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De Nederlandse krijgsmacht past zich langzaam aan deze nieuwe

ontwikkelingen aan door niet langer primair in te zetten op de

bescherming van het eigen grondgebied, maar door zich te her-

oriënteren op een nieuwe, expeditionaire rol in de wereld. Na eer-

dere missies in Cambodja, Libanon, de Balkan, Eritrea en Irak,

levert Nederland – ook met steun van de PvdA – nu een grote bij-

drage aan de internationale vredesmissie in Afghanistan. Voor de

NAVO is deze missie een ultieme test geworden voor het bestaans-

recht van onze militaire trans-Atlantische samenwerking.

Het proces van heroriëntatie en reorganisatie is echter nog lang

niet voltooid. De recente en huidige missies van de Nederlandse

krijgmacht brengen steeds weer opnieuw op oncomfortabele manier

de tekortkomingen van de krijgsmacht aan het licht. De huidige

missie in Uruzgan doet het Defensieapparaat door de zware last

voor het personeel en het beschikbare materieel letterlijk in zijn

voegen kraken, terwijl de totale inspanning zich royaal binnen het

gestelde ambitieniveau van onze krijgsmacht bevindt.

De eenzijdige roep om alleen maar meer geld voor Defensie, terwijl

het zittende kabinet Balkenende IV voor het eerst na de bezuinigin-

gen van de voorgaande drie kabinetten al meer geld beschikbaar

gesteld heeft, moet voor de huidige regering de echte reden

geweest zijn om de zogenoemde Verkenningen uit te voeren. Wat

ons betreft zullen hierbij niet alleen mogelijke internationale toe-

komstscenario’s worden opgesteld, maar zal ook het ambitieniveau

en de inrichting van de krijgsmacht mede in relatie tot onze inter-

nationale samenwerkingsinspanningen ter discussie staan. Hierbij

is naast én binnen de NAVO allereerst te denken aan een betere

afstemming en taakverdeling onder de Europese partners, gericht

op een grotere efficiency van iedere door de Europese belastingbe-

talers ter beschikking gestelde euro. De noodzaak van een daarmee

samenhangende, grotere politieke Europese samenwerking spreekt

voor zich.

De PvdA kwam het afgelopen najaar al met een geheel uitgewerkte

eigen visie op de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht. In het

plan In dienst van Nederland, in dienst van de wereld beschrijft de

PvdA hoe zij de ‘verpaarsing’ (de integratie van alle krijgsmachtde-

len) verder wil voltooien, af wil van dood hout (uit de Koude Oor-

log) en overbodige franje, wil kiezen voor het personeel van Defen-

sie en werk wil maken van meer samenwerking, zowel op nationaal

als internationaal niveau.

Een vreedzaam en veilig leven voor iedereen, waar
ook ter wereld

De PvdA wil dat de Nederlandse krijgmacht zo wordt vormgegeven

dat zij daadwerkelijk ingezet kan worden voor de “versterking van

de internationale rechtsorde”, zoals onze grondwet dat formuleert.

Naar een actieve
en doelmatige
krijgsmacht

De wereld om ons heen verandert in rap tempo.Wereldwijde economische en militaire machtsverschuivin-
gen, een groeiend tekort aan energie gekoppeld aan de noodzaak tot vérgaande reductie van CO2-uitstoot,
voortgaande proliferatie van kerntechnologie en risicovol afval van civiel kernenergiegebruik, de toenemende
dreiging van terroristische niet-statelijke actoren, en de negatieve gevolgen van klimaatverandering op de
water- en voedselzekerheden in kwetsbare regio’s en in de vorm van natuurrampen: allemaal ontwikkelingen
die een directe bedreiging vormen voor de internationale, en dus ook de Nederlandse vrede en veiligheid.
Waarbij de grenzen tussen interne en externe veiligheid steeds meer vervagen. Ontwikkelingen ook, die twee
decennia geleden nog nauwelijks reden tot zorg leken te zijn.
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Het inzetten van de krijgsmacht is slechts één van de middelen (foto: Canadees Ministerie van Defensie)

De PvdA heeft vanuit dat oogpunt met overtuiging gehoor gegeven

aan oproepen vanuit de VN en de EU voor een Nederlandse bijdrage

aan missies in Tsjaad en Somalië. In Tsjaad zullen Nederlandse mili-

tairen worden ingezet ter bescherming van vluchtelingen van het

schrijnende conflict in Darfoer. In Somalië zal een fregat van de

Koninklijke Marine voedseltransporten van het World Food

Programme escorteren, opdat het voedsel de noodlijdende bevol-

king van het door oorlog en anarchie geteisterde Somalië bereikt,

in plaats van in handen te vallen van zeepiraten die opereren rond-

om de Hoorn van Afrika.

Voor de PvdA is het inzetten van de krijgsmacht hierbij echter

slechts één van de middelen. We gaan er niet vanuit dat geweld

alleen met geweld bestreden kan worden. Er staan ons meer instru-

menten ter beschikking. Armoedebestrijding en duurzame ontwik-

keling, een buitenlands beleid gericht op respect voor mensenrech-

ten, opbouw en onderhoud van rechtsstaten en goed bestuur zijn

minstens zo belangrijk. Dit zijn de middelen die ingezet moeten

worden voor een bredere benadering, waarbij naast militaire inzet

ook inspanningen verricht worden door diplomaten en ontwikke-

lingswerkers. De PvdA pleit dan ook voor de vorming van een pool

van deskundigen van divers pluimage (diplomaten, ontwikkelings-

werkers, wetenschappers en militairen) die de samenwerking tus-

sen deze verschillende sectoren tijdens missies kan bevorderen.

Alleen met de inzet van een volledig repertoire aan middelen kan

het ideaal van een veilig en vreedzaam leven voor iedereen worden

verwezenlijkt.

Een goed voorbeeld van deze strategie is de huidige missie in

Uruzgan, waar na vallen en opstaan met de gekozen 3 D-strategie

(Diplomacy, Development en Defence) gewerkt wordt aan stabilise-

ring van het zuiden van Afghanistan. Door de verschillende soor-

ten aanpak zoveel mogelijk geïntegreerd samen te laten werken,

wordt de impact van het geheel meer dan de som der delen. Met

pure defensie-inspanningen alleen kunnen we er geen vrede

afdwingen. Een politieke oplossing met de inzet van militairen en

ontwikkelingswerkers, en gericht op gematigde Taliban-aanhangers

en andere actoren in de regio is de enige reële optie.

Uitgangspunten voor een betere krijgsmacht

Soldaten van tegenwoordig vechten niet langer alleen “on the

beaches, on the landing grounds, in the fields and in the hills”,

zoals Churchill zestig jaar geleden zei. Uitdagingen van vandaag de

dag vragen om een moderne krijgsmacht die in staat is maatwerk

te leveren en die kan communiceren met de burgers in de inzetge-

bieden. Een krijgsmacht die niet gaat over het voeren van oorlog,

maar over het brengen én bewaken van vrede. Een krijgsmacht die

niet bijdraagt aan vernietiging, maar aan opbouw. En een krijgs-

macht die niet langer gaat over angst, maar over veiligheid. Om dit
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te bewerkstelligen wil de PvdA dat de Nederlandse krijgsmacht

actief, flexibel en op constructieve wijze internationaal inzetbaar

is, samen met gelijkgezinde bondgenoten en in lijn met mandaten

van de VN.

Inzet staat centraal

De aard en de omvang van de krijgsmacht worden bepaald door de

gewenste bijdrage aan het buitenlands en veiligheidsbeleid van ons

land. Deze ambitie moet bepalend zijn voor het Defensiebeleid en

de bijbehorende financiering. Minister Van Middelkoop stelde

maart jl. in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

dat het huidige ambitieniveau van de krijgsmacht naadloos aansluit

op de actieve en constructieve rol die Nederland in de wereld wil

spelen. Hij vergat hierbij echter in te gaan op de vraag of dit in de

toekomst wel of niet vol te houden is. Ondanks de forse financiële

problemen van het ministerie en het grote aantal onvervulde vaca-

tures bij de krijgsmacht lijkt hij namelijk koste wat het kost vast te

willen houden aan het huidige ambitieniveau. Op dit ambitieniveau

zou ook geopereerd moeten kunnen worden in de hoogste gewelds-

spectra.

De PvdA vindt dat Nederland, als middelgroot land met een interna-

tionale oriëntatie, zich qua ambitie eerder zou moeten richten op

het organisatorische middenspectrum. Dus niet langer mee zou

moeten willen doen in de ‘major league’, maar opereren op een

niveau dat past bij de grootte van ons land en de daaruit voort-

vloeiende beschikbare middelen. Deze ambitie is volgens ons wél

haalbaar en betaalbaar. Het gaat daarbij niet alleen om de kostbare

kruisraketten, die slechts inzetbaar zijn onder Amerikaans toezicht.

Daar komt nog eens bij dat wanneer gestelde doelen en middelen

binnen de krijgsmacht beter op elkaar zouden worden afgestemd,

deze plannen haalbaar zijn zonder dat hier extra investeringen voor

nodig zijn.

Samenvoegen en samenwerken: nationaal…

In de praktijk blijken Landmacht, Luchtmacht, Marine en Mare-

chaussee te vaak nog autonoom opererende organisaties. Deelbe-

langen van deze afzonderlijke onderdelen krijgen nog teveel voor-

rang op het algemeen belang van een efficiënt functionerend

Defensieapparaat als geheel. Het nog steeds ontbreken van één

overzichtelijke, geïntegreerde administratie van inzetbaar mate-

rieel en personeel maakt duidelijk dat de ‘operatie paars’ nog niet

in alle structuren gerealiseerd is.

Betere samenwerking tussen de krijgsmachtonderdelen, met als uit-

eindelijk doel één krijgsmacht te creëren, kan volgens de PvdA dus

een hoop meer efficiëntie en effectiviteit realiseren. Zo zou er bij-

voorbeeld gedacht kunnen worden aan het creëren van één geza-

menlijk personeelscommando en één gezamenlijk materieelbeheer-

systeem. Dit zijn voorbeelden van te nemen maatregelen die de

bestaande verkokering langzaam maar zeker kunnen doorbreken.

… en internationaal

Er kan niet alleen beter worden samengewerkt tussen de verschil-

lende krijgsmachtonderdelen. Volgens de PvdA is ook op internatio-

naal niveau een hoop meer samenwerking mogelijk én noodzakelijk.

Dit gebeurt gelukkig al steeds meer, bijvoorbeeld in de EU Battle

Groups, het European Defence Agency (EDA) en de NATO Response

Force. Want zoals ook Alexander Weis, de Chief Executive van het

EDA, in februari in een interview met Defense News stelde: “Pooling

their money via the EDA means that the member states are spen-

ding their money more efficiently.” Van de totale Europese defen-

sie-uitgaven wordt gezamenlijk slechts 12 procent voor Research &

Technology en 20 procent voor materieelaanschaf besteed. Daar-

naast bestaat binnen Europa een onnodig overschot aan zelfont-

wikkelde capaciteit, wat van negatieve invloed is op de Europese

interoperabiliteit, die essentieel is voor een effectief Europees mul-

tinationaal optreden. Nationale industriebelangen zijn daarbij

ongewenste drijfveren. Ook onze belangrijkste materieelinvesterin-

gen worden op deze wijze oneigenlijk gestuurd – zie de laatste

besluiten over aanschaf en doorverkoop van fregatten en korvetten,

en onze kostbare participatie in het JSF-ontwikkelingsproject.

Als Nederland straks

vanwege de grote

financiële investerin-

gen en de betrokken-

heid van enkele

Nederlandse bedrijven

gedwongen wordt tot

de aanschaf van een

veel te duur JSF-

jachtvliegtuig – dat

wellicht ook niet vol-

doet aan de vooraf

gestelde eisen én niet

op tijd beschikbaar is –, dan is er niet slechts sprake van een mil-

jardenstrop, maar kunnen de resultaten van de komende Verkennin-

gen nog slechts bestemd zijn voor de prullenbak. De technologi-

sche ontwikkeling de afgelopen jaren van onbemande vliegtuigen

en de betrekkelijkheid van de stealth-voordelen maakt de uiteinde-

lijke ‘winst’ van het langlopende JSF-project nog meer ongewis.

De huidige missie in Uruzgan laat echter ook zien dat goede samen-

werking met internationale partners niet alleen nuttig, maar zelfs

noodzakelijk is om een missie goed uit te voeren. Op personeel

niveau moeten Nederlandse militairen in Kamp Holland straks nauw

samenwerken met hun Franse, Slowaakse en Singaporese collega’s.

Op materieel niveau wordt steeds beter samengewerkt met de Cana-

De Nederlandse

krijgsmacht moet zich

niet richten op het

hoogste

geweldspectrum
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dezen en de Belgen. Ook bij toekomstige missies zal steeds vaker

en intensiever samengewerkt gaan worden tussen verschillende

bondgenootschappelijke krijgsmachten. De PvdA wil dan ook dat de

krijgsmacht zich hier nog meer op gaat richten, evenals op verdere

taakspecialisaties, om zo een hoger rendement uit de Defensiebe-

stedingen te kunnen halen.

Het personeel: de kritische succesfactor

Defensie bestaat niet zonder haar personeel. Sterker nog, de men-

sen in dienst bij Defensie, ongeacht bij welk krijgsmacht- of bur-

geronderdeel zij werkzaam zijn, maken de organisatie. De kwaliteit

van het militaire optreden van Nederlandse eenheden wordt dus

bepaald door de motivatie, kennis, ervaring en het enthousiasme

waarmee de ruim 65.000 Defensiemedewerkers hun taken uitvoe-

ren.

Op dit moment heeft het ministerie maar liefst 6.000 onvervulde

vacatures. De instroom blijft al jaren achter bij de uitstroom. Naast

het stimuleren van de werving van nieuw personeel, moet er ook

hard gewerkt worden aan het behoud van het personeel dat wél in

eerste instantie voor Defensie als werkgever koos. Volgens de hui-

dige staatssecretaris heeft dit allemaal te maken met de aantrek-

kende Nederlandse economie, die het voor specialisten onaantrek-

kelijk zou maken te kiezen voor een carrière binnen de krijgsmacht.

Tegelijkertijd erkent hij in zijn recent verschenen Actieplan werving

en behoud dat voor een adequate aanpak van het personeelstekort

ook een cultuuraanpassing nodig is. “Zo nodig”, zo schrijft hij, zou

ook een snellere doorstroming van allochtonen en vrouwen deel

moeten uitmaken van het actieplan. Hij voegt hieraan toe dat dit

“nog geen gemeengoed” is binnen de Defensieorganisatie.

De PvdA wil al jaren meer diversiteit binnen de krijgsmacht. Hier-

voor is volgens ons een fundamentele cultuuromslag nodig. Het

percentage allochtonen en vrouwen is namelijk ver beneden de

maat, gekeken naar de rest van de maatschappij en vergeleken met

soortgelijke beroepsgroepen. Dit heeft verschillende negatieve

gevolgen. Allereerst heeft het negatieve gevolgen voor de aantrek-

kelijkheid van Defensie als werkgever voor deze bevolkingsgroepen,

en daarmee voor het groeiende personeelstekort. Ten tweede houdt

de onevenredige verdeling tussen vrouwen en mannen, en tussen

autochtonen en allochtonen, een cultuur in stand waarin teveel

ruimte wordt geboden aan discriminatie en seksuele intimidatie. Dit

is weer van extra negatieve invloed op diezelfde aantrekkelijkheid

van Defensie als werkgever.

Dit is gelukkig niet alleen de mening van de PvdA. Op 10 april 2006

kreeg een commissie onder leiding van Boele Staal de opdracht

onderzoek te doen naar ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht.

Aanleiding waren incidenten van ongewenst gedrag jegens vrouwe-

lijke matrozen aan boord van het marineschip Tjerk Hiddes. De

commissie beveelt aan te werken aan een evenwichtiger personeels-

opbouw en betere ontwikkelingsmogelijkheden. “De onevenwichtige

demografische opbouw”, zo luidt de conclusie, “en vooral de kwan-

titatieve dominantie van mannen, leidt tot een groter risico op het

optreden van ongewenst gedrag” (discriminatie, seksuele intimida-

tie, etc.). Meer diversiteit binnen het personeelsbestand, zowel op

basis van sekse als op basis van etnische achtergrond, is volgens de

PvdA dus hoognodig.

Ook verdient een goede uitrusting voor militairen de hoogste prio-

riteit. Uit recente berichten uit Uruzgan blijkt dat militairen zich

met de huidige uitrusting vaak niet voldoende beschermd voelen

om hun taak veilig uit te kunnen voeren. Daarom kopen zij helmen,

schoeisel en patroonhouders zelf via webwinkels en dumpshops,

vaak tegen betaling van honderden euro’s. De PvdA vindt deze

praktijk zeer onwenselijk. De militairen zouden maximaal

beschermd moeten worden bij het uitvoeren van hun taak!

Kortom: goede opleidingen, aandacht voor een maatschappelijke

carrière na de militaire loopbaan, uitstekende arbeidsvoorwaarden

en uitrusting, arbeidsomstandigheden waarin wordt opgetreden

tegen intimidatie en discriminatie, in combinatie met een state of

the art systeem van nazorg, zijn naar de mening van de PvdA

onmisbare ingrediënten voor een Defensieapparaat dat de toekomst

met vertrouwen tegemoet kan zien.

Mw. drs. A.M.C. Eijsink is woordvoerder Defensie van

de PvdA in deTweede Kamer. Zij heeft tevens zitting in

deVaste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en

Europese Zaken. Zij werkte daarvoor onder meer bij het

Ministerie van Buitenlandse Zaken.


