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De gevolgen van de brexit 
voor de Europese Veiligheid 

en Defensie 
serge van camp

Luitenant-kolonel stafbrevethouder Serge Van Camp is militair raadgever bij het stafdeparte-

ment Strategie (ACOS Strat), Desk EU. Hij behaalde een master na master internationale en 

diplomatieke betrekkingen en studeert momenteel fi losofi e. 

Au moment où l’Europe est confrontée à d’énormes défi s dans 
le domaine de la sécurité, à savoir une politique de puissance 
russe à l’est, des conséquences dramatiques du Printemps arabe 
au sud et un continent frappé par des attentats terroristes, le 
Royaume-Uni annonce son intention de quitter l’Union euro-
péenne.
Le départ des Britanniques, indubitablement la grande puis-
sance militaire de l’Europe, va certainement créer un vide au 
niveau de la sécurité et de la défense. Comment l’UE pourrait-
elle maintenir son niveau d’ambition à l’avenir ? Le Brexit 
n’a-t-il que des conséquences fâcheuses pour nous, ou offre-t-il 
aussi des opportunités ?

Op 23 juni 2016 ging er een schokgolf door het Europese politieke landschap. 
De Britten hadden immers via een referendum te kennen gegeven dat ze de Eu-
ropese Unie wensten te verlaten. De procedure hiervoor, op basis van artikel 50 
van het Verdrag van de EU, werd nog niet aangevat. De nieuwe Britse regering, 
onder leiding van Theresa May, wil zich eerst intern voorbereiden en de formele 
kennisgeving uitstellen tot in 2017. Nadien zullen er ongetwijfeld intense onder-
handelingen plaatsvinden, zowel over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk 
zich kan terugtrekken uit de EU als zijn toekomstige relatie met Brussel.

Het vertrek van de Britten zal immense gevolgen hebben, niet alleen op politiek 
en fi nancieel vlak, maar in zowat alle domeinen waar de Unie optreedt. Ook 
onze veiligheid en defensie zullen er na de brexit ongetwijfeld anders eruitzien. 

EU, NAVO, VN, OVSE – UE, OTAN, NU, OSCE



98

De gevolgen van de brexit voor de Europese Veiligheid en Defensie

Net als in de andere EU-lidstaten zijn in België de betrokken overheden reeds 
begonnen met het analyseren van de impact van de brexit op hun respectieve 
bevoegdheden.

In dit artikel zou ik specifiek vanuit een Belgisch perspectief willen ingaan op 
de consequenties van de brexit op het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defen-
siebeleid van de Unie. Welke threats en opportunities kunnen geïdentificeerd 
worden? En welke politiek-militaire houding of beleid is het meest aangewezen 
voor de komende maanden?

enkeLe vaststeLLingen en uitgangspunten

Voordat we de gevolgen van de brexit analyseren, bekijken we eerst even de 
huidige situatie. Zo stellen we vast het Verenigd Koninkrijk onmiskenbaar de 
militaire grootmacht is binnen de Unie. Van alle EU-lidstaten besteden de Britten 
immers het meest aan defensie en nemen ze meer dan 21% van het gezamen-
lijke EU-defensiebudget voor hun rekening. Bovendien beschikt de krijgsmacht 
over essentiële en kritische militaire capaciteiten, zowel van strategische als 
operationeel-tactische aard. Londen toont ook een grote bereidheid om als se-
curity provider deze militaire capaciteiten effectief in te zetten, zij het eerder 
uit nationaal oogpunt of in NAVO-verband dan in een EU-kader. 

De voorbije jaren hebben we inderdaad maar een beperkte Britse interesse voor 
de Europese defensie kunnen waarnemen, nochtans was het in 1998 hiervoor 
een initiële pleitbezorger. Toen was het vooral de gepercipieerde onmacht van 
Europa om adequaat te reageren op het conflict in Kosovo dat voor het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk de doorslaggevende reden was om werk te maken van 
een Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB), met inbegrip 
van een militaire strijdkracht voor autonome EU-actie. Als rechtstreeks gevolg 
hiervan werd het jaar nadien de Helsinki Headline Goal geformuleerd.

Na die initiële ontwikkeling van het GVDB ontstond al vrij snel een groeiende 
Britse ambiguïteit en terughoudendheid inzake thema’s die een verdere inte-
gratie op het gebied van defensie beoogden. Vooral het oprichten van nieuwe 
structuren, zoals een permanent operationeel hoofdkwartier, of het toekennen 
van bijkomende middelen, zoals aan het Europees Defensieagentschap (EDA), 
stuitten steevast op Brits verzet. De voorbije jaren stond de vooruitgang in het 
Europese defensie-integratieproces, zoals onder meer voorzien in het Verdrag 
van Lissabon, dan ook op een laag pitje.
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Afgezien van het integratieproces stellen we trouwens vast dat in het algemeen 
het Britse engagement in het GVDB eerder beperkt was. In tegenstelling tot 
andere grote EU-landen neemt het Verenigd Koninkrijk een bijzonder lowpro-
filehouding aan in de diverse GVDB-gerelateerde fora zoals de ministeriële 
meetings, CHOD’s en policy directors meetings, het wekelijkse Militair Comité 
en andere. Deze houding, die varieert van pragmatisme tot “desinteresse”, komt 
ook voor een deel tot uiting in het beperkte aantal initiatieven (Postion Papers, 
Food-for-Thought, …), en de marginale deelname aan de militaire acties van 
de Unie. Zo bedroeg in augustus de Britse bijdrage aan deze militaire operaties 
en missies slechts 5,4%, terwijl het representatieve aandeel zoals bepaald in het 
kader van het Athena mechanisme werd vastgelegd op 17,6%.

hypothesen

Hoewel er vandaag nog veel onduidelijkheid heerst over het concrete verloop van 
de brexit, zijn er toch een aantal veronderstellingen waarvan we kunnen uitgaan. 

De Britse premier May wil alleszins de klok niet terugdraaien en een tweede 
referendum organiseren; voor haar is de brexit – die een rechtstreeks gevolg is 
van de uitgedrukte wens van de Britse publieke opinie – een feit. Maar zolang 
de Britten niet formeel vragen de Unie te verlaten, blijft er toch een onzekerheid. 
Mogelijk zal de brexit zich pas voltrekken tegen eind 2019.

We gaan ook uit van de veronderstelling dat na de brexit het Verenigd Koninkrijk 
nauw betrokken bij de Unie wenst te blijven. Algemeen beschouwd heeft de Britse 
regering twee opties voor haar toekomstige beleid ten aanzien van de EU: zo nauw 
mogelijk betrokken blijven door middel van een bevoorrechte partnerstatus of ra-
dicaal afstand nemen van de Unie. Zowel het resultaat van het referendum (slechts 
51,9% stemde voor een brexit), de houding van Schotland en Noord-Ierland als 
de wederzijdse gemeenschappelijke belangen pleiten voor de eerste optie. Ook 
recente publieke statements van Britse politieke autoriteiten wijzen in die richting.

De brexit valt op een ogenblik dat de Unie met een belangrijke identiteitscrisis 
worstelt en na jaren van opeenvolgende uitbreidingen geconfronteerd wordt 
met een nieuw fenomeen, namelijk een lidstaat die het schip verlaat. Ondanks 
het vertrek van een belangrijke speler/provider verwachten we echter niet dat 
de EU haar ambitieniveau en overeenstemmende budgetten naar beneden zal 
aanpassen. Dit betekent dat de overblijvende lidstaten de door de Britten na-
gelaten leemte zullen moeten opvullen.
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Het is duidelijk dat een brexit die werkelijkheid wordt, in de EU op veiligheids- 
en defensievlak meer gevolgen zal hebben op het EU-communautaire vlak dan 
wel op het hoofdzakelijk intergouvernementeel gestuurde GVDB. Een situatie 
die zowel threats als opportunities zal teweegbrengen.

threats

Zonder in pessimisme te vervallen, moet er toch rekening gehouden worden 
met een aantal negatieve gevolgen. 

Vooreerst bestaat de mogelijkheid dat de EU aan belang inboet als global actor 
en security provider. Op het internationale forum zullen het beleid, de houding 
en de daadkracht van de Unie bij crisissen en conflicten minder gewicht heb-
ben. Tevens zal de internationale aantrekkingskracht van het EU-model van 
samenwerking en (defensie)integratie ook aan belang inboeten als één van haar 
belangrijkste lidstaten beslist de Unie te verlaten. Bovendien zal het Verenigd 
Koninkrijk, als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad en als belangrijke 
internationale actor, meer zijn eigen nationale belangen kunnen nastreven.

Vervolgens zal door het wegvallen van de Britten de interne machtsverhouding 
wijzigen, de relatieve macht van Frankrijk en Duitsland zal dan toenemen. Klei-
nere EU-lidstaten die hun belangen vaak verdedigd zagen door het Verenigd 
Koninkrijk, zoals Nederland of Zweden, zullen moeilijker hun standpunten 
kunnen doordrukken.

We moeten ook rekening houden met een groeiend euroscepticisme. Geïnspi-
reerd door de brexit kunnen andere EU-landen, onder druk van hun publieke 
opinie, overwegen om hun huidige relatie met de Unie in vraag te stellen en 
eventueel te herbekijken. In een dergelijk algemeen kader is het moeilijk om 
nog “meer Europa” na te streven en reële vooruitgang te boeken in defensie-
initiatieven die meer integratie beogen.

Er zal een periode van onzekerheid aanbreken. De procedurele en inhoudelijke 
onduidelijkheid inzake de brexit kan immers de komende maanden en zelfs jaren 
verlammend werken voor een coherente Europese besluitvorming.

Vervolgens houden we ook rekening met een zichtbare ambiguïteit. Hoewel 
bepaalde lidstaten, waaronder België, steeds sterke pleitbezorgers zijn voor 
verdere defensie-integratie, was de terughoudendheid van de Britten vaak een 
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opportuniteit om zich erachter te verschuilen. Vaak waren immers de noodza-
kelijke middelen niet beschikbaar om het voluntaristische beleid ook effectief 
ten uitvoer te brengen. We denken hierbij onder meer aan de uitbreiding van 
het zogenaamde Athenamechanisme (gemeenschappelijke financiering), een 
verhoging van het budget van het EDA, de inzetbaarheid van de battle groups 
en andere. Door het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk als zekerheid in 
bepaalde dossiers zal onder meer België vaker kleur moeten bekennen. 

Er moet ook rekening gehouden worden met een verhoogde financiële, personele 
en materiële bijdrage. Lidstaten zullen immers de wegvallende financiële Britse 
bijdrage aan Athena, het EU SaTCen (Satellietcentrum van de Europese Unie), 
EDA … moeten compenseren. Bijkomend personeel moet op termijn voorzien 
worden, zowel in de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), de Militaire 
Staf van de EU, het EU directoraat Crisisbeheersing en Planning (CMPD) en 
andere. Hoewel de Britten in de toekomst nog als troop contributing country 
kunnen bijdragen aan EU-operaties en -missies, is het niet uitgesloten dat de 
andere lidstaten een verhoogde bijdrage leveren, zowel op het vlak van personeel 
als van materieel.

Ten slotte identificeren we het risico op een toenemend protectionisme in de 
defensie-industrie. Het Verenigd Koninkrijk was steeds voorstander van een 
geoptimaliseerde defensiemarkt. Met zijn vertrek zullen de meer protectionis-
tische landen zoals Frankrijk, Polen en Zweden, een grotere invloed kunnen 
verwerven. België heeft belang bij een breed toegankelijke markt.

opportunities

Inzake de opportuniteiten zijn we optimistisch wat betreft de concrete opvolging 
van de recent goedgekeurde EU Global Strategy. Veiligheid en Defensie wer-
den hierin als sleuteldomein geïdentificeerd en de opmaak, tijdens de komende 
maanden van een substrategie over het GVDB (White Paper), kan reeds ten 
volle rekening houden met de gevolgen van de brexit. 

Ook qua institutionele hervormingen zijn er mogelijkheden. Een versterking van 
de crisismanagementstructuren van de EDEO stuitte tot nu toe hoofdzakelijk 
op Brits verzet. Het verdwijnen van dit obstakel tot meer integratie kan leiden 
tot ambitieuzere hervormingen. Ondermeer de oprichting van een permanent 
civiel-militair hoofdkwartier kan een reële toegevoegde waarde bieden voor 
EU-missies en misschien een aanzet zijn tot een militair hoofdkwartier op ter-
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mijn. Maar ook gemeenschappelijke EU-capaciteiten voor het verzekeren van 
strategische autonomie blijven een uitgangspunt. Momenteel ontbreken hiervoor 
“kritische” capaciteiten, waarin de Britten ten dele voorzagen. De Unie kan in 
de toekomst overwegen om deze op collectieve wijze te verwerven. We denken 
hier bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke inlichtingencapaciteit.

Wat de EU-NAVO-relatie betreft, is men voorlopig niet bij machte om de gekende 
politieke obstakels voor een betere samenwerking uit de weg te ruimen. Het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk als “NATO first” en pleitbezorger voor een 
duidelijke scheiding van taken tussen EU en NAVO biedt nieuwe opportuniteiten 
voor een evenwichtigere relatie. De recent hernieuwde, maar nog onzekere en 
fragiele toenadering van de beide Cypriotische gemeenschappen met het oog op 
een mogelijke hereniging zou kunnen leiden tot een vlottere samenwerking tussen 
EU en NAVO. Ook door het vertrek van een sterke pleitbezorger van een trans-
Atlantische relatie met de VS en Canada verdient deze link hernieuwde aandacht.

Ten slotte zien we op termijn de Britten als een meer constructieve bijdrager. Het 
EU-beleid van Londen inzake het GVDB werd in sterke mate gedomineerd door 
de Britse publieke opinie om niet “meer Europa” te creëren. Met een toekom-
stig “bevrijd” Verenigd Koninkrijk buiten de EU zal het vrijer en constructiever 
kunnen bijdragen. 

Maar ook voor de EU-lidstaten zelf zal de druk om te investeren in veiligheid 
en defensie toenemen. Door de hardere standpunten van de VS enerzijds (“no 
free riders in security and defence”) en het verlaten van de Unie door een 
defensiezwaargewicht als de UK anderzijds, zal immers de druk op de lidstaten 
toenemen om zich te conformeren naar een meer uitgesproken veiligheids- en 
defensiebeleid.

tot besLuit enkeLe aandachtspunten voor beLgië

Met het oog op de toekomstige onderhandelingen en het behartigen van onze 
belangen, lijkt het aangewezen om op politiek-militair vlak een aantal aandachts-
punten in acht te nemen.

Het lijkt me raadzaam om het huidige proces van intensifiëring van defen-
siesamenwerking voort te zetten zonder echter bewust aan te sturen op een 
Europese Defensie met twee snelheden. Een deel van deze samenwerking kan 
mijns inziens eveneens buiten het wettelijke EU-raamwerk, op basis van ad-hoc- 
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of regionale clusters. Door de toenemende betrokkenheid van de Commissie 
bij Veiligheid en Defensie, moeten we eveneens bereidheid tonen om in deze 
materie soevereiniteit af te staan aan supranationale instellingen. Een level 
playing field voor de defensie-industrie is daarbij van groot belang voor België, 
dat hierin voornamelijk op kmo’s steunt. 

België en de EU hebben er ook belang bij om maatregelen en mechanismen te 
implementeren die het Verenigd Koninkrijk erkennen als bevoorrechte GVDB-
partner. Ten slotte is het van belang voor België om zich te blijven aansluiten 
bij de zich (opnieuw) ontwikkelende en steeds meer bijval krijgende beweging 
naar een sterk Europa met een geloofwaardige defensie, dat steunt op de Frans-
Duitse as.

De meerwaarde van een dergelijke doorgedreven defensiesamenwerking moet 
alleszins beter aan bod komen in de communicatie met de publieke opinie. Bo-
vendien heeft de EU in het huidige politieke klimaat nood aan succesverhalen. 
Hierdoor dienen we ons vooral te richten op haalbare projecten waartegenover 
de nodige middelen kunnen geplaatst worden, eerder dan op een ambitieuze 
retoriek.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
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