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dat er onvoldoende keuzes
worden gemaakt. Kamerlid
Diks vindt dat er te weinig

geld gaat
naar het uit-
breiden van
de cyberca-
paciteit. Als
dat onder-
werp als de

bedreiging voor de toe-
komst wordt gezien, moet
daar volgens GL ook echt
voor worden gekozen. De
PVV reageert teleurgesteld.

Kamerlid Popken mist on-
der meer de extra slag-
kracht. „Hier wordt Neder-
land niet veiliger door.” 

Voor de vakbonden geldt
de defensienota als een
overwinning. Uit het stuk
blijkt onder andere dat ze
de slepende strijd over het
zogeheten AOW-gat hebben
gewonnen. „De minister
heeft een juiste keuze ge-
maakt door eerst voor het
personeel te kiezen”, oor-
deelt duo-voorzitter Marc

de Natris van de Gezamen-
lijke Officierenverenigin-
gen.

„Ze heeft tegelijkertijd in-
vesteringen ten behoeve
van een innovatieve en toe-
komstbestendige krijgs-
macht en dus meer slag-
kracht voor zich uitgescho-
ven. Die investeringen zijn
hoognodig om onze militai-
ren in een onveiliger wereld
hun werk goed en zo veilig
als mogelijk te kunnen laten
doen.” 

groten van de slagkracht,
legt hij optimistisch uit. „Ik
heb de afgelopen jaren veel
te weinig gehoord dat er
geld bij moet. Dat nu ieder-
een dat begint te zien, daar
ben ik blij mee.”

Het CDA zit op dezelfde
lijn. Van de regeringspartij-
en laat alleen de Christen-
Unie subtiel doorscheme-
ren dat er op langere ter-
mijn meer nodig is. Kamer-
lid Voordewind spreekt van
„een eerste stap richting

Defensieminister Bijleveld oogst bijval maar ook kritiek

versterking van de krijgs-
macht.” 

De SGP gaat het allemaal

niet ver genoeg. SGP-leider
Van der Staaij wil een ver-
dubbeling van de investe-
ringen. Kritiek is er ook op
de inhoud. GroenLinks stelt

door Jorn Jonker
en Olof van Joolen

DEN HAAG • Met de 1,5
miljard euro die dit
kabinet jaarlijks in
defensie steekt, is de
krijgsmacht er nog
niet. Wat minister
Bijleveld (Defensie)
betreft wordt al in
2020 gekeken of haar
begroting omhoog kan.
Ze krijgt bijval vanuit
de Tweede Kamer en
van vakbonden.

De minister presenteerde
gisteren haar defensienota.
Daarin staat wat er gebeurt
met het extra geld dat in het
regeerakkoord is vrijge-
maakt voor defensie. Het
gaat vooral op aan personele
kosten, aanvullen van voor-
raden, moderniseren van
wapensystemen en het ver-
vangen van materieel. Van
echte uitbreidingen is zo
goed als geen sprake. 

Om die stap te maken, is
een verdere verhoging van
de defensiebegroting nodig.
Bijleveld nam daar een voor-
zichtig, maar duidelijk voor-
schot op. In 2020 zal de de-
fensienota worden herijkt.
„Het is helder dat hier een
vervolg op moet komen”, al-
dus de minister over het
huidige stuk. 

In de Tweede Kamer wor-
den de plannen overwegend
positief ontvangen. VVD-
Kamerlid André Bosman
zegt tevreden te zijn. De kri-
tiek dat het geld vooral gaat
naar het opvullen van oude
gaten in plaats van het ver-

’Nederland wordt
zo niet veiliger’

Er moet nog (veel) meer bij

De taak van minis-
ter Bijleveld (De-
fensie) is even

ondankbaar als
essentieel. Ze moet
de uitgeklede krijgs-
macht terug op orde
brengen. Het bete-
kent weinig nieuw
materieel kopen en
veel hard werken achter
de schermen. Die pragmati-
sche benadering is logisch. Tege-
lijkertijd hebben critici die kla-
gen over het ontbreken van een
grotere visie een punt.
De locatie waar Bijleveld giste-
ren haar langverwachte defen-
sienota presenteerde, was een
toepasselijke. 
In een werkplaats op de gene-
raal-majoor Postkazerne in Stroe
gaf ze het officiële startsein voor
wat heel goed ’operatie handen
uit de mouwen’ zou kunnen he-
ten. De bewindsvrouw liet er
geen twijfel over bestaan. De tijd
van mooi geformuleerde ambi-

ties is voorbij. Nu er na
jaren klagen meer

geld beschikbaar is,
moeten er doelen
worden gehaald.
Die objectieven zijn
volstrekt logisch.

De door bezuinigin-
gen aangetaste voor-

raden aanvullen en
zoals Bijleveld aangaf

vóór alles zorgen voor het
personeel. Dat menselijke kapi-
taal loopt in hoog tempo weg.
Ruim één op de tien functies is
onvervuld. 
De minister kan niet anders dan
deze personele bloeding probe-
ren te stelpen. Zou ze het niet
doen, dan is defensie zoals insi-
ders nu al grappen niet langer
een leger zonder spullen, maar
spullen zonder een leger.
De excellentie vindt niet alleen
lof op haar weg. Vanuit de krijgs-
macht klinkt het dat haar nota
wel heel erg pragmatisch is en
een laag visie-gehalte heeft.

„Pappen en nathouden”, vat een
hoge officier het schamper sa-
men. Wellicht is dat kort door de
bocht, maar wat Bijleveld inder-
daad niet doet, is harde keuzes
maken. 
Onder haar bewind blijft ons
land alles zelf doen. Ook wan-
neer het taken zijn die we eigen-
lijk maar in beperkte mate zelf
uitvoeren.
Op de lijst met investeringspro-
gramma’s staan vooral updates
voor wapensystemen die we al
hebben. Of vervangingen daar-
van. De vurig gewenste vergro-
ting van de slagkracht in de
vorm van extra artillerie, meer
JSF’s of extra fregatten zit er de
komende twee jaar niet in. Het is
een direct gevolg van alles zelf
willen blijven doen. 
Wanneer de defensiebegroting
binnen afzienbare tijd niet ver-
der omhoog gaat, kan een herij-
king met bijbehorende scherpe
keuzes alsnog noodzakelijk zijn. 
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De tweestrijd van de minister 


