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‘Maar zo tekent 
zich wel een nieuwe 

kruisweg voor 
Defensie af.’

Column

‘D
efensie is terug bij af: bezuinigingsspook doemt weer op’ kopte de 
Telegraaf eind mei. De krant had vernomen dat de herijking van de 
defensienota was doorgeschoven naar het volgend kabinet. Enkele 
dagen later stond minister Bijleveld in de Tweede Kamer met het 
slechte nieuws. Nederland zal niet in 2024 2% van het Bruto Nationaal 

Product (BNP) aan Defensie besteden. Hier had Premier Rutte tijdens de 2014 NAVO-top 
in Wales wel voor getekend. Vier jaar later, tijdens de NAVO-top in Brussel, leidde de 
Europese ‘betalingsachterstand’ tot een woede aanval van President Trump. 
Volgens het onlangs verschenen boek van de voormalige Amerikaanse nationale veilig-
heidsadviseur John Bolton kwamen veel Europese regeringsleiders met slappe excuses, 
behalve Rutte, die Trump gelijk gaf. Onder Obama’s presidentschap leek de 2% afspraak 
pro forma, legde Rutte uit, maar inmiddels had hij het belang en de urgentie ervan inge-
zien. Hij zou er werk van maken. Dit is, zoals we inmiddels weten, helaas niet helemaal 
gelukt. Nederland is de afgelopen jaren verder gezakt op de ranglijst van bondgenoten 
die niet hun eerlijke en afsgesproken aandeel aan Defensie besteden. We bungelen met 
zo’n 1,3% bijna onderdaan. Dat men nu, midden in de coronacrisis, niet extra geld inves-
teert in Defensie is geen verrassing. En cynisch bekeken zal een flinke krimp van het BNP 
het percentage van Defensie toch mooi omhoog duwen... 

Maar zo tekent zich wel een nieuwe kruisweg voor Defensie af. Momenteel wacht poli-
tiek Den Haag op een mogelijke tweede coronagolf, en de financiële rekening van de 
eerste. Defensie is geen prioriteit en zal dat in aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 
2021 ook niet worden. Hierna zullen de formerende partijen onderhandelen: wil één 500 
miljoen erbij, de ander 250 en een derde niets, dan wordt in de regel een zuinige mid-
denweg gekozen, met een afronding naar beneden. Of politieke speerpunten worden 
uitgeruild, maar Defensie behoort daar meestal niet toe. 
Daarnaast is het financiële uitgangspunt van Defensie al beroerd: achterstallig onder-
houd aan vastgoed, te zuinig ingeschatte investeringsprojecten (bijvoorbeeld onderzee-
boten) en grote tekorten van onderdelen en munitie. Als er volgens ingewijden geen € 
1,5 miljard bij komt, dan moeten er hele eenheden worden afgestoten om de begroting 
rond te krijgen. Defensie is dan inderdaad terug bij af, met ongetwijfeld een nieuwe 
nota vol oude bezuinigingstaal zoals  “het is tijd voor een nieuw evenwicht tussen taken 
en middelen”, waarbij Defensie “keuzes moet maken”. Kortom, een nieuw tijdperk vol 
organisatorische verwarring, afbraak van slagkracht en verdere reputatieschade binnen 
de NAVO.   
Er is nog één laatste hoop om aan dit scenario te ontsnappen.1 Momenteel werken de 
politieke partijen aan hun verkiezingsprogramma’s. De buitenland- en defensiecom-
missies hebben hun stokpaardjes wellicht al doorgegeven aan de schrijfcommissies. De 
één zet traditioneel in op meer Europese samenwerking, de ander wil wellicht een paar 
honderd miljoen erbij. Maar vast niet “met € 2 miljard op weg naar 2%”. 
Wie zich dus zorgen maakt over geopolitieke dreigingen en de staat van Defensie moet 
derhalve aan het werk. Lid van een politieke partij? Benader uw commissie en uw Kamer-
leden. Geef aan waarom Defensie meer geld nodig heeft. De vele argumenten hiervoor 
zijn bekend; wellicht is één partij meer gevoelig voor de geopolitieke noodzaak, en een 
ander voor de internationale reputatie van Nederland. Niet lid van een partij? Verzin een 
andere list om € 2 miljard in een partijprogramma te krijgen, of overweeg lidmaatschap 
en stap 1. Bij niets doen is de uitkomst in ieder geval zeker: eind volgend jaar keert het 
bezuinigsspook genadeloos terug.
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1   Een grote onverwachte veiligheidscrisis even daargelaten, maar daar is juist de krijgsmacht even niet op voorbereid...


