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Verder in dit nummer
Een artikel van Gertjan van der Wal met de titel Braziliaanse Embraer levert tactische luchttransportcapaciteit Defensie. Luchtmacht
vervangt Hercules door C-390M heeft u op de vorige pagina aangetroffen. Een tweede, langer, artikel van zijn hand kunt u vinden op de bladzij
den 12 – 16. Onder de titel Iveco brengt met Manticore mythologisch fabeldier tot leven, Defensie schaft Italiaans wielvoer
tuig aan gaat hij uitgebreid in op het nieuwe wielvoertuig dat Defensie wil aanschaffen. Het tweede deel van de serie over Rusland na de Muur
over de Russische machtsstructuren van onze redacteur Harry van der Horst treft u aan op de bladzijden 4 – 9. Op de bladzijden 10 en 11 staat de
column van Kees Homan. Hij gaat dieper in op De vier dimensies van strategie. Op bladzijde 17 staat het Defensienieuws. Ten slotte treft u
de bijdrage van onze tweede columnist, László Marácz, aan op de bladzijden 18 en 19. Hij bespreekt de Russische geopolitiek.

Defensienota 2022: een grote stap,
maar zijn ook de juiste keuzes
gemaakt?
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Op 1 juni jl. is de Defensienota 2022 verschenen. Eindelijk verschenen, mag ik wel zeggen. Want hoewel het alleszins is te begrijpen dat men in de nota de
eerste gevolgen van de oorlog in Oekraïne heeft willen meenemen, is de consequentie dat parlementaire behandeling van deze defensienota na het zo
merreces van de Kamer zal plaatsvinden. Dat is anderhalf jaar na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dit betekent dat deze regering nog maar maximaal
tweeënhalf jaar heeft om de ambitieuze plannen uit deze defensienota te realiseren. Heel weinig tijd dus!
 
De nota heeft als titel Sterker Nederland, Veiliger Europa en als subtitel Investeren in een krachtige NAVO en EU. Dit klinkt als een grote stap voorwaarts
en dat is het ook, zeker in vergelijking met de defensienota’s van de afgelopen dertig jaar. Werd in het Coalitieakkoord van het huidige kabinet al structu
reel 3 miljard euro aan het defensiebudget toegevoegd en in 2024 en 2025 zelfs meer dan vier miljard euro, in een reactie op de Russische agressie is dat
bedrag verder verhoogd. In de komende jaren wordt nog eens meer dan 6 miljard euro aan het defensiebudget toegevoegd. Hiermee gaat ons land in 2024
en 2025 zelfs aan de NAVO-norm van 2% van het BBP voldoen. Wie had dat een jaar geleden kunnen denken? Onze krijgsmacht krijgt op basis van deze
nota - en onder voorwaarde dat het parlement ermee instemt - weer een budget waarmee de komende jaren de tekorten aan voorraden en de achterstan
den op onderhoudsgebied kunnen worden weggewerkt, het personeel weer fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden krijgt en er ook nog extra materieel kan
worden aangeschaft. Dat is zeker niet niks. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat vanaf 2026 het defensiebudget weer een dalende lijn vertoont en dat
we in dat jaar weer onder de 2%-norm zakken.
 
Is dan verder alles rozengeur en maneschijn? Ook dat is niet het geval. Er zijn wat betreft deze defensienota harde keuzes gemaakt en een aantal van die
keuzes roepen, in ieder geval bij mij, vragen op wat betreft de gekozen richting. Ik ga hieronder in op een enkel geval in om mijn punt te verduidelijken.
 
Wat opvalt in de nota, is dat het luchtwapen aanzienlijk wordt versterkt: onder meer extra F-35 gevechtsvliegtuigen, een verdubbeling van het aantal
Reaper onbemande vliegtuigen, een extra transportvliegtuig en vervanging van de Cougar helikopters. Dit zijn versterkingen die hard nodig zijn. Dat is
buiten kijf, maar ik vraag me af of de verhouding tussen de domeinen hier niet uit balans raakt. Op zee en zeker ook op land zijn ook versterkingen nodig.
Om bij dat laatste te blijven: in de nota is er nadrukkelijk voor gekozen de brigades NIET te versterken met vuurkracht directe richting in de vorm van tanks
of een opvolger van dit wapensysteem. En dat terwijl de NAVO al jaren oproept om onze brigades juist wat dat betreft te versterken. In 2020 benoemde
de NAVO in een evaluatie een groot aantal tekortkomingen van onze landstrijdkrachten en stelde “However, until the majority of these shortfalls are ad
dressed, the combat effectiveness and sustainability of the Netherlands’ land forces, especially in any high-end, high readiness scenario, will be seriously
limited.” Defensie heeft dus blijkbaar besloten zich niets aan te trekken van dit commentaar en eigen keuzes te maken. In mijn ogen niet echt het gedrag
van de betrouwbare bondgenoot die we pretenderen te zijn.
 
In de nota wordt dan wel genoemd dat Duitsland de tankcapaciteit voor de Nederlandse brigades gaat leveren, maar naar mijn weten is daarover nog geen
enkel formeel akkoord gesloten. Ook heeft Duisland op dit moment nu niet echt een overschot aan tanks. Van de meer dan 4.000 tanks die West-Duitsland
had tijdens de Koude Oorlog (en de DDR had er ook nog eens zo’n 2.500), zijn er momenteel volgens Wikipedia niet meer dan 264 over. Dit zijn amper
genoeg tanks om de huidige zes tankbataljons van de Bundeswehr - inclusief het Duits Nederlandse bataljon - adequaat uit te rusten. In mijn ogen is er hier
sprake van wishful thinking.
 
Met deze defensienota is dus een grote stap gezet om uit onze krijgsmacht te helpen uit de misère van de afgelopen jaren te komen. Dat is iets waar
eenieder die de krijgsmacht een warm hart toedraagt, blij mee is. Of die grote stap echter geheel in de goede richting is gezet, daarbij kan men zijn
vraagtekens zetten. Ik doe dat in ieder geval.
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