerie van Defensie hebben wij, de Track 

Directie Veiligheidsbeleid (DVB) van de 

jongerendenktank The West Wing, de opdracht 

gekregen onze gedachten en ideeën hierover op 

papier te zetten.  

 

Met een open blik zijn wij dan ook sinds oktober 

2017 aan de slag gegaan met de vraag ‘hoe 

Europese defensiesamenwerking succesvol te 

maken’. Een vraag die, zo bleek al snel, 

buitengewoon complex is door de vele betrokken 

actoren en aspecten waarmee rekening gehouden 

dient te worden. Door te starten met een brede en 

gedegen analyse van de context hebben wij 

getracht deze complexiteit in kaart te brengen, om 

vervolgens steeds specifieker toe te werken naar 

onze ideeën voor Europese defensie-

samenwerking.  

 

Binnen de track is een verscheidenheid aan 

mensen vertegenwoordigd. Een mooie mix van 

studenten en young professionals met 

achtergronden in onder meer recht, economie, 

internationale betrekkingen, military strategic 

studies, cyber security, geschiedenis en crisis and 

security management. Het maakte dat er binnen 

onze tracksessies interessante en geanimeerde 

discussies ontstonden die voor iedereen nieuwe 

inzichten opleverden.  

 

Wij hebben gedurende het proces ook de 

mogelijkheid gekregen professionals uit het veld te 

spreken. Zij hebben ons geholpen een beeld te 

vormen van de dagelijkse realiteit van het 

veiligheidsdomein en de uitdagingen waarmee 

men te kampen heeft. Deze inzichten hebben ons 

enorm geholpen en wij bedanken via deze weg 

dan ook eenieder die hieraan heeft bijgedragen.  

 

Wij zijn in ons advies tot zes uiteenlopende, maar 

met elkaar verbonden uitgangspunten gekomen 

die wij hier aan onze opdrachtgevers van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken en het 

Ministerie van Defensie presenteren. Het zijn 

uitgangspunten die naar onze mening 

noodzakelijk zijn om defensiesamenwerking nu en 

in de toekomst succesvol te maken. Hopelijk is dit 

een mooie aanzet om te werken aan een 

succesvolle Europese defensiesamenwerking. 

 

 

 

 

 

Den Haag, 17 mei 2018 

 

Anne, Karlijn, Rowin, Nina, Olivia, Marloes, David, Tom, Marnix, Pascal, Eva, Carolina, Eline en Floris.  
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Samenvatting  

 

Wij zien grote waarde in verdere defensiesamenwerking binnen de EU. De veranderde veiligheidssituatie, 

bestaande uit grensoverschrijdende dreigingen en verschuivende internationale machtsverhoudingen, heeft 

Europese defensiesamenwerking een impuls gegeven. Om deze samenwerking nu en in de toekomst verder 

te consolideren en succesvol te maken, moet de kracht van de EU binnen deze samenwerking centraal gesteld 

worden. De EU kan vanuit deze kracht, welke in onze visie binnen het soft power domein ligt, een grote 

toegevoegde waarde op het gebied van veiligheid en defensie zijn middels inzet van zowel haar soft power 

als hard power instrumenten binnen het lage geweldsspectrum. De EU en de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie (NAVO), bij uitstek een hard power organisatie, complementeren elkaar op basis van hun 

beider onderscheidende kracht.  

 

Dit leidt tot de volgende zes adviezen voor Europese defensiesamenwerking. Waar het eerste advies politiek-

strategisch van aard is, hebben de overige vijf adviezen een meer operationele insteek (zie infographic, p.3). 

 

1. Gemeenschappelijke Visie  

Een gemeenschappelijk stip op de horizon voor Europese defensiesamenwerking 

moet worden vastgesteld. 

 

 

2. Strategische Communicatie  

Europese defensiesamenwerking valt of staat in de kern met publiek draagvlak, 

wat moet worden versterkt middels Strategische Communicatie.  

 

 

3. Procedurele Uniformiteit  

Uniformiteit in combat service support regelgeving moet leiden tot verhoogde 

interoperabiliteit en effectiviteit van de inzet. 

 

 

4. Tradeable Capacity System  

Kritieke capability gaps moeten worden opgevuld middels een op output gericht 

systeem binnen de EU. 

 

 

5. Stroomlijning civiele en militaire inzet missies 

Civiele en militaire structuren, beleid en operationele capaciteiten rond missies in 

een laag geweldsspectrum moeten worden gestroomlijnd.  

 

 

6. Permanent Economic Maritime Security Initiative  

EU economische belangen moeten worden beschermd gebruikmakend van zowel 

hard als soft power capaciteiten. 

  



3          Europese Unie in beweging – Beleidsadvies aangaande Europese defensiesamenwerking 

   



4          Europese Unie in beweging – Beleidsadvies aangaande Europese defensiesamenwerking 

Inleiding 
Afbakening beleidsadvies 

 

In de huidige wereldorde hebben landen binnen 

Europa te maken met grensoverschrijdende 

dreigingen die dermate complex en omvangrijk 

zijn dat zij niet alleen een uitdaging vormen voor 

individuele staten, maar ook voor Europa als 

geheel. Daarnaast verschuiven de internationale 

machtsverhoudingen. Momenteel is er een 

aangewakkerde ambitie en politieke wil binnen 

Europa om defensiesamenwerking zowel te 

verdiepen als te verbreden, blijkend uit concrete 

initiatieven zoals ‘Permanent Structured 

Cooperation’ (PESCO) en ‘Coordinated Annual 

Review on Defence’ (CARD).  

 

Kracht EU in soft power domein als uitgangspunt 

Wij zien grote waarde in verdere 

defensiesamenwerking binnen de EU, te meer 

gegeven het momentum zoals hierboven 

beschreven. In onze optiek is het opportuun om 

deze verdere samenwerking op defensiegebied in 

te steken vanuit de unieke kracht van de EU, welke 

als zodanig het uitgangspunt vormt in dit advies. 

Deze kracht komt voort uit het typerende 

onderscheidend vermogen van de EU ten opzichte 

van andere regionale samenwerkingsverbanden: 

de zogenaamde soft power capaciteiten.1 De EU 

profileert zich, ook samen met de Verenigde Naties 

(VN), als voorvechter van internationale rechtsorde 

en probeert onder meer door middel van diverse 

soft power machtsinstrumenten als cultuur, 

economische handel en politieke waarden andere 

landen aan haar regels te committeren. Deze soft 

power capaciteiten kunnen tevens worden 

aangesproken wanneer het gaat om 

samenwerking op defensiegebied. 

 

Hoewel wij aldus in onze adviezen uit zijn gegaan 

van de unieke krachten van de EU in het soft power 

domein, heeft de EU tevens hard power 

instrumenten tot haar beschikking – zowel binnen 

de organisatie als binnen de individuele lidstaten. 

In tegenstelling tot de EU is de NAVO bij uitstek 

een hard power organisatie, daar het beschermen 

van territoriale integriteit het fundament vormt van 

de NAVO. Hoewel verdere samenwerking tussen 

de NAVO en de EU wenselijk is, is het in onze 

optiek cruciaal dat bij verdere 

defensiesamenwerking binnen de EU bestaande 

NAVO-structuren en capaciteiten niet 

gedupliceerd worden. Het uitgangspunt is dat de 

EU en de NAVO complementair kunnen zijn en 

elkaar aanvullen op basis van de eigen aard van 

beide organisaties, alsmede dat de EU en NAVO 

elkaar kunnen vinden in lagere geweldsspectra. Dit 

betekent echter niet dat de EU geen hard power 

instrumenten meer zou moeten inzetten. 

 

Hieruit volgt dat de grotere bereidheid om op 

defensiegebied binnen de EU meer te gaan 

samenwerken in onze visie geen betrekking moet 

hebben op puur hard power alleen, zoals militaire 

missies in het hoogste geweldsspectrum, maar op 

soft power, de onderscheidende kracht van de EU. 

De vraag die hierbij centraal moet staan, is hoe de 

EU, op basis van haar aard en specifieke kracht, 

defensiesamenwerking binnen Europa kan 

verbeteren en versterken, waarbij soft power 

leidend is en hard power capaciteiten en structuren 

aanvullend kunnen worden ingezet. Anders 

gezegd, wij zien grotere waarde in Europese 

defensiesamenwerking in een laag gewelds-

spectrum, waar de EU als soft power een duidelijke 

toegevoegde waarde kan bieden middels zowel 

soft power als hard power instrumenten.  

 

Insteek advies 

De reden achter de focus op soft power en acteren 

in een laag geweldsspectrum in dit advies is 

tweeledig. Aan de ene kant zijn in onze optiek 

nieuwe ideeën die doelen op uiteindelijke inzet in 

een hoog geweldsspectrum, zoals de ‘EU Battle 

Group’, niet als zodanig effectief noch efficiënt.  
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Aan de andere kant hebben wij een advies willen 

aandragen dat aansluit op de politieke realiteit. 

Nederland staat namelijk op dit moment hoog in 

de ‘rangorde’ binnen de EU, voornamelijk 

ingegeven door Brexit, waarbij Nederland naast 

Duitsland en Frankrijk een nieuwe rol moet gaan 

aannemen. Wij pleiten er in dit advies dan ook voor 

dat Nederland in haar nieuwe rol in de Unie de 

verantwoordelijkheid op zich dient te nemen, ook 

op het gebied van defensiesamenwerking. 

Doordat wij echter insteken op soft power in een 

laag geweldsspectrum, hoeft ons advies ten 

aanzien van de Nederlandse rol de Nederlandse 

veelal pragmatische benadering ten opzichte van 

de EU niet in de weg te staan. 

 

Onderstaande adviezen zijn dan ook in onze optiek 

hoognodig om defensiesamenwerking succesvol 

te maken, maar zijn tegelijkertijd de eerste stappen 

in een proces. Om onderling vertrouwen te kweken 

binnen de EU op dit politiek gevoelige gebied 

adviseren wij dan ook om te proberen op kleine 

schaal te beginnen, zodat, wanneer de tijd rijp is, 

grootschaliger vormen van defensiesamenwerking 

binnen Europa opportuun worden.  

 

Bovenstaand kader vormt aldus het uitgangspunt 

voor ons advies. Op basis van het onderscheidend 

vermogen van de EU, dragen wij een zestal - meer 

toegespitste - ideeën en onderwerpen aan op zeer 

diverse vlakken op het terrein van defensie-

samenwerking. Per advies zullen wij eerst kort 

ingaan op contextuele factoren, waarna wij ons 

advies aandragen en tot slot dit advies zullen 

concretiseren op drie niveaus (indien opportuun). 

Deze niveaus zijn supranationaal (zoals 

aanbevelingen aan de Europese Commissie), 

nationaal (voor Nederland) of op ministerieel 

niveau (zoals het Nederlandse Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en het Ministerie van 

Defensie).   
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1. Gemeenschappelijke Visie  
Een gemeenschappelijke stip op de horizon voor Europese defensiesamenwerking moet 

worden vastgelegd. 

 

Ambities en doeleinden rond Europese 

defensiesamenwerking kunnen worden 

teruggevonden in onder meer de ‘European Union 

Global Strategy for Foreign and Security Policy’, het 

daarop aansluitende ‘Implementation Plan on 

Security and Defence’ en het ‘Reflection Paper on 

the Future of European Defence’. Hoewel met deze 

documenten de aspiratie om als Europa meer 

verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen 

veiligheid en defensie wordt neergezet, leveren 

deze documenten naar onze mening niet afdoende 

de benodigde basis waarop verder gebouwd kan 

worden aan succesvolle Europese defensie-

samenwerking nu, maar zeker ook in de toekomst. 

Reden hiervoor is enerzijds dat deze documenten 

op supranationaal niveau zijn opgesteld, waardoor 

het ontbeert aan een door alle lidstaten gedeelde 

gemeenschappelijke doelstelling en anderzijds op 

een abstract niveau zijn blijven steken door het 

laten meewegen van de vele verschillende 

belangen die er rondom dit onderwerp zijn. 

Europese defensiesamenwerking als geheel en 

initiatieven als PESCO in het bijzonder kenmerken 

zich nu dan ook door een sterke focus op de korte 

termijn. Daarnaast wordt door de lidstaten het 

eigenbelang in plaats van het Europees belang 

centraal gesteld.  

 

Om Europese defensiesamenwerking nu en in de 

toekomst succesvol te maken, is het onzes inziens 

van noodzakelijk belang een gemeenschappelijke 

stip op de horizon vast te stellen en het te 

bewandelen pad ernaartoe te definiëren. Succes 

betekent volgens ons namelijk niet alleen meer 

verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 

veiligheid en defensie, maar ook deze 

verantwoordelijk uit kunnen dragen en om kunnen 

zetten in actie. De EU zou door zowel haar 

lidstaten, haar strategische partners als overige 

partijen moeten worden gezien als één strategisch 

autonoom machtsblok. Zij is een belangrijke 

partner op het gebied van veiligheid en defensie 

om mee samen te werken en waarop zowel 

vertrouwd als gebouwd kan worden.  

 

Om deze gezamenlijke inspanning teweeg te 

brengen, zien wij belang in het opstellen van een 

gemeenschappelijke overkoepelende lange 

termijnvisie rond Europese defensiesamenwerking. 

Het vaststellen van een gemeenschappelijke visie 

kan eensgezindheid creëren en de van groot 

belang zijnde solidariteit met het te voeren beleid 

onder alle lidstaten vergroten. Lidstaten worden in 

hun gedachtegoed op het gebied van 

defensiesamenwerking zo verder samengebracht. 

 

Deze gemeenschappelijke visie op politiek-

strategisch niveau omvat in ieder geval de 

volgende aspecten: 

• Het ‘waarom’ achter de wens en overeenkomst 

van alle lidstaten om op Europees niveau 

defensiesamenwerking verder te consolideren; 

• De gewenste omvang inclusief de reikwijdte 

van Europese defensiesamenwerking nu en in 

de toekomst. Aandacht moet hierbij gegeven 

worden aan het vraagstuk rond ambitie versus 

inclusiviteit en aan ‘Europese defensie-

samenwerking van verschillende snelheden’; 

• Wat Europese defensiesamenwerking op moet 

gaan leveren voor zowel de EU als organisatie, 

als de individuele lidstaten; 

• Welke richting de EU met Europese 

defensiesamenwerking op wil in de toekomst, 

waarbij gereflecteerd wordt op de 

toegevoegde waarde van aankomende PESCO-

projecten; 
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• De wijze waarop de EU zich, gezien de 

inspanningen op het gebied van defensie-

samenwerking, op de lange termijn 

positioneert in het strategische speelveld 

waarin zij zich bevindt. 

 

In het overeenkomen van een dergelijke 

gemeenschappelijke visie is het van belang dat de 

waardes en percepties van alle lidstaten naar 

behoren vertegenwoordigd zijn, zodat er een 

onderling vertrouwen is in deze alomvattende 

Europese visie. 

 

Nederland zou hierin een aanjagende rol kunnen 

spelen door bijvoorbeeld een inter-

gouvernementele conferentie te organiseren 

waarbij alle lidstaten in de gelegenheid worden 

gesteld met elkaar na te denken en in discussie te 

gaan over bovenstaande aspecten.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat het creëren van een 

gedeelde overkoepelende doelstelling, zeker op de 

korte termijn, een ambitieus voorstel is gezien de 

politieke realiteit waarmee immer rekening 

gehouden moet worden. Om deze reden zijn de 

hierop volgende vijf adviezen, in tegenstelling tot 

dit advies, dan ook van een meer operationele 

aard. Enerzijds dus om aan deze politieke realiteit 

recht te doen, anderzijds ook om onderling 

vertrouwen in een succesvolle samenwerking te 

creëren voor de toekomst. Succes op een 

operationeel niveau geeft hopelijk het benodigde 

vertrouwen om uiteindelijk tot een gezamenlijke 

visie te komen. 
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2. Strategische Communicatie 
Europese defensiesamenwerking valt of staat in de kern met publiek draagvlak en moet 

worden verkregen middels Strategische Communicatie.  

 

Naast dat beleid of strategie ‘succesvol’ kan zijn op 

basis van effectiviteit, is voor Westerse 

samenlevingen een zekere mate van publiek 

draagvlak onmisbaar. Voordat draagvlak zich kan 

ontwikkelen in een samenleving is het cruciaal om 

effectief te communiceren en de bevolking te 

informeren. Ten aanzien van Europese defensie-

samenwerking is het daarom belangrijk voor 

individuele lidstaten om helder te communiceren 

over bestaande structuren en de positieve bijdrage 

van bijvoorbeeld PESCO aan verdere verdieping 

van defensiesamenwerking binnen de EU.  

 

Strategische Communicatie (StratCom) zou in deze 

context kunnen worden benut door zowel de 

Europese Unie als organisatie zelf, als de 

individuele lidstaten binnen de EU. StratCom is een 

instrument dat gebruikt kan worden om steun voor 

beleid te vergroten door middel van coherente, 

consistente en complete communicatie.2 

 

Een belangrijk aspect binnen StratCom is de positie 

van politici. Politici hebben een grote rol in het 

uitdragen van overheidsbeleid en dus ook van EU-

beleid waarmee is ingestemd. Echter, in 

tegenstelling tot een langetermijnvisie die 

Europese defensiesamenwerking nodig heeft, 

zoals hierboven aangegeven, worden nationale 

politici in zekere mate gedreven door korte termijn 

electorale belangen. Bovendien is het inmiddels 

voor veel Europese regeringsleiders, waaronder in 

Nederland, de gewoonte geworden om EU-beleid 

breeduit te prijzen indien die beslissing in het 

belang is van de nationale lidstaat. Echter, wanneer 

EU-beleid nadelig uit kan pakken voor het 

betreffende land, wordt binnenlands door de 

regeringsleider dat beleid beschimpt omdat 

‘Brussel dat voor ons heeft bepaald’, ook al heeft 

de regeringsleider wél ingestemd met het beleid. 

Dit levert een situatie op waarbij wordt 

gecommuniceerd in lijn met politieke belangen, 

wat niet altijd coherent, consistent en eerlijk is: 

oftewel, strategisch gecommuniceerd. 

 

Binnen deze context waarbinnen politieke 

belangen leidend zijn in communicatie over EU-

beleid, is het in onze optiek goed om te kijken naar 

een lange termijn communicatiestrategie 

(opgesteld voor een periode van bijvoorbeeld 

zeven jaar), die op EU-niveau wordt 

gecoördineerd. Daarnaast, aangezien overheids-

communicatie al snel wordt bekritiseerd als 

propaganda, zien wij heil in een lange termijn 

communicatiestrategie die de basis uitlegt waar de 

EU op defensiegebied staat. 

 

Enerzijds betekent dit dat de EU in eerste instantie 

puur moet gaan communiceren over de basale 

grondslagen van defensiesamenwerking en 

huidige structuren binnen de EU op dit gebied. 

Hierbij wordt dus gekozen voor een algemeen 

karakter van communicatie, gericht op informeren 

van de bevolking, een benadering die stap voor 

stap uitgebreid kan worden.  

 

Hierbij is het onwenselijk om frames als ‘Europees 

leger’ te gebruiken wanneer op dit moment aan de 

ene kant nog geen draagvlak bestaat voor een EU-

krijgsmacht in wat voor vorm dan ook en aan de 

andere kant de huidige ontwikkelingen niet wijzen 

op een beweging naar een zogenoemd Europees 

leger op de korte termijn. Ook wanneer wordt 

gecommuniceerd dat nieuwe ontwikkelingen 

binnen Europese defensiesamenwerking niet 

wijzen op het creëren van een Europees leger, 

wordt het frame in stand gehouden. Dergelijke 

communicatie geeft een negatieve lading aan 

wellicht een goedbedoelde positieve boodschap. 
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Anderzijds zou er binnen de lidstaten meer 

aandacht gegenereerd moeten worden voor 

Europese defensiesamenwerking, opnieuw in 

eerste instantie vanuit een informatief doel. 

Idealiter zou dit betekenen dat de EU een ‘meta-

narratief’ ten aanzien van Europese defensie-

samenwerking formuleert, dat aldus een 

overkoepelend kader biedt waarbinnen lidstaten 

individuele strategische narratieven kunnen 

formuleren. Het Nederlandse narratief valt in een 

dergelijke constructie onder het EU narratief, 

waarbij de lange termijn Nederlandse belangen 

meer aangezet kunnen worden en er een meer 

gespecificeerd, doch coherent verhaal 

gecommuniceerd kan worden. Echter, zoals wij in 

het eerste advies hebben aangegeven, ligt een 

gemeenschappelijke visie op het gebied van 

defensiesamenwerking op de korte termijn nog 

niet in het verschiet. Hierdoor zal het 

overkoepelende meta-narratief nog niet 

geformuleerd kunnen worden. Als eerste concrete 

stap voor de lidstaten is het in onze optiek daarom 

voor nu belangrijk om te communiceren wat er 

gaande is op het gebied van defensie-

samenwerking, waarbij lange termijn nationale 

belangen expliciet worden benoemd. 

Specifiek voor Nederland zien wij het belang van 

betere coördinatie en samenwerking tussen de 

verschillende communicatiedirecties binnen 

diverse ministeries, waarbij een whole-of-

government benadering leidend is. Idealiter 

dienen alle relevante ministeries communicatie 

met elkaar de coördineren, waardoor er minder 

versnippering ontstaat en effectiever kan worden 

gecommuniceerd. Een eerste stap in deze zou zijn 

dat de Defensie Communicatieorganisatie (DCo) 

binnen het ministerie van Defensie en de Directie 

Communicatie (COM) van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken beter samenwerken om een 

coherent narratief te presenteren op het gebied 

van EU-defensiesamenwerking. Hierbij zou puur 

het informeren de doelstelling moeten zijn, waarbij 

de nadruk niet per definitie hoeft te liggen op 

prestaties of succesverhalen. Cruciaal op dit 

moment is tonen wat zich momenteel ontwikkelt, 

waarbij de situatie niet moet worden verdraaid. 

Bovendien kunnen huidige Nederlandse 

initiatieven zoals ‘Defensity College’ een 

interessant platform bieden om ook jongeren te 

bereiken als het gaat over Europese defensie-

samenwerking. 
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3. Procedurele Uniformiteit 
Uniformiteit in combat service support regelgeving moet leiden tot verhoogde 

interoperabiliteit en effectiviteit van de inzet.  

 

De EU heeft in het verleden bewezen een 

aanjagende en agenderende uitwerking te hebben 

op mondiale regulering en productstandaarden, 

zoals op milieugebied.3 In het kader van gemeen-

schappelijke standaarden binnen de Europese Unie 

op het gebied van defensie, zoals communicatie en 

logistiek, is er echter nog een lange weg te gaan. 

Hier gaat het niet om standaarden op producten 

of materieel (wat binnen de EU momenteel een 

stap te ver is), maar om standaarden op het gebied 

van regelgeving en procedures. Het door 

Nederland geleide PESCO-project op het gebied 

van militaire mobiliteit toont bijvoorbeeld aan dat 

binnen Europa grote behoefte is aan het 

gelijktrekken van nationale regelgeving (op 

praktisch niveau) op het gebied van transport van 

militair materieel en troepenmachten. Naast 

uitdagingen op het gebied van militair transport, 

liggen er binnen Europa grote uitdagingen op het 

gebied van ondersteuning (combat service 

support). De EU en de NAVO worden hierdoor 

beperkt in hun handelen, zowel in het geval van 

(oefen)inzet van troepen binnen Europa als inzet 

buiten Europa in missiegebieden als Afghanistan. 

 

Wij zien dan ook grote meerwaarde in het EU 

breed standaardiseren van bijvoorbeeld 

geneeskundige diensten van nationale krijgs-

machten. Door middel van het gelijktrekken van 

nationale standaarden wordt bovendien een grote 

capability gap binnen NAVO opgevuld en 

dergelijke EU-inspanningen dienen dus naast EU-

belang ook NAVO-belang. De EU, met haar 

geschiedenis op het gebied van normstelling en 

standaardisering, zou bijvoorbeeld het PESCO-

project betreffende het EU geneeskundige 

commando meer tanden kunnen geven door 

middel van het convergeren van nationale 

regelgevingen op het gebied van de medische 

keten in uitzendgebieden (role 1-2). Wanneer EU-

lidstaten allen aan dezelfde regelgeving 

onderhevig zijn, kunnen staten sneller handelen in 

EU of NAVO-verband in het geval van militaire 

inzet. Juist de ondersteunende eenheden en 

logistiek zijn cruciaal om een missie draaiende te 

kunnen houden en wanneer nationale regelgeving 

verschilt, zullen er immer vertragende beperkingen 

bestaan wanneer er sprake is van inzet. 

 

Naast het gelijktrekken van nationale regelgeving 

betreffende militair transport, zien wij aldus het 

belang in van procedurele uniformiteit op het 

gebied van militaire ondersteuning en logistiek in 

het algemeen binnen de EU. De Europese 

Commissie kan in onze optiek een belangrijke rol 

gaan spelen in het gelijktrekken van de 

standaarden op dit gebied, waarbij inclusiviteit dus 

voorop staat. Immers, standaarden zullen pas 

effectief zijn wanneer zij breed worden gedragen. 

Echter, in het kader van de stapsgewijze 

benadering, in combinatie met het gegeven dat 

lidstaten op dit moment beter geëquipeerd en 

gepositioneerd zijn regelgeving gelijk te trekken, 

zien wij toegevoegde waarde in voorlopers die in 

een kleinere samenstelling binnen een PESCO-

project gezamenlijk standaarden willen gaan 

stellen. Voor wat betreft Nederland zien wij een 

voortrekkersrol weggelegd, waarbij het binnen 

Nederland cruciaal is om te coördineren tussen alle 

relevante ministeries. Als concrete eerste stap zou 

Nederland binnen het bestaande PESCO-project 

ten aanzien van het EU medische commando het 

initiatief kunnen nemen om standaarden voor wat 

betreft de medische keten bij inzet op te stellen. 
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4. Tradeable Capacity System 
Kritieke capability gaps moeten worden opgevuld middels een op output gericht systeem 

binnen de EU.  

 

Een terugkerend punt van kritiek op individuele 

Europese lidstaten binnen de NAVO is dat zij niet 

voldoen aan de norm die de NAVO stelt om 2% van 

het bruto binnenlands product (bbp) te besteden 

aan uitgaven in de defensiesector. Lidstaten 

beschikken hierdoor over te weinig militaire 

middelen en Europa rekent nog altijd op de 

veiligheidsparaplu van de VS in het geval van een 

grootschalig conflict op het Europese continent. 

Zowel NAVO als de EU erkennen dit hard power 

capaciteitsprobleem, maar hebben tot op heden 

niet met efficiënte oplossingen weten te komen. 

 

Ingegeven door de ineffectiviteit van 

capaciteitsopbouw vanuit de inputeis van de 

NAVO op dit moment, zien wij grote waarde in een 

systeem waarbij capability gaps worden ingevuld 

door middel van een systeem gericht op output.  

 

In onze optiek zou een ‘Tradeable Capacity System’ 

(TCS) uitkomst bieden, waarbij door de Europese 

Commissie wordt vastgesteld welk totaal aan 

capaciteiten binnen de EU noodzakelijk is om 

capability gaps aan te vullen. Dit vastgestelde 

totaal aan capaciteiten wordt vervolgens verdeeld 

over de lidstaten aan de hand van hun bbp. Om tot 

een zo efficiënt mogelijke verdeling van middelen 

te komen, staat het lidstaten vrij hun opgelegde 

quotum aan capaciteiten te ruilen of verhandelen 

met andere lidstaten via capaciteitcertificaten. 

Lidstaten zouden bijvoorbeeld hiertoe over 

kunnen gaan in het geval zij ervoor kiezen een 

volledige focus op bepaalde capaciteiten te willen 

gaan leggen, wanneer productiekosten van de 

toegewezen capaciteiten hoger zijn in vergelijking 

met andere middelen of als hun focus van inzet 

verandert. Door in te spelen op de marktwerking, 

kan een efficiënt equilibrium worden gevonden 

binnen Europa. 

Hoewel wij erkennen dat de versnippering van 

militaire middelen binnen Europa de grote 

overkoepelende uitdaging is, denken wij dat de EU 

met name van toegevoegde waarde kan zijn 

wanneer het gaat om capaciteiten die cruciaal zijn 

in uitzendgebieden, maar die binnen het ‘softere’ 

spectrum van hard power vallen. Een voorbeeld 

van een dergelijke critical enabler (zoals ook 

hierboven genoemd) is de medische keten. De 

specifieke capability gap zoals meermaals 

aangekaart door onder andere de NAVO en de VN 

is bijvoorbeeld medische evacuatiecapaciteit 

(medevac) in de vorm van transporthelikopters.  

 

Het is binnen het TCS van groot belang dat 

deelnemende lidstaten voldoen aan dit systeem. 

Om alle landen mee te laten doen met dit plan zijn 

vertrouwen en politieke bereidheid vereist. Om 

ervoor te zorgen dat alle lidstaten aan de voor hen 

gestelde outputeis voldoen, zal de Europese 

Commissie boetes kunnen opleggen die ten goede 

komen aan het ‘European Defence Fund’ (EDF).  

 

Terugkomend op het advies om te starten met 

medevac capaciteiten zien wij in combinatie met 

TCS de mogelijkheid om de medevac 

transporthelikopters onder te brengen binnen een 

gezamenlijke pool. In het geval van inzet kunnen 

EU-lidstaten (al dan niet via rotatieschema’s) een 

beroep doen op de pool van medevac transport-

helikopters - aangeschaft op basis van de TCS.  

 

Nederland (en specifiek het Ministerie van 

Defensie) zou hierin opnieuw een leidende rol op 

zich kunnen nemen door het TCS in te dienen als 

nieuw PESCO-project en deze de komende jaren te 

monitoren.  
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5. Stroomlijning civiele en militaire inzet missies  
Civiele en militaire structuren, beleid en operationele capaciteiten rond missies in een laag 

geweldsspectrum moeten worden gestroomlijnd. 

 

De EU zet al gedurende langere tijd in 

verscheidene overzeese operaties zowel militaire 

als civiele instrumenten in als onderdeel van haar 

‘Common Security and Defence Policy’ (CSDP). 

Dergelijke missies werken vanuit de 

comprehensive approach, welke bestaat uit 

defence, diplomacy en development. Kijkend naar 

bestaande CSDP verbanden en instrumenten kan 

worden gesteld dat er op EU-niveau al een heel 

aantal permanente structuren bestaan op het 

gebied van crisismanagement. Zo is er het ‘Civilian 

Planning and Conduct Capability’ (CPCC), het 

operationele hoofdkwartier voor civiele missies, en 

is er de militaire tegenhanger, genaamd het 

‘Millitary Planning and Conduct Capability’ (MPCC). 

Beiden opereren op een strategisch niveau en zijn 

verantwoordelijk voor de operationele planning en 

uitvoering van civiele misses (CPCC) en non-

executive militaire missies (MPCC). 

 

Naast de twee bovenstaande structuren bestaat 

het speelveld rond dergelijke missies uit vele 

andere civiele en militaire actoren. Dit zijn zowel 

Europese supranationale als nationale actoren. 

Tezamen werken zij rond missies in netwerken. 

Dergelijke netwerken van operationeel autonome, 

maar tegelijkertijd wederzijds van elkaar 

afhankelijke actoren voor het bereiken van de 

eigen en gezamenlijke doelen, maken het 

complexe entiteiten. Gezien de veelheid en 

verscheidenheid aan betrokken actoren rond 

CSDP-missies is er sprake van versnippering, 

waardoor onderlinge afstemming en coherentie in 

beleid en uitvoering worden bemoeilijkt.   

 

Gezien het feit dat in onze visie de kracht van de 

EU soft power is, zien wij ook in de toekomst een 

belangrijke rol voor de EU weggelegd in dergelijke 

missies. Om deze reden achten wij het van belang 

dat de organisatie van dergelijke missies op een 

efficiënte en effectieve manier verloopt. De EU 

moet in samenwerking met alle belanghebbende 

actoren het brede palet aan civiele capaciteiten en 

instrumenten dat zij al heeft op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking, diplomatie, 

economie en financiën ook in toekomstige missies 

op een succesvolle manier in het lage 

geweldspectrum in kunnen zetten. De huidige 

versnippering, die vooral merkbaar is tussen civiele 

en militaire actoren, zal dan ook overkomen 

moeten worden.  

 

In onze optiek zou er op EU-niveau één centraal 

coördinerend aanspreekpunt rond missies moeten 

komen. Een dergelijk aanspreekpunt zorgt er in de 

eerste plaats voor dat er aan dit onderwerp politiek 

gewicht wordt gegeven en het belang ervan wordt 

onderstreept. Daarnaast moet het leiden tot 

stroomlijning van beleid, uitvoering en de opbouw 

van strategische kennis van inzet in missies en dan 

voornamelijk tussen civiele en militaire actoren. 

Het biedt een solide basis om de samenwerking 

tussen civiele-, militaire, maar ook politie-

organisaties op nationaal en Europees niveau te 

vergroten en te versterken. Onderlinge samenhang 

en complementariteit zullen hierdoor vergroot 

worden. 

 

Dit centrale aanspreekpunt zou één van de 

Eurocommissarissen kunnen worden, die dit in zijn 

of haar portefeuille krijgt. Een andere uitwerking 

zou de oprichting van een coördinerend 

agentschap kunnen zijn waar verschillende 

bestaande structuren onder kunnen worden 

samengebracht.  
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6. Permanent Economic Maritime Security Initiative 
EU economische belangen moeten worden beschermd gebruikmakend van zowel hard als soft 

power capaciteiten.  

 

Eén van de pijlers onder het Europese project zijn 

de economische voordelen die voortkomen uit 

internationale handel. Dergelijke economische 

belangen kunnen echter worden bedreigd door 

een verscheidenheid aan ontwikkelingen, zoals 

piraterij en smokkel. Wij zien dan ook een 

belangrijke rol weggelegd voor de Europese Unie 

op het gebied economische veiligheid en specifiek 

het veiligstellen van strategische aanvoerlijnen 

door middel van diepere defensiesamenwerking 

binnen Europa.  

 

Wij achten het opportuun een initiatief op te 

richten met het doel de maritieme strategische 

aanvoerlijnen veilig te stellen: de ‘Permanent 

Economic Maritime Security Initiative’ (PEMSI). 

Aangezien de bedreiging van strategische 

aanvoerlijnen schadelijk is voor de economie van 

alle Europese landen, vormt economische 

veiligheid bij uitstek een mogelijkheid om binnen 

Europa diepere defensiesamenwerking in praktijk 

te brengen. De noodzakelijkheid en het zichtbare 

karakter van PEMSI, gecombineerd met het breed 

gedragen belang in economische stabiliteit 

kunnen bovendien barrières wegnemen bij 

lidstaten die sceptischer tegenover defensie-

samenwerking staan. Daarnaast kan een barrière 

tot defensiesamenwerking worden weggenomen 

daar de nadruk ligt op het lagere 

geweldsspectrum, waarbij wordt ingezet op 

inclusieve samenwerking. Door middel van PEMSI 

kan het vertrouwen tussen EU-lidstaten op het 

gebied van defensiesamenwerking in de praktijk 

worden opgebouwd, waardoor er een betere basis 

kan worden gelegd voor verdere defensie-

samenwerking op andere terreinen. 

 

De laatste jaren heeft de EU alsmede de NAVO 

verschillende missies gedraaid die handelsroutes 

dienden te beschermen. Deze waren vooral gericht 

op piraterij (niet-statelijke actoren).4 Veel staten 

zien het belang van deze missies in en beschouwen 

de taken van de missies als taken van hun 

krijgsmacht. 

 

De eerste taak die PEMSI in het mandaat krijgt, is 

dan ook de beveiliging van schepen tegen 

criminele activiteiten in internationale wateren. 

Piraterij komt nu vooral voor in de Arabische 

Zee/Golf van Aden en voor de westkust van Afrika. 

Waar hier sprake is van plaatselijke oplevingen, zal 

PEMSI regionaal steeds tijdelijk aanwezig zijn. In 

principe is deze taak binnen PEMSI dus tijdelijk van 

aard, maar door mogelijk meerdere plaatselijke 

oplevingen van piraterij, zal antipiraterij een meer 

permanent karakter krijgen binnen PEMSI. 

 

De tweede taak van PEMSI zal een uitbreiding 

beheersen naar beveiliging van maritieme 

strategische aanvoerlijnen ten opzichte van 

statelijke actoren. Staten als Rusland en China 

trekken momenteel steeds vaker gezamenlijk op 

van de Zuid-Chinese Zee tot de Zwarte Zee, waarbij 

zij hun eigen aanvoerlijnen beveiligen en onder 

andere door middel van ‘Anti-Access/Area Denial’ 

(A2/AD) de bestaande handelsroutes (gaan) 

beheersen.5 De EU kan in dit verband PEMSI-

schepen, die toch al aanwezig en daarvoor 

uitgerust zijn, duaal inzetten. Het vertrekpunt 

hierbij is het afgeven van een krachtig signaal 

middels een show of force, waarbij operaties van 

andere statelijke actoren worden tegengegaan of 

verhinderd.   
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Nawoord 
 

Wanneer wij terugkijken op de afgelopen acht 

maanden kunnen wij met recht stellen dat het 

antwoord op het vraagstuk hoe Europese 

defensiesamenwerking succesvol te maken niet in 

één zin te vatten is. De vele verschillende belangen, 

uitgangspunten en visies en de continu 

veranderende politiek-bestuurlijke realiteit die in 

acht dienen worden genomen, maken het een 

complex vraagstuk. Tegelijkertijd maakt het ook 

des te interessanter om de kans te krijgen hierover 

na te mogen denken. 

 

Aan ons werd gevraagd vanuit een 

jongerenperspectief naar Europese defensie-

samenwerking te kijken. Het is gebleken dat er niet 

zoiets bestaat als één of hét jongerenperspectief. 

Ook binnen onze track waren er duidelijke 

verschillen in mening over onder meer de 

reikwijdte van defensiesamenwerking, de mate van 

soevereiniteitsoverdracht en in hoeverre de EU zich 

moet focussen op het zijn van een hard power 

kracht. Met ons advies hebben wij getracht aan de 

verschillende meningen recht te doen en tot een 

advies te komen dat deze verschillen zowel 

omarmt, maar tegelijkertijd ook ontstijgt. Immers, 

om vooruit te kunnen, is het van belang dat 

onderlinge verschillen vooruitgang niet in de weg 

staan. Onderling vertrouwen, eensgezindheid en 

solidariteit zijn daarmee kernelementen van een 

succesvolle samenwerking.  

 

Wij hopen dat wij met dit advies een fris en nieuw 

perspectief op Europese defensiesamenwerking 

hebben weten te bieden dat aanknopingspunten 

geeft voor actie.  

 

 

 

 

 

Was getekend, 

Track DVB – The West Wing  
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