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Na commandofuncties in een tankbataljon en staffuncties binnen de capacitaire 

ontwikkeling te hebben vervuld, heeft kolonel stafbrevethouder Tom WOUTERS een 
politiek-militaire vorming genoten aan het Geneva Centre for Security Policy en de 

Université de Marne-la-Vallée. De op het kabinet van Defensie en bij ACOS Strategie 
opgedane ervaring komt hem nu goed van pas als plaatsvervangende vertegenwoordiger 

van België bij het Militair Comité van de NAVO. 

À l’approche de la réunion du Conseil de l’Atlantique nord au niveau des 
chefs d’État et de gouvernement, les priorités américaines sont les budgets 
de la défense, la relation avec la Russie et la lutte contre le terrorisme. Elles 
constituent également des thèmes prioritaires pour les alliés et la Belgique. 
À la lumière du lien transatlantique et dans l’attente de la réalisation 
effective de la vision stratégique, la suspension des coupes 
budgétaires de la Défense belge est le seul moyen de la Belgique 
pour démontrer sa fiabilité et sa solidarité en tant qu’allié. Les 
récentes décisions relatives à l’augmentation de l’âge de la retraite 
pour les militaires risquent, en raison de l’impact qu’elles génèrent, 
d’empêcher le développement capacitaire prévu par le gouvernement.  
Conformément à la doctrine Harmel, l’Alliance prône à nouveau le 
maintien d’un dialogue ferme avec la Russie, au départ d’une position 
de force. La Défense belge déploie des militaires, renforçant la présence 
alliée dans les pays baltes. Elle se doit donc d’établir des lignes militaires 
de communication avec la Russie pour être à tout moment en mesure de 
gérer d’éventuels incidents. Il est crucial d’éviter une escalade non désirée.

De veiligheidsomgeving van de westerse wereld is duidelijk geëvolueerd. 
Rusland als statelijke actor heeft in 2014 door middel van zijn hybride 
strategie de Krim veroverd en in het oostelijke deel van Oekraïne een 
permanent conflict uitgelokt. President Poetin wil duidelijk de uitdijende 
invloed van het Westen indammen en creëert in zijn buurlanden “bevroren” 
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onbevangen Trumpiaanse benadering van de Russische assertiviteit, 
door het opnieuw aanknopen van gesprekken met dat land, deed vele 
NAVO-wenkbrauwen fronsen. Het centrale veiligheidsthema in deze 
republikeinse verkiezingscampagne bestond dan weer uit de strijd tegen 
het terrorisme.

In het eerste telefoongesprek van de secretaris-generaal van de NAVO, 
Jens Stoltenberg, met de nieuwe president kwamen deze drie thema’s 
dan ook aan bod: een billijkere lastenverdeling tussen de Verenigde 
Staten en de andere leden van de NAVO, een dialoog met Rusland en 
een NAVO-rol in de strijd tegen het terrorisme. In ruil voor een zich in 
die zin aanpassende NAVO is Donald Trump bereid het Amerikaanse 
engagement ten opzichte van de Alliantie, als hoeksteen van de trans-
Atlantische gemeenschap, te herbevestigen. De president kreeg tevens 
een uitnodiging voor de opening van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier te 
Brussel, eind mei dit jaar.

De NAVO heeft er, in het licht van de “obsolete”-rethoriek van Donald 
Trump, dan ook alle belang bij om op zijn belangrijkste lidstaat en sponsor 
een goede eerste indruk te maken. Deze vergadering van de “Noord-
Atlantische Raad op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders”, 
zoals deze top te Brussel nu heet, werd dan ook gedomineerd door de drie 
bovenvermelde thema’s.

Indien de NAVO, als organisatie en elk van de zevenentwintig lidstaten apart 
in hun bilaterale relatie met de Verenigde Staten2, het handig aanpakt, 
hoeven deze Amerikaanse prioriteiten geen bedreiging te vormen, maar 
2 De trans-Atlantische relatie wordt voor dit artikel dan ook beschouwd vanuit het 

standpunt van de relatie tussen enerzijds de Verenigde Staten met de accenten van 
de nieuwe president en anderzijds de overige 27 NAVO-lidstaten, inclusief Canada, 
dat geografisch natuurlijk ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ligt.

conflicten, die blijven sluimeren zonder dat een oplossing voorhanden is. 
De NAVO zal immers geen enkel nieuwe lidstaat met een lopend conflict 
op zijn grondgebied verwelkomen, ze wil beletten dat met die toetreding 
tevens een artikel 5-situatie wordt geïmporteerd. 

Ook op andere internationale tonelen, zoals in de Balkan, in het Midden-
Oosten en in Noord-Afrika wil president Poetin Rusland meer op de kaart 
zetten.

Een groots moderniserings- en oefenprogramma voor de Russische 
strijdkrachten zag hiervoor het licht. Door hun karakter vallen de 
onaangekondigde alarmoefeningen van Rusland, als type ook wel SNAPEX 
genoemd, niet onder de meldingsplicht van de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (OVSE). Deze oefeningen, waarvoor Rusland 
vandaag de codenaam ZAPAD 2017 gebruikt, kunnen honderdduizenden 
manschappen alsook civiele actoren mobiliseren en verzamelen aan de 
grenzen van de NAVO. Door hun plotse karakter, hun omvang, hun 
geografische situering en het feit dat ze al eerder werden gebruikt als 
vertrekpunt voor reële Russische operaties, ontstaan onzekerheid en 
onvoorspelbaarheid, die het risico op escalatie of incidenten verhogen.

De Europese omgeving wordt daarenboven geteisterd door het terrorisme. 
Na Al Qaida personifieert vooral de Islamitische Staat (IS) met zijn 
geaffilieerde groepen deze dreiging. Dit fenomeen beperkt zich niet tot 
één land of continent, maar teistert de ganse wereld. 

Deze vorm van terrorisme en deze conflicten genereren een direct 
voelbare vluchtelingen- en migratiegolf. De bevolking van de lidstaten ziet 
deze toestroom als een oncontroleerbare variabele tegen een dreigende 
achtergrond van economische crisis, verhoogde belastingen en dalende 
werkgelegenheid.

DE PRIORITEITEN VAN DE NIEUwE AMERIKAANSE 
PRESIDENT TRUMP

Sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump kijkt 
de NAVO uit naar de reële invulling van diens verkiezingsretoriek. De 
NAVO kreeg immers het etiket “obsolete” opgeplakt en de NAVO-lidstaten 
zouden worden geconfronteerd met een “transactionele”11 benadering, die 
James Mattis als volgt formuleerde tijdens diens eerste ontmoeting van 
de NAVO-ministers van Defensie: “Het is een faire vraag, dat iedereen die 
geniet van de beste defensie ter wereld, zijn gepast deel draagt van de 
noodzakelijke kost om de vrijheid te beschermen”. Ook de ogenschijnlijk 
1 Quid pro quo, zoals in een handelscontract.
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op het budget van defensie stop te zetten. In 2016 stegen de defensie-
uitgaven met gemiddeld 3,8% of 10 miljard dollar bij onze Europese 
en Canadese geallieerden. Van de 28 NAVO-lidstaten verhoogden al 22 
naties hun defensiebudget. Vijf van de achtentwintig NAVO-lidstaten, 
namelijk de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, 
Polen en Estland, voldoen zelfs al aan de 2%-regel.

bELGIË EN DE fAIR bURDEN

België is één van de weinige lidstaten die er maar niet in slaagt de dalende 
trend om te buigen. Integendeel, bij het ter perse gaan van dit artikel 
blijft men ook in 2017 vasthouden aan het besparingstraject voorzien 
in het regeerakkoord, met laatst nog een bijkomende bezuiniging van 
22,5 miljoen euro. Ook 2018 kondigt zich op dit vlak alsnog aan als een 
bijkomend besparingsjaar.

België probeert in een 
politiek kader uit te 
leggen dat de gemaakte 
afspraken in het 
kader van de nieuwe 
strategische visie rond 
de investeringen in 
materieel voor een 
bedrag van 9,2 miljard 
euro tussen 2019 en 
2030 het ombuigen van 

de daling van het Belgische defensiebudget inzet. De Verenigde Staten en 
de andere geallieerden zien de noodzaak tot stabilisatie van het budget 
echter dringender dan 2019, de belofte van het behalen van de 2%-norm 
werd immers al in 2014 in Wales gemaakt, en deze doelstelling was te 
bereiken binnen de tien jaar, dus tegen 2024.

Tevens is de door België voor 2030 vooropgestelde doelstelling van 
1,3% slechts een benadering van de beloofde 2%. Zonder corrigerende 
maatregelen lijkt tevens dat de huidige berekende meerkosten van 3,1 à 
3,4 miljard euro, veroorzaakt door de verhoging van de pensioenleeftijd 
van onze militairen, deels ten koste zal gaan van de beloofde investeringen 
van ongeveer 9,2 miljard euro voor de periode 2019-2030. Deze maatregel 
is bovendien contraproductief voor de verjonging van onze Defensie en 
voor het verbeteren van de kostenverhouding tussen personeel enerzijds 
en werking en investeringen anderzijds, en zou dan ook zo snel mogelijk 
herzien moeten worden.

kunnen zij integendeel een opportuniteit zijn en de nodige impuls geven 
aan de acties van de Alliantie en haar geallieerden rond deze belangrijke 
en actuele thema’s. 

EEN EERLIJKE VERDELING VAN DE LASTEN (fAIR bURDEN-
ShARING) VANUIT NAVO-PERSPEcTIEf

Voor wat betreft de billijke lastenverdeling, nodig in het kader van de 
gewijzigde veiligheidssituatie in het oosten en zuiden van de Alliantie, 
draait alles rond de defence investment pledge van de top van Wales (2014). 
Alle lidstaten, waaronder ook ons land, namen zich voor om minimum 
2% van hun bbp3 te besteden aan Defensie en 20% van dit bedrag aan 
investeringen in materieel (inclusief het hiermee verbonden onderzoeks- 
en ontwikkelingswerk). Deze belofte moet het mogelijk maken om de aan 
elk land toegewezen capacitaire doelstellingen te realiseren en aldus de 
tekorten van de NAVO op dit vlak in te vullen. Deze nieuwe capaciteiten 
dienen gemakkelijk ontplooibaar te zijn en moeten in de tijd kunnen 
worden aangehouden. 

Ook de Europese Unie, waarvan 22 leden ook lid van de NAVO zijn, zou 
zo aantonen dat ze een internationale organisatie is die effectief bijdraagt 
aan haar eigen veiligheid. Een verbeterde samenwerking tussen beide 
internationale organisaties, thans uitgewerkt in tweeënveertig tastbare 
vormen van samenwerking, is trouwens een win-winsituatie voor zowel 
het multilateralisme als voor de relevantie van de Unie en de NAVO.

Deze goedkeuring door de staatshoofden en regeringsleiders van de 
defensie-investeringsbelofte in Wales vloeit voort uit de toenemende 
dreiging van statelijke en niet-statelijke actoren, maar ook uit het artikel 
3 van het Noord-Atlantisch Verdrag, ondertekend op 4 april 1951 te 
Washington, dat luidt: “Ten einde de doelstellingen van dit Verdrag beter 
te verwezenlijken zullen de Partijen, ieder voor zich en tezamen, hun 
individueel en collectief vermogen om een gewapende aanval te weerstaan 
handhaven en ontwikkelen, door voortdurend en op doelmatige wijze zich 
zelf te versterken en elkander hulp te verlenen.” 

Deze budgettaire beloftes werden gefaseerd. Een eerste stap betreft het ombuigen 
van de lopende dalingen van de defensiebudgetten naar een constante uitgave, 
een tweede stap beoogt een verhoging in de richting van de beloofde 2%.

De meeste landen hebben de eerste stap gezet om verdere besparingen 

3  Het bruto binnenlands product (BBP) van een land is de marktwaarde van alle 
goederen en diensten die er op één jaar tijd worden geproduceerd. Het is een veel 
gebruikte maatstaf voor de welvaartscreatie van een land.
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politieke wil, geld en een juiste prioriteitenstelling. Deze veranderende 
veiligheidsomgeving vormt de eigenlijke rechtvaardiging van het 
engagement van de 2%-regel die dus minder een Amerikaanse obsessie 
is dan een logisch gevolg van wat rond Europa gebeurt.

Het ziet ernaar uit dat niet enkel de multilaterale (NAVO versus België) en 
de bilaterale (VS versus België) druk zal toenemen, maar dat de Alliantie 
tevens zal zoeken naar een manier om de ambitie van 2% en 20% meer 
kracht bij te zetten. Hoe kan men de druk op de freeriders opvoeren? Zijn 
er genoeg verplichtingen? Zijn de tijdslijnen voor het bereiken van deze 
ambitie voldoende bepaald? Een zoektocht naar concretere nationale 
plannen, op te maken vóór eind 2017, met een duidelijke chronologie ter 
realisatie van de investeringsbelofte, werd bevestigd door James Mattis 
ter gelegenheid van de vergadering van de ministers van Defensie te 
Brussel op 15 en 16 februari 2017.

A fIRM POSTURE VERSUS A DIALOGUE wITh RUSSIA

Aanvankelijk bleken er duidelijk twee scholen te bestaan binnen de 
nieuwe Amerikaanse administratie voor wat betreft de relaties tussen de 
Verenigde Staten en Rusland. De ene school, waartoe president Trump 
aanvankelijk leek te behoren, pleit voor meer toenadering, terwijl de 
andere de eerdere Amerikaanse lijn wil aanhouden die de Russische 
houding beschouwt als een dreiging.

Na de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de permanente 
instabiliteit in het oosten van Oekraïne kregen de oostwaarts gelegen 
NAVO-lidstaten een déjà vu en eisten zij een aangepaste reactie van 
de NAVO. Wat eerst begon met geruststellende maatregelen door het 
dirigeren van de oefeningen van de geallieerden naar de oostelijke 
flank, evolueerde na de NAVO-top te Warschau in juli 2016 naar een 
roterende aanwezigheid van een opgedreven voorwaartse inzetbaarheid 
van battle groups in de Baltische staten en Polen alsook, weliswaar in 
mindere mate, in een aangepaste voorwaartse aanwezigheid in de regio 
van de Zwarte Zee. Deze trainingsoperatie aan de oostelijke flank van de 
NAVO wordt aangevuld met een VJTF als snel inzetbaar eerste element 
van de verbeterde snelle reactiemacht van de NAVO (NRF). Deze sterke 
opstelling van de NAVO past in het conceptuele kader van afschrikking 
en verdediging. 

Het luik “dialoog” ligt natuurlijk een pak gevoeliger. Er wordt, via het 
bestaande forum van de NAVO-Rusland-Raad5 , afgetast hoe de contacten 
tussen de NAVO en Rusland opnieuw vorm kunnen krijgen. Het punt 
5 NATO-Russia Council (NRC).

SO whAT?

België mag zich dus aan een uitgesproken en volgehouden Amerikaanse 
druk verwachten, met de ondertussen gekende Trumpiaanse 
duidelijkheid. We staan geïsoleerd en onze mantra van Belgische Defensie 
als een betrouwbare partner dreigt zich tegen ons te keren, zeker als 
men rekening houdt met de nettovoordelen die België overhoudt aan 
zijn rol als gastland voor zowel het NAVO-hoofdkwartier als de SHAPE. 
De Verenigde Staten dreigden ter gelegenheid van de bijeenkomst van 
de ministers van Defensie van 15 en 16 februari met een matiging van 
hun engagement ten opzichte van de NAVO. Het Belgische gastland wil 
daarvan niet de oorzaak zijn.

De 2%-bbp voor Defensie is zeker deels een cijferfetisjisme, zoals de 3% 
voor het toegelaten deficit in het kader van het Stabiliteitspact van de 
Europese Unie. De uitgave van 2% garandeert voor de NAVO noch de nodige 
kwaliteit, noch een zeker effectiviteit, noch een hogere beschikbaarheid 
of een toegenomen politieke wil tot inzet vanwege een land. 

De uiteindelijke doelstelling dient voor de NAVO een verhoogde 
operationele capaciteit en dus afschrikking te zijn en veel minder een 
simpele verschuiving van de budgettaire last van de Verenigde Staten 
naar Europa, of het voldoen aan een eerder arbitraire 2% van het bbp. 

Het al dan niet voldoen aan de defensie-investeringsbelofte van 2% 
en 20% heeft pas met enige vertraging in de tijd zijn invloed op de 
mogelijkheid om een gepaste operationele bijdrage te leveren aan de 
NAVO. De Belgische Defensie kon zich zo jarenlang beroepen op een 
uitstekende operationele inzet ten voordele van de NAVO. Onze bijdrage 
aan de eerste Very high readiness Joint task Force (VJTF) in 2016 was, 
na de Spaanse, de tweede grootste. We zitten in 2017 bij de eerste rotatie 
van de versterkte voorwaartse aanwezigheid in Litouwen en dragen meer 
dan behoorlijk bij aan de luchtpolitie boven de Baltische staten en aan de 
permanente maritieme eskaders van de NAVO.

Voor de drie kerntaken4 van de NAVO, namelijk de collectieve verdediging, 
de crisisbeheersingsoperaties en de partnerwerking, zijn er dus meer 
en andere capaciteiten nodig. Het NAVO-proces van defensieplanning 
bepaalt het totale aantal en het type benodigde capaciteiten en verdeelt 
deze dan als doelstellingen onder de NAVO-lidstaten. Als gevolg van deze 
complexere en risicovollere veiligheidsomgeving is ook voor wat betreft 
het Belgische aandeel in het bereiken van de capacitaire doelstellingen 
een kwantitatieve en kwalitatieve sprong voorwaarts nodig. En dat kost 
4 De drie “core tasks” van de NAVO uit het Strategisch Concept van 19 november 2010 

zijn “collective defence”, “crisis management” en “cooperative security”.
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NATO’S ROLE IN cOUNTER-TERRORISM

President Donald Trump vraagt duidelijk aan de NAVO om zich toe te 
spitsen op de strijd tegen het terrorisme en meer specifiek tegen IS. Als 
natuurlijke leider van de anti-IS-coalitie zullen de VS, meer bepaald in het 
door de president gevraagde plan ter bestrijding van IS, de toon aangeven 
hoe zij deze opdracht willen afwerken. De NAVO kan hieraan en aan de 
strijd tegen het terrorisme in het algemeen wel nuttig bijdragen.

Deze rol van de NAVO is niet nieuw. De grootste NAVO-operatie ooit, 
de international Security assistance Force (ISAF) in Afghanistan, beoogt 
het ontzeggen van een veilige haven aan de terroristen die onder meer 
betrokken waren in de 11 septemberaanslagen op de WTC-torens in New 
York.

Ook andere acties van de Alliantie, die in het kader van haar kerntaak 
“cooperative security” aan defensiecapaciteitsopbouw doet om de 
weerbaarheid van partnerlanden te verhogen, passen in het weghalen 
van een voedingsbodem voor het terrorisme. 

De NAVO heeft lessen getrokken uit haar eerdere rol in de strijd tegen het 
terrorisme en de civiele en militaire inlichtingenorganisaties van de eigen 
NAVO-staf fuseren tot één joint inlichtingendivisie die geleid wordt door 
een nieuwe assistant secretary general for intelligence and Security. België 
is een van de voorstanders van een uitgesproken proactiviteit van deze 
nieuwe functie op het vlak van het opzetten, faciliteren, en coalitioneren 
van NAVO-lidstaten die bereid zijn om inlichtingen aangaande terrorisme 
uit te wisselen. 

Voor de dreigingen aan haar zuidelijke flank, als gevolg van onder meer 
het terrorisme, wil de NAVO een specifieke cel creëren. Deze hub for the 
South, ingebed in het bestaande Joint Forces Command in Napels, zal 
minstens een recognised picture of the South opmaken in het kader van 
het verzamelen van inlichtingen en waarschuwingen. Het honderdtal 
militairen voorzien voor deze hub zal hiervoor ook kunnen gebruikmaken 
van de nieuwe onbemande luchtverkenningsvliegtuigen van de NAVO, 
die gestationeerd zullen worden op de luchtmachtbasis van Sigonella op 
Sicilië.

“Ukraine” zal altijd op de agenda staan om duidelijk te maken dat de 
NAVO de annexatie van de Krim en de rol van Rusland in de problematiek 
van de bevroren conflicten afkeurt. Er zijn echter ook andere terreinen 
waar samenwerking in het belang is van de NAVO, zoals overleg rond 
Afghanistan en terrorismebestrijding. 

DE hARMEL-DOcTRINE UIT DE bELGISchE ARchIEVEN

Na de Franse terugtrekking uit de NAVO in 1966 was niet de volledige 
Belgische regering het eens met de hiermee gepaard gaande verhuis van 
het NAVO-hoofdkwartier naar Brussel. Deed de NAVO wel genoeg om de 
spanningen tussen de beide blokken van de Koude Oorlog te temperen?

Willy Brandt leidde West-Duitsland in een nieuwe Ostpolitik. Een tijdperk 
van detente brak aan.

De NAVO vroeg aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, 
Pierre Harmel, een rapport dat nadien uitgroeide tot een NAVO-doctrine 
en dat pleitte voor een tweesporenbeleid van diplomatie naast defensie 
en afschrikking. De Alliantie groeide voorts van een militaire naar een 
politiek-militaire organisatie, waarin de West-Europese landen een eigen 
accent konden leggen. 

Rusland is een geografische buur van de NAVO en van de Europese 
Unie en zal als dusdanig niet verdwijnen. Naast de afschrikking en de 
verdediging heeft de NAVO er belang bij om een dialoog aan te gaan met 
deze buur, zonder echter te hervallen in een business as usual-houding. 
De annexatie van de Krim, alsook de Russische betrokkenheid bij het 
conflict in Oost-Oekraïne, blijven onaanvaardbaar.           

Maar de verhoogde militaire aanwezigheid langs beide zijden van de 
oostflank noopt minstens tot het bestaan van duidelijke militaire 
communicatiekanalen tussen de NAVO en Rusland wil men, in het geval 
van incidenten, deze niet onnodig tot een conflict te laten escaleren.

Tijdens de bijeenkomst van de ministers van Defensie op de NAVO van 
15 tot 16 februari kristalliseerde de houding van de Verenigde Staten 
ten overstaan van Rusland zich dan ook in het pleiten voor een dergelijk 
tweesporenbeleid. 

Ook hier vallen dus de NAVO- en Belgische belangen minstens een deel 
samen met de intenties van de nieuwe Amerikaanse president. 
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kunnen bieden op deze uitdagingen, dreigt tevens een uitholling van de 
cohesie en de effectiviteit van de Europese Unie en de NAVO. Sterke en 
weerbare Europese democratieën zijn de beste politieke verdediging tegen 
een assertief Rusland en tegen de onstabiliteit in onze nabije en verdere 
omgeving. 

We moeten wel de vraag durven stellen hoelang we nog het terrorisme gaan 
bestrijden in de Belgische straten. We moeten evolueren van de inzet van 
onze militairen op de laatst mogelijke linie, zijnde voor onze binnenlandse 
stations en op de openbare pleinen, vlak voor de gerechtsgebouwen, naar 
een voorwaartse lijn, in buitenlandse operaties, dicht bij de dreiging, een 
veilige omgeving creërend waardoor de lokale bevolking ter plaatse kan 
werken aan een heropbouw in elke zin van het woord. 

wAY AhEAD

De Amerikaanse prioriteiten in aanloop naar de Noord-Atlantische Raad 
op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders eind mei 2017, 
namelijk de faire lastenverdeling, onder andere door het optrekken van 
de defensiebudgetten in overeenstemming met de beloftes gedaan in 
Wales, alsook de relatie met Rusland en de strijd tegen het terrorisme, 
zouden voor de NAVO geen donderslag bij heldere hemel mogen zijn. Niet 
alleen voor de NAVO als politieke en militaire organisatie, maar ook voor 
lidstaten zoals België zijn dit prioritaire thema’s die aandacht verdienen.

België toont met zijn strategische visie, een eerste geplande stap naar 
een verhoogd defensiebudget, zijn goede intenties in de richting van de 
doelstelling van 2% bbp voor Defensie. In afwachting van de realisatie 
ervan dient alvast het stopzetten van de besparingen binnen Defensie 
tijdens de rest van deze legislatuur een blijk te zijn van de Belgische 
geloofwaardigheid. De verhoging van de pensioenleeftijd voor de 
militairen is voor Defensie onbetaalbaar of, zonder een budgetverhoging, 
minstens onverenigbaar met de capacitaire opbouw zoals voorzien in de 
strategische visie. 

De Harmel-visie van een dubbele benadering van Rusland, namelijk een 
dialoog aangaan vanuit een sterke positie, te financieren met het gepaste 
defensiebudget, heeft blijkbaar ook voor de Verenigde Staten niet aan 
actualiteit ingeboet. Als militaire overheid met troepen in een verhoogde 
voorwaartse aanwezigheid in de Baltische Staten, op de Baltische Zee 
en in het luchtruim daar, hebben we er alle belang bij om minstens de 
communicatielijnen open te houden, om escalatie bij eventuele incidenten 
te kunnen beheersen. Deze communicatielijnen dienen op een geschreven 

De toenemende ondersteuning door de NAVO van de acties van de coalitie 
tegen Daesh in Irak is ook een element van de strijd tegen het terrorisme. 
Na de kinetische fase, gericht tegen IS, komt een fase van wederopbouw, 
onder andere van het Iraakse defensieapparaat, en de NAVO bereidt zich 
met haar Training and Capability Building Mission in Iraq voor op een 
vraag in de richting van deze lang vol te houden activiteit.

De strijd tegen het terrorisme vraagt echter bij uitstek een multimodale 
benadering en daarvan is het militaire instrument, zoals de NAVO dit 
kan aanbieden, slechts één element. De NAVO kan geen politietaken of 
de functies van onderwijs en straathoekwerkers uitoefenen. De NAVO 
kan enkel deelnemen aan de strijd tegen het terrorisme, maar kan die 
dus niet leiden.

De ministers van Defensie pleitten in Brussel dan ook voor een Counter-
terrorism adaptation pledge om de strijd tegen het terrorisme met de 
volle inzet van de NAVO te ondersteunen.

wAT DOET bELGIË?

Ook buiten dit NAVO-kader draagt België bij aan activiteiten in het kader 
van de strijd tegen het terrorisme. Niet alleen zet België als gastland voor 
de zetel van de NAVO en de EU dagelijks vele militairen op wacht in de 
straten van de grote Belgische steden, maar ons land heeft ook de leiding 
van de EU-trainingsopdrachten in Mali en de Centraal-Afrikaanse 
Republiek, en we nemen met de F-16’s en de special forces deel aan de 
operaties van de coalitie tegen IS in Irak en Syrië. 

Dit valt echter niet vol te houden zonder een correcte financiering. 

Er is geen alternatief: indien de internationale organisaties geen antwoord 
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overeenkomst tussen beide partijen gebaseerd te zijn.

Elke Belg heeft intussen gezien hoe ontwrichtend terrorisme kan zijn 
voor een samenleving. De NAVO kan niet afwezig blijven in de strijd tegen 
deze gesel, die ze minstens hoort te ondersteunen. Voor de Belgische 
situatie dient men in te zien dat de rol van het militaire instrument veel 
meer rendement heeft indien men dit voorwaarts inzet, in het buitenland, 
in de zone van conflict of in een lokale capaciteitenopbouw, eerder dan 
als dure sensor of vertrouwenwekkende maatregel in onze straten.

De Amerikaanse president Trump legt hiermee de vinger op belangrijke 
prioriteiten, niet alleen voor de NAVO, maar ook voor België.

Trefwoorden: NAVO, trans-Atlantische relaties 
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