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Le concept stratégique est un important document politique 
de l’Alliance. Basé sur les fondements de la Charte de l’OTAN, 
le Traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949, il est le socle 
pour le développement de tous les concepts, qu’ils soient 
politiques, politico-militaires ou militaires. Il a pour but de 
fi xer les objectifs politico-stratégiques de l’Alliance pour les 
deux décennies à venir, en tenant compte à la fois de l’évo-
lution de l’environnement sécuritaire et des nouvelles ambi-
tions de ses membres.
Bien qu’il traduise une vision de l’avenir, ce concept doit 
également veiller à prendre en compte les leçons du passé.

het gevoLgde pad

De laatste NAVO Strategie dateerde van 1999 en was enigszins achterhaald. 
Op de Top van Straatsburg/Kehl in April 2009 kreeg de Secretaris-generaal 
(SecGen) de opdracht om tegen de Top van 2010 een nieuw strategisch concept 
voor te stellen.

Het totstandkomingsproces verschilde substantieel van eerdere oefeningen. 
Transparantie en ruime consultatie, zowel intern (met de 28 lidstaten) als extern 
(met partnerlanden en internationale organisaties), waren kenmerkend voor dit 
proces. Dit gebeurde in drie fazen, samengevat in drie woorden: informeren, 
consulteren, redigeren. Na bespreking op ministerieel niveau op 14 oktober 2010, 
keurden de Staatshoofden en Regeringsleiders het concept op 19 november 2010 
goed tijdens hun jaarlijkse ontmoeting, deze keer in Lissabon.

NAVO – OTAN
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een gezonde mix van oud en nieuw

Dit toppolitiek-strategisch document is kort en krachtig maar beschikt tevens 
over voldoende “corpus” om het nadien te kunnen omzetten in concrete imple-
mentatierichtlijnen. Het streeft bovendien naar een goed inhoudelijk evenwicht 
tussen de verschillende domeinen (bijvoorbeeld ontrading versus ontwapening).

Vertrekkende van de huidige en verwachte veiligheidsomgeving, worden drie 
kerntaken voor de Alliantie vastgelegd. Ten slotte worden de processen aan-
gehaald die de motor vormen voor implementatie van het Strategisch Concept.

De NAVO, als politiek-militaire defensieorganisatie, evolueert in een steeds 
veranderende veiligheidsomgeving. De dreiging van een grootscheepse conven-
tionele aanval op NAVO- grondgebied is laag. Daartegenover staat echter dat in 
een aantal regio’s in de wereld, buiten de grenzen van het NAVO-grondgebied, 
conflicten aan de gang zijn of instabiliteit groeit. Deze kunnen een bedreiging 
vormen voor de veiligheid van de Alliantie. De kwetsbaarheid van de Alliantie 
en haar leden voor internationaal terrorisme, de proliferatie van massavernieti-
gingswapens, inclusief de middelen om deze te verspreiden, cyberaanvallen en 
aanvallen op de energie-infrastructuur, nemen toe. Het veranderende klimaat, 
water- en energieschaarste, toenemende etnische tegenstellingen, migratie, 
falende staten zijn maar enkele van de factoren die de veiligheidsomgeving 
negatief kunnen beïnvloeden.

Om het grondgebied en de bevolking van de Alliantie tegen de gevaren van de ta-
nende veiligheidsomgeving te beschermen, legt de NAVO zichzelf drie kerntaken 

op: ontrading en col-
lectieve verdediging, 
crisisbeheersing en 
de bevordering van 
internationale veilig-
heid door partnering.

Ontrading en collec-
tieve verdediging, de 
traditionele kernta-
ken van de Alliantie, 
gekristalliseerd rond 
Art. 4 (consultatie) 
en Art. 5 (collectieve 
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verdediging van grondgebied en bevolking) van het Verdrag van Washington, 
zijn sinds 60 jaar de voornaamste bestaansreden van het Bondgenootschap. 
Politieke en militaire ontrading, in eerste instantie, en indien nodig militaire 
verdediging, zijn de middelen die voorhanden zijn. Hiervoor beschikken de 
geallieerden over een geloofwaardige mix van nucleaire en robuuste, mobiele 
en ontplooibare conventionele strijdkrachten, die voldoende lang kunnen ope-
reren. Het nucleaire luik van de NAVO-strategie wordt opgelijnd met de recente 
Amerikaanse bijsturing van hun nationale nucleaire strategie1. Voor het luik 
conventionele strijdkrachten dienen naties te streven naar bepaalde overeen-
gekomen ”usability”2-doelstellingen. Het ambitieniveau (“Level of Ambition of 
LoA”) is en blijft hierbij hoog: grote “joint”-operaties (MJO) en verscheidene 
kleine “joint”-operaties (SJO) moeten hierbij gelijktijdig kunnen worden uitge-
voerd en onderhouden. Om aan de nieuwe dreigingen het hoofd te bieden, dienen 
nieuwe taken uitgevoerd en capaciteiten ontwikkeld en verworven te worden. 
Het ontwikkelen van een Europees rakettenschild (“Missile Defence” of MD) 
en van een bescherming tegen cyberaanvallen zijn maar enkele van de capaci-
taire uitdagingen voor de komende jaren. Belangrijk hierbij in deze budgettair 
moeilijke tijden is dat naties hiervoor voldoende middelen blijven vrijmaken.

Een tweede kerntaak vormt het beheer van crisissen, waarbij de NAVO meer 
veiligheid wil creëren. De “constructieve ambiguïteit”3 inherent aan Art. 5, 
laat hierbij toe dat er in de voorbije decennia door de Alliantie kon worden 
overgestapt van de strikte benadering van collectieve verdediging naar de 
ruimere interpretatie van het verwerven van collectieve veiligheid. Dit geeft 
de mogelijkheid om ook buiten de Euro-Atlantische verantwoordelijkheids-
zone – “Out of Area” – legitiem tussen te komen wanneer de veiligheid van 
het NAVO-grondgebied en de bevolking wordt bedreigd door crisissen buiten 
de NAVO-grenzen. NAVO tracht dit te verwezenlijken door politiek en militair 
tussen te komen om ontluikende crisissen en conflicten te voorkomen, de aan 
de gang zijnde crisissen te beheersen en te stabiliseren om uiteindelijk mee te 
helpen in de postcrisis- en postconflict- heropbouw. Vrijwel alle aan de gang 
zijnde NAVO-operaties (KFOR, ISAF, Operation Ocean Shield,…) kunnen hier-
onder gecatalogeerd worden. De NAVO heeft de voorbije jaren echter vastgesteld, 
dat zij niet beschikt over alle “tools” om effectief te kunnen optreden. Boven-
dien bevindt de NAVO zich op het terrein met een hele resem andere actoren 
met wie moet worden samengewerkt, wil men tot een gewenst eindresultaat 
komen: lokale autoriteiten, andere internationale organisaties (UN, EU,…), 
niet-gouvernementele organisaties (Rode Kruis, Caritas,…), vormen samen 
een kluwen van “stakeholders” die allemaal hun steentje moeten bijdragen tot 
het vredes- en heropbouwproces. Hiervoor moet gewerkt worden vanuit een 
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globale benadering of “comprehensive approach”, kortweg CA genoemd, waarbij 
stabilisatie- inspanningen en reconstructie-activiteiten (S&R) belangrijke taken 
zijn voor de aanwezige actoren.

Het bevorderen van veiligheid door een doorgedreven samenwerking met an-
dere naties en organisaties, is een laatste kerntaak die zich grotendeels in de 
politieke arena afspeelt. De boodschap is hier eigenlijk: “Wie ik te vriend maak, 
kan mijn vijand niet zijn”. Via diverse samenwerkingsverbanden tracht men 
politiek-militair samen te werken. De deelname van partners aan operaties, 
trainingen, oefeningen en het ontwikkelen van militaire capaciteiten, vormen 
de militaire pijlers van deze coöperatie.

Wil de NAVO deze kerntaken kunnen uitvoeren dan moet zij steeds over de 
nodige “state of the art” middelen beschikken. Hiervoor moet de organisatie blij-
vend evolueren, zich hervormen en transformeren. Het “NATO Defence Planning 
Process (NDPP)”, zorgt ervoor dat de naties zich focussen op de ontwikkeling 
van sleutelcapaciteiten en duplicatie vermijden. Structurele hervormingen van 
de organisatie, waaronder de lopende herziening van de NAVO Commando Struc-
tuur en de hervorming van de NAVO-agentschappen, moeten bovendien leiden 
tot een kleiner, doch slagkrachtiger bevelvoerings- en managementstructuur.

“so what?” voor de beLgische defensie

Vanuit Belgisch militair standpunt zal dit nieuwe strategisch concept een aantal 
uitdagingen met zich meebrengen.

Het NSC stelt dat tegelijkertijd MJOs en verscheidene SJOs moeten kunnen 
worden uitgevoerd en dit zowel in de context van “Collective Defence” als voor 
“Crisis Response Operations (CRO)”, inclusief op strategische afstand. Inherent 
betekent dit een status-quo van het bestaande LoA. Rekening houdend met het 
opnemen van nieuwe taken door de NAVO en het verschuiven van verantwoor-
delijkheden van de “NATO Command Structure (NCS)” naar de “NATO Force 
Structure (NFS)” 4 enerzijds en het sterk inkrimpen van de militaire capaciteiten 
van de NAVO-naties anderzijds, zal de verhouding van nationale militaire capa-
citeiten ter beschikking gesteld van de NAVO tot de totale nationale middelen 
(sterk) toenemen.

“Usability”-doelstellingen voor capaciteiten waren initieel niet meer dan een 
politiek instrument om individuele naties aan te sporen een inspanning te 
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doen in deze domeinen. De opname van die doelstellingen in een toppolitiek-
strategisch document geeft dit document nu een veel stringentere connotatie 
voor naties. Indien dit gekoppeld wordt aan het NDPP dat het ontwikkelen 
van capaciteiten stuurt, kan dit op termijn leiden tot opgelegde “targets” voor 
nationale capaciteiten.

Naast de bovenvermelde uitdagingen zijn er ook een aantal aandachtspunten, 
waarbij waakzaamheid vanuit Belgisch oogpunt geboden is.

De “constructieve ambiguïteit” van Art. 5, laat de Alliantie toe deze te interpre-
teren in functie van de situatie die zich aanbiedt. Dit is in eerste instantie een 
politieke aangelegenheid. Mogelijk militair gevolg is dat, weliswaar na politieke 
consensus à 28, militaire operaties zouden kunnen gevoerd worden, die een 
veel ruimer kader omvatten dan de traditionele operaties (bijvoorbeeld voor 
het beschermen of vrijwaren van energiebelangen,…).

Een deel van de kosten voor de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe capaci-
teiten, zoals MD, zal door de NAVO à 28 gedragen dienen te worden. De omvang 
van de kosten voor de ontwikkeling, de inplaatsstelling en het gebruik zijn nog 
niet in detail gekend, maar kunnen omvangrijk zijn en het gemeenschappelijk 
NAVO budget nog meer onder druk zetten.

Door het invoeren van CA bestaat vanuit militair standpunt het gevaar dat mili-
taire middelen (in de meest ruime betekenis) van de geallieerden zullen worden 
aangewend om eerder civiele taken die in het verantwoordelijkheidsdomein van 
andere organisaties liggen, uit te voeren. Bovendien kunnen defensiebudget-
ten worden aangewend om civiele middelen en taken te bekostigen binnen het 

kader van een NAVO-
opdracht (bv. door 
“outsourcing”). Een 
derde gevaar is dat 
in een budgettair 
beperkte omgeving 
de ontwikkeling van 
nieuwe civiele mid-
delen ten koste zal 
gaan van militaire.

Een mogelijke uit-
breiding van gemeen-
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schappelijke financiering of “common funding (CF)” wordt eveneens, hoewel 
gecamoufleerd, opgenomen in het NSC. Het algemeen geldende financiële prin-
cipe van “costs lie where they fall” 5 moet voor België de gangbare regel blijven. 
Dit principe is vrijwel de enige manier om de kosten te beheersen en de beste 
garantie om de nationale soevereiniteit en vrijheid van handelen te waarbor-
gen. Door echter de voorwaarden voor CF te verruimen, zouden naties à 28 in 
deze deeldomeinen volgens een verdeelsleutel6 moeten bijdragen in de kosten 
verbonden aan activiteiten die voor hen van geen of ondergeschikt belang zijn. 
Hierdoor heeft de natie – en meer bepaald Defensie – in deze domeinen geen 
controle meer over haar financiën.

Het Strategisch Concept van de NAVO betekent een belangrijke bijsturing van het 
strategische kader waarbinnen de Alliantie de komende decennia zal opereren. 
De uitvoering ervan zal wellicht verscheidene jaren duren. Dat er gevolgen zijn 
voor België in het algemeen en voor de Belgische Defensie in het bijzonder, is 
zeker. De omvang ervan zal echter pas later in het implementatieproces duidelijk 
worden. Defensie moet dan ook waakzaam blijven en op een constructieve wijze 
de aspiraties van de NAVO en van ons land trachten te verzoenen.
 

Trefwoorden: het nieuw Strategisch Concept van de NAVO – NAVO Lissabon 2010

1. “US Nucleair Posture Review”, Apr 2010.
2.  “Usability targets” bestaan uit enerzijds “deployability targets” en anderzijds “sustainabiliy targets”. 

Een streefpercentage wordt door de NAVO bepaald en naties raporteren jaarlijks hun vordering 

in deze domeinen.
3.  Terminologie gebruikt door de Voorzitter van het Militaire Comité van de NAVO tijdens de ont-

moeting met de “Chiefs of Defence” op 18 en 19 september 2010 in Slovakije.
4.  De NCS bestaat hoofdzakelijk uit een geïntegreerde C2 structuur en wordt door de naties ge-

meenschappelijk bemand en gefinancierd, terwijl in de NFS de strijdkrachten en bijkomende C2 

door naties ter beschikking gesteld, onder bepaalde voorwaarden.
5.  Naties beslissen zelf om aan een operatie deel te nemen of een capaciteit te verwerven en betalen 

dit zelf.
6.  Voor BEL bedraagt deze ongeveer 2 %.
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