
Samenvatting Beleidsadvies The West Wing Track DVB 
 

De track Veiligheidsbeleid van The West Wing 2017/2018 ziet 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 hier dan in 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. 

 

1. Gemeenschappelijke Visie  

Een gemeenschappelijk stip op de horizon voor Europese defensiesamenwerking, 

inclusief de reikwijdte nu en in de toekomst, moet worden vastgesteld. Dit is 

inclusief hoe de EU zich positioneert in het strategisch speelveld. 

 

2. Strategische Communicatie  

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

wat moet worden versterkt middels Strategische Communicatie. Steun wordt 

vergroot door middel van coherente, consistente en complete communicatie. 

 

3. Procedurele Uniformiteit  

Er is grote behoefte is aan het gelijktrekken van nationale regelgeving. 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. Het staat lidstaten vrij hun opgelegde quotum aan 

capaciteiten te ruilen of verhandelen met andere lidstaten via capaciteitcertificaten. 

 

5. Stroomlijning civiele en militaire inzet missies 

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

een laag geweldsspectrum moeten worden gestroomlijnd. Op EU-niveau moet één 

centraal coördinerend aanspreekpunt rond missies komen. 

 

6. Permanent Economic Maritime Security Initiative  

EU economische belangen moeten worden beschermd gebruikmakend van zowel 

hard als soft power capaciteiten. PEMSI gaat permanent de maritieme strategische 

aanvoerlijnen veiligstellen.  



 

 
 


