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Monika Sie Dhian Ho

General Director Clingendael

De wending naar geopolitiek
Het regeerakkoord staat in het teken van 
geopolitiek. Voor Nederland – traditioneel 
zeer gehecht aan markt en recht – is dit 
een strategisch keerpunt. Van bewaker 
van rode lijnen in Europa – die ten strijde 
trekt tegen ‘spilzieke Italianen’ en ‘rule of 
law backsliding Polen en Hongaren’ – naar 
voortrekker in een Europa als geopolitieke 
speler. Een nieuw narratief, dat recht 
doet aan deze tijd van sterk veranderde 
machtsverhoudingen en assertieve 
grootmachten. Eveneens ademt het akkoord 
het besef dat de Europese manier van leven 
kwetsbaar is, en niet noodzakelijkerwijs 
het ijkpunt van beschaving voor alle 
gemeenschappen en regimes in de wereld.

Kompas en kompanen
Geopolitiek betekent allereerst machts 
politiek en het inzetten van machtsmiddelen. 
Het kabinet investeert aanzienlijk en 
structureel in capaciteit waarop de eerste 
kabinettenRutte nog bezuinigden: 
defensie, ontwikkelingssamenwerking, 
en versterking van het postennetwerk. 
Met de forse verhoging van het 
defensiebudget lijkt Neder land serieus 
bij te gaan dragen aan een EU die meer 
strategische verantwoordelijkheid neemt, 
en minder mee te liften op Amerikaanse 
kracht. Het regeerakkoord wijst ook op 
de economische macht van de EU en is 
bereid die strategisch in te zetten. Het 

kabinet kiest voor een actieve alliantie
politiek, met alle ijzers in het vuur, met de 
aankondiging van “…een voortrekkersrol in 
de EU en multilaterale organisaties, via het 
versterken van de transAtlantische band 
en nieuwe partnerschappen.” Met een jaar 
van strategische herijking binnen de EU 
(Strategisch Kompas) en NAVO (Strategisch 
Concept) voor de boeg, is het van belang 
dat Nederland ook het nationale kompas 
gaat herijken: wat wordt de Nederlandse 
koers, en met welke kompanen gaan we 
dat doen? Opvallend genoeg ontbreekt een 
nadere invulling van de koers ten aanzien 
van China, Rusland, OostEuropa en het 
MiddenOosten. De geopolitieke relevantie 
van Afrika wordt bovendien vergeten als 
een nieuwe Afrikastrategie ouderwets 
wordt aangekondigd onder het kopje 
‘buitenlandse handel en ontwikkelings
samenwerking’.

Geopolitiek gaat ook over een strategische 
reflectie op de ligging en kwetsbaarheid 
van ons territorium. Binnen de NAVO
samenwerking kiest Nederland voor 
een focus op de territoriale regio rond 
Europa, met een erkenning dat Europese 
landen vaker op eigen kracht conflicten 
moeten oplossen, en een concentratie 
van Nederland op de bescherming van 
de eigen regio. Het regeerakkoord wil 
ook de strategische onafhankelijkheid 
versterken met de productie van cruciale 
(half)producten in Europa, door vitale 
processen te beschermen en ongewenste 
zeggenschap in bedrijven te voor
komen. In het economisch beleid zien 
we een voor Nederland significante draai 
naar ‘open’ strategische autonomie en 
‘slimme industrie politiek’. Daarnaast 
zet het akkoord in op de versterking 
van migratiepartnerschappen met 
landen rond de Europese Unie. Door het 
positieve instrument van tijdelijke legale 
en circulaire arbeidsmigratie mogelijk te 
maken zal Nederland aanzienlijk beter 
toegerust zijn in onderhandelingen met 
buurlanden, terwijl tegelijk dringende 
tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt 
worden geadresseerd. De uitwerking 
van deze migratiesamenwerking per land 
van herkomst in concrete programma’s 
onder moeilijke omstandigheden heeft 
topprioriteit.
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Economische, sociale en culturele 
verbondenheid
Geopolitiek vereist tenslotte ook lotsver
bondenheid van de gemeenschap binnen 
het afgebakende territorium. Het kabinet 
zet vooral in op nieuwe instrumenten voor 
een Europese politieke gemeenschap (een 
Europese veiligheidsraad, mogelijkheid van 
meerderheidsbesluitvorming en kopgroep
vorming). Het regeerakkoord besteedt veel 
minder aandacht aan de economische, 
sociale en culturele verbondenheid die even
eens nodig is voor een slagvaardige Unie. De 
economische ongelijkheid tussen en binnen 
Europese landen neemt toe, en opwaartse 
economische convergentie blijft voorals
nog uit. Bespreking van de uitdagingen 
rondom sociale samenhang, cohesie en soli
dariteit in Europa ontbreekt. En hoewel het 
regeerakkoord wel noemt dat de EU ook een 
waardengemeenschap is, mist een strate
gie hoe om te gaan met culturele botsingen 
tussen oost en west binnen Europa over bij
voorbeeld asiel en migratiebeleid. Investeren 
in meer economische, sociale en culturele 
verbondenheid zal op de langere termijn 
noodzakelijk zijn als de EU echt wil transfor
meren van markt naar gemeenschap en een 
geopolitieke speler van belang.

De ambitie van geïntegreerd beleid
Door internationalisering zijn buitenland 
en binnenland zo sterk verweven geraakt, 
dat effectieve integratie tussen binnen en 
buitenlandbeleid is vereist, naast coherentie 
en betere afstemming tussen verschillende 
invalshoeken van het buitenlandbeleid. Er 
klinkt ook wel een duidelijke poging in het 
akkoord door om bij elk beleidsterrein de 
internationale dimensie te integreren. Op 
sommige terreinen, bijvoorbeeld klimaat en 
energie, is dat beter gelukt dan op andere 
terreinen, zo is het thema veiligheid vooral 
binnenlands ingevuld. Het is een goede 
zaak dat Nederland ook een global health
strategie gaat ontwikkelen, waarmee de 
focus van de afgelopen jaren op seksuele 
en reproductieve gezondheid en recht wordt 
aangevuld met een internationaal beleid 
gericht op het voorkomen en aanpakken van 
pandemieën, op internationale kennisdeling, 
en meer samenhang tussen onderwerpen als 
vaccindiplomatie en onderhandelingen over 
prijzen van geneesmiddelen en apparatuur.

Coördinatie, coherentie en cockpit
Het regeerakkoord geeft geen aanknopings
punten hoe de internationalisering van al deze 
beleidsterreinen te coördineren. Wat worden 
de belangrijkste doelen waarop coherentie 
wordt nagestreefd, welk doel krijgt prioriteit? 
Impliciet lijken dat nu: veiligheid, migratie en 
klimaat. Opmerkelijk daarbij is dat de VVD 
twee voor migratiebeleid cruciale posten 
verwierf in het kabinet: de staatssecreta
ris voor Asiel en Migratie, en de minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen
werking. Hoewel ontwikkelingssamenwerking 
en vluchtelingenbescherming genoemd 
worden in het regeerakkoord, zal moeten 
blijken of in de praktijk niet veiligheid en 
migratie beperking boven armoedebestrijding 
en bescherming gaan. Met de aankondi
ging van de oprichting van een nationale 
en Europese veiligheidsraad wordt de vraag 
ook dringender hoe de cockpit wordt inge
richt voor de internationale strategie: wat 
wordt de rol van de premier, de ministers 
van Buitenlandse Zaken en Financiën? In 
het Regeerakkoord van 1994 kondigde het 
kabinetKok tegen de achtergrond van de 
omwenteling van 1989 een herijking van het 
buitenlandbeleid aan, met een heroriëntatie 
op kompas en koers, organisatorische kwes
ties en coördinatie en financiering van het 
buitenlands beleid. Met Poetin aan het roer in 
plaats van Gorbatsjov, de aankomst van China 
op het wereldtoneel, de wending naar geo
politiek en open strategische autonomie, en 
de oprichting van een nationale en mogelijk 
Europese veiligheidsraad, is er alle aanleiding 
tot een nieuwe herijking.

Leiderschap en luisteren
Bevolkingsonderzoek van Clingendael naar de 
houdingen en opvattingen van Nederlanders 
over het buitenland en buitenlandse poli
tiek laat zien dat de perceptie van dreigende 
internationale ontwikkelingen een belangrijke 
factor is in gevoelens van maatschappe
lijk pessimisme en declinisme in Nederland. 
Thema’s als migratie en klimaatbeleid zijn 
bovendien gepolariseerd. Die polarisatie in 

“Een nationaal kompas wordt 
de grote opdracht voor het 
nieuwe kabinet”
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de Nederlandse samenleving loopt steeds 
meer langs scheidslijnen van internationa
listen versus nationalisten, en van exclusieve 
versus inclusieve nationalisten in plaats van 
links versus rechts in de politiek. We zien een 
‘culturalisering’ van de kijk op Rusland en 
Amerika. Mensen kijken steeds meer door 
de bril van identiteitspolitiek in plaats van 
door het perspectief van internationale veilig
heid en allianties. Het kabinet treedt aan op 
een moment dat het vertrouwen in de poli
tiek op een dieptepunt is. Om het nationale 
kompas gedragen te herijken, is een goede 
balans nodig tussen leiderschap en luisteren. 
Een goed geïnformeerd publiek gesprek over 
de Nederlandse internationale koers, waarbij 
scheidslijnen in de Nederlandse samenleving 
worden overbrugd.

Bob Deen

Coordinator Clingendael Russia & 
Eastern Europe Centre

Niet meer op de achterbank bij de 
Amerikanen
Hope for the best, kan niet meer zonder 
prepare for the worst. Als Europa niet aan 
tafel zit, staat het op het menu. Nederland 
moet na de schokken van de Brexit, de 
regeringTrump en de steeds assertiever 
optredende geopolitieke spelers China en 
Rusland een nieuwe balans vinden tussen de 
traditionele oriëntatie op de Verenigde Staten 
als voornaamste veiligheidspartner en de 
toenemende ambitie om de geopolitieke en 
militaire slagkracht van de EU te vergroten. 
Hoewel het kabinet angstvallig vasthoudt 
aan het mantra dat het énén is, en terecht 
volhoudt dat “een sterkere EU ook leidt tot 

“Hope for the best, kan niet 
meer zonder prepare for 
the worst. Als Europa niet aan 
tafel zit, staat het op het menu”

een sterkere NAVO”, zal het in de komende 
periode ook steeds vaker voorkomen dat 
de Amerikaanse en de Europese belangen 
uiteenlopen. Er gaan situaties komen waarbij 
Nederland niet alles kan blijven doen en 
keuzes zal moeten maken.

Instabiliteit rond Europa neemt toe
Er is meer bereidheid om Europees samen 
te werken en om substantieel te investeren 
in onze nationale en Europese veiligheid. 
Het kabinet realiseert zich dat de wereld 
onveiliger is geworden, dat ontwikkelingen 
elders rechtstreeks gevolgen hebben 
voor onze eigen veiligheid en dat externe 
partijen niet zullen aarzelen om onze eigen 
kwetsbaarheden tegen ons te gebruiken. 
Het regeerakkoord onderkent de nieuwe 
dreigingen en zet ook stappen om die het 
hoofd te bieden. Nieuw is de veel forsere 
investering in Defensie dan tijdens de vorige 
kabinetsperiode. En nieuw is ook de grotere 
focus op het sanctieinstrument, inclusief de 
toevoeging dat sanctie extraterritoriaal van 
aard kan zijn. Alhoewel het regeerakkoord 
onderkent dat de instabiliteit rondom Europa 
een punt van zorg is, ontbreekt een visie 
over hoe we hiermee om moeten gaan. De 
hele oostelijke regio van Europa wordt niet 
genoemd. Terwijl aan de Balkan nog een 
korte zin wordt gewijd, zwijgt het akkoord 
in alle talen over het Oostelijk Partnerschap, 
de associatieakkoorden met Oekraïne, 
Georgië en Moldavië, de situatie in Belarus, 
en de toekomstige relatie met Rusland. Dat 
is vreemd, gezien de grote instabiliteit en 
spanning in deze regio en de gevolgen voor 
de Europese en de Nederlandse veiligheid.

Kom met een strategische visie
Investeren in veiligheid is een stap in de 
juiste richting, maar is niet voldoende zonder 
een duidelijke strategische visie. Daarbij 
hoort ook een visie op de verslechterende 
veiligheidssituatie in OostEuropa, de 
gespannen relatie met Rusland en de 
gevolgen daarvan voor Nederland. Dit is nu 
nog de grote afwezige in het regeerakkoord.
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Frans-Paul van der Putten

Coordinator Clingendael China 
Centre

Een nieuwe Chinastrategie is nodig
De veranderende machtsverhouding en 
toenemende spanningen tussen de VS 
en China overschaduwen steeds meer 
andere onderwerpen op internationaal 
vlak. Opvallend is dat het hoofdstuk 
Internationaal van het regeerakkoord opent 
met de zin: “We leven in een wereld met 
veranderende machtsverhoudingen en 
instabiliteit rond Europa. Door de opstelling 
van landen als China en Rusland en de 
sterkere focus van de VS op Azië moeten 
we onze vrijheid, veiligheid en welvaart 
actiever beschermen.” Daarmee geeft het 
kabinet meteen aan dat zij geopolitiek en de 
Amerikaanse Chinastrategie belangrijk acht 
voor het bepalen van de Nederlandse positie. 
Nederland staat voor het eerst sinds de 
Koude Oorlog voor de uitdaging een nieuwe 
strategische positie te kiezen. Europa draagt 
bij aan de Amerikaanse Chinastrategie door 
via de NAVO de VS militair te ontlasten 
in en rond Europa. De andere, impliciete, 
kant van het verhaal is: de NAVO moet het 
grotendeels aan de Europese Unie overlaten 
om China’s strategische invloed in Europa 
tegen te houden met economische middelen.

Inzetten van economische macht
Het goede nieuws is dat de Europese 
Unie zich meer dan voorheen opstelt als 
een zelfbewuste geopolitieke speler, en 
Nederland beweegt daarin mee. Toch zie ik 
in het regeerakkoord een grote mate van 
continuïteit. De Nederlandse Chinastrategie 
is nog steeds vooral reactiefdefensief, en 

“Nederland heeft een nieuwe 
Chinastrategie nodig”

biedt geen positionering ten opzichte van 
de relatie VSChina. Wel was er in 2019 nog 
nadruk op de bewustwording van Nederland 
over Chinarisico’s, zo moesten we niet meer 
naïef zijn over China. Nu ligt de nadruk op de 
inzet van defensieve instrumenten, veelal in 
EUverband, tegen bijvoorbeeld economische 
druk en spionage. Nederland gaat zich actief 
inzetten voor een meer handelingsbekwame 
Europese Unie, onder andere op handel en 
veiligheid. Het voornemen de economische 
macht meer strategisch in te zetten, duidt op 
het opschuiven naar een positie die andere 
mogendheden al langer innemen. China, de 
VS en Rusland doen dat ook. Een opvallende 
passage in het akkoord is: “Nederland 
bekijkt samen met een representatief 
aantal gelijkgestemde EUlidstaten de 
erkenning van genocides en onder welke 
voor waarden gezamenlijk tot erkenning 
van genocides kan worden overgegaan. 
Uitspraken van internationale gerechts of 
strafhoven, wetenschappelijk onderzoek en/
of vaststellingen door de VNVeiligheidsraad 
zijn hierbij zwaarwegend.” Dat is interessant. 
Wil het kabinet in plaats van een liga van 
democratieën, een liga van erkenners van 
genocide als platform om onder meer China 
te confronteren met diens rol in de provincie 
Xinjiang?

Speler in plaats van speelveld
Nederland heeft een nieuwe Chinastrategie 
nodig. Bovendien moet de zin “De EU moet 
een speler zijn in plaats van een speelveld voor 
andere grootmachten” een prominente plek 
krijgen in het buitenlandbeleid van Rutte IV.
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Dick Zandee

Head of Unit Security

Geen woorden maar daden
De bewustwording over Europese 
veiligheid groeit en daarmee neemt de 
defensiesamenwerking een vlucht. We 
hebben te maken met een complex geheel 
van dreigingen; de klassieke militaire macht 
van Rusland; instabiliteit aan Europa’s 
zuidelijke grenzen; hybride uitdagingen; 
proliferatie van nieuwe technologieën 
en wapensystemen; en nog veel meer. 
Met de regering Biden die de trans
Atlantische samenwerking herstelt en inzet 
op multilaterale samenwerking kunnen we 
meer verantwoordelijkheid voor de eigen 
Europese veiligheid koppelen aan een betere 
lastenverdeling tussen de VS en de Europese 
bondgenoten. Dat vereist wel dat woorden, 
zoals geformuleerd in het Strategisch 
Kompas van de EU en het Strategisch 
Concept van de NAVO, snel worden omgezet 
in daden.

“Europese defensie
samenwerking zal in alle 
gezamenlijke en afzonderlijke 
plannen een vooraanstaande 
plaats moeten innemen. Geen 
enkele lidstaat is nog in staat 
defensie en veiligheid volledig 
zelfstandig in te vullen”

Veiligheid waarborgen kan alleen 
samen
Samen met de Europese bondgenoten 
staat Nederland voor de grote uitdaging om 
tegelijkertijd het Europese aandeel in de 
NAVO te versterken én invulling te geven 
aan meer Europese zelfredzaamheid. Het 
Strategisch Kompas, goed te keuren op de 
Europese Raad van eind maart, en het nieuwe 
NAVO Strategische Concept, gepland voor 
juni 2022, zijn daarbij bepalend. Maar deze 
EU en NAVObeleidsdocumenten geven 
niet aan welke lidstaat wat gaat doen. Het is 
aan de lidstaten zelf om de EU en NAVO
doelstellingen en behoeften te vertalen naar 
de eigen voornemens en plannen. Toch zal 
de Europese defensie samenwerking in alle 
gezamenlijke en afzonderlijke plannen een 
vooraanstaande plaats moeten innemen. Geen 
enkele lidstaat is nog in staat defensie en 
veiligheid volledig zelfstandig in te vullen.

Nationale en Europese 
Veiligheidsraden
Het regeerakkoord sluit aan bij deze 
uitdagingen en kansen. Het bevestigt de 
tijdens Rutte III ingezette koerswijziging van 
‘bij voorkeur met de VS, zo nodig zelfstandig’ – 
al staan deze woorden niet expliciet vermeld. 
Nieuw is de doelstelling: “Binnen de NAVO 
concentreert Nederland zich meer op de 
bescherming van de eigen regio.” Dat wekt de 
indruk dat de Nederlandse krijgsmacht vooral 
de tekortkomingen moet wegwerken voor 
de bijdrage aan de collectieve verdediging 
(de eerste hoofdtaak van Defensie), waarbij 
de NAVO vooral wijst op de Koninklijke 
Landmacht. Kennelijk acht Rutte IV de tweede 
hoofdtaak (handhaving van de internationale 
rechtsorde) minder belangrijk voor de 
NAVO. Aangenomen dat ook Rutte IV het EU 
Strategische Kompas blijft waarderen als de 
juiste koers voor de verdere ontwikkeling van 
de veiligheid en defensiesamenwerking in de 
EU, duidt dit erop dat het nieuwe kabinet de 
tweede hoofdtaak vooral in EUverband wil 
uitvoeren, of in zogenaamde coalitions of the 
willing. De tekst van het regeerakkoord lijkt 
dit te bevestigen: “Op EUniveau versterken 
we de samenwerking in de vorm van 
gemeenschappelijke missies en oefeningen 
[..]”. Nederland behoort overigens tot de groep 
EUlanden die het minst bijdraagt aan militaire 
operaties binnen het Gemeenschappelijke 
Veiligheid en Defensiebeleid. Hier is dus 



8

Clingendael Alert

een inhaalslag nodig. Tenslotte zijn er 
twee institutionele nieuwigheden: de 
aankondiging van de oprichting van een 
Nationale Veiligheidsraad. Die zou nodig zijn 
vanwege de toenemende verwevenheid van 
nationale en internationale veiligheid. Die 
verwevenheid is echter niet van vandaag, 
maar al vele jaren gaande. Daarnaast 
kondigt het kabinet onderzoek aan naar de 
opties voor een Europese Veiligheidsraad 
en zal het concrete voorstellen doen. In de 
regeringsreactie op het AIVadvies Europese 
veiligheid: tijd voor nieuwe stappen van 
juni 2020 wees de regering Rutte III een 
Europese Veiligheidsraad nog af als niet
wenselijk, onder andere omdat de positie 
van kleinere landen in het geding kan komen 
als alleen de grote landen daarin permanent 
zitting hebben. Rutte IV stapt nu over deze 
bezwaren heen.

Naar een technologisch 
hoogwaardig en informatie-
gestuurde krijgsmacht
Op defensiegebied staat Rutte IV voor de 
grote uitdaging om de zeer ambitieuze 
Defensievisie 2035 uit het najaar van 2020 
om te zetten in concrete plannen. Een 
nieuwe Defensienota is onvermijdelijk.
De Defensievisie 2035 acht een defensie
budget van ongeveer 26 miljard per jaar 
nodig om de Nederlandse krijgsmacht over 
de gehele breedte in stand te houden en 
te moderniseren. Die krijgsmacht moet 
technologisch hoogwaardig en informatie
gestuurd zijn en dient aan alle soorten 
operaties in het gehele geweldsspectrum te 
kunnen deelnemen. Rutte IV komt met een 
aanzienlijke stijging van het defensiebudget, 
maar het is lang niet genoeg om de financiële 
eis van de Defensievisie 2035 te halen. Dat 
betekent dat in de aankomende Defensienota 
keuzes moeten staan over welke capaciteiten 
Nederland in stand wil houden, verwerven en 
moderniseren – en welke niet. Die afweging 
moet Nederland niet maken los van Europese 
partners, maar nadrukkelijk door de partners 
te betrekken voordat eigen besluiten worden 
genomen. Het thema specialisatie – ook 
weer genoemd in het regeerakkoord Rutte 
IV – is daarbij van belang, maar opvallend 
is wel dat het regeerakkoord dat vanuit 
het nationale perspectief benadert: “Om 
onze kerntaken goed uit te kunnen blijven 
voeren zetten we een langjarig traject in van 

intensieve samenwerking en versterking van 
onze specialismen.” Met andere woorden: we 
zoeken partners om onze eigen specifieke 
capaciteiten waarin wij gespecialiseerd zijn 
te behouden en te versterken – denk aan de 
Patriotluchtafweerraketten en conventionele 
onderzeeboten – en niet wat Nederland voor 
andere landen in ruil zou moeten doen.

Danny Pronk

Senior Research Fellow Security & 
Defence / Strategic Foresight

Steeds meer complexe dreigingen
Het verharden van de geopolitieke 
verhoudingen, aangewakkerd door Covid19, 
heeft gevolgen voor de nationale veiligheid. 
Nederland is door zijn open samenleving 
extra gevoelig en kwetsbaar voor invloeden 
van buitenaf en sommige landen aarzelen 
niet om uit eigenbelang onze openheid tegen 
ons te gebruiken en druk uit te oefenen. 
Zo is het bekend dat Rusland middels 
gerichte desinformatiecampagnes angst 
en verdeeldheid zaait en zo de polarisatie 
in het publieke debat verder aanwakkert. 
Illustratief is het geval van een Nederlandse 
burgerjournalist die met zijn platform 
Bonanza Media al jarenlang desinformatie 
verspreidt over de MH17ramp, en daarin 
nauw samenwerkt met de Russische 
militaire inlichtingendienst GROe. Bellingcat 
heeft dit eind 2020 ontdekt, onderzocht en 
gepubliceerd. Daarbovenop biedt moderne 
technologie de mogelijkheid om over de 
grenzen heen te beïnvloeden, te verstoren 
of te bespioneren. Interne dreiging, zoals het 
sluimerende maatschappelijke ongenoegen 
en wantrouwen tegen de overheid, 
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wetenschap en media, en externe dreigingen 
verbinden zich meer en meer met elkaar. Dat 
vergroot de complexiteit van de uitdagingen 
op veiligheidsgebied nog eens. Dit verlangt 
een nieuwe manier van kijken naar veiligheid 
en een integrale aanpak van onveiligheid.

Meer ruimte voor inlichtingen-
diensten en kennisinstituten
De inlichtingendiensten worden door het 
nieuwe kabinet beter in staat gesteld om hun 
slagkracht te benutten en hun capaciteiten 
uit te breiden om nieuwe en toenemende 
(digitale) dreigingen vroegtijdig op te sporen 
en te bestrijden. De oprichting van een 
Nationale Veiligheidsraad en het voornemen 
te komen tot een Europese Veiligheids
raad zijn goede ontwikkelingen. Sinds het 
verschijnen van de Nationale Veiligheids
strategie in 2019 is onze veiligheids  situatie 
verslechterd. Er zijn nationaal en internatio
naal meer en andere dreigingen ontstaan, 
terwijl bestaande dreigingen een gedaante
verwisseling ondergaan. Voor alle aspecten 
met betrekking tot nationale veiligheid geldt 
dat een effectieve beleidsaanpak sterk 
afhangt van de mate waarin Nederland goed 
en tijdig op de hoogte is van ontwikkelingen. 
De inlichtingendiensten spelen daarbij van
zelfsprekend een belangrijke rol, maar er 
is ook een belangrijke rol weggelegd voor 
onderzoek door en informatie van kennis
instituten.

Nieuwe, rijksbrede blik op 
(on) veiligheid
Het nieuwe kabinet zal moeten komen tot 
een rijksbrede veiligheidsstrategie. Alleen 
een daadwerkelijk integrale benadering 
kan een effectief tegenwicht bieden aan de 
verschillende dreigingen die op ons afkomen. 
Het is daarnaast van belang om voor de 
ontwikkeling van zo’n veiligheidsstrategie 
een nauwe samenwerking te stimuleren 
tussen het rijk en lokale overheden, tussen 
civiele en militaire instanties, tussen publieke 
en private organisaties en om aansluiting 
te zoeken met gelijkgezinde internationale 
partners.

“Het nieuwe kabinet moet een 
rijksbrede veiligheidsstrategie 
formuleren”

Louise van Schaik

Head of Unit EU & Global Affairs / 
Senior Research Fellow Climate & 
Health

Boter bij de vis
In klimaatbeleid staan we nu op achterstand, 
maar Nederland zou zich richting de Europese 
kopgroep moeten bewegen. De vermindering 
van de uitstoot in 2030, zoals afgesproken in 
het klimaatakkoord, lukt niet met het huidige 
beleid. Daarnaast zijn er nu al problemen 
met de uitvoering, onder meer door arbeids 
en materiaaltekorten voor het verzwaren 
van elektriciteitsnetwerken, de aanleg van 
bijvoorbeeld nieuwe wind en zonneparken, 
het isoleren van huizen en het maken van 
waterpompen. Het kabinet moet bovendien 
in internationale kringen geloofwaardig zien 
te blijven op het terrein van klimaatadaptatie, 
een onderwerp waar Nederland zich sterk op 
profileert. Tijdens de klimaattop in Glasgow 
drongen ontwikkelingslanden aan op een 
grotere bijdrage van de rijkere landen. In 
de aanloop naar de volgende klimaattop in 
SharmelSheikh zal dat geluid toenemen. 
Ook Nederland zal boter bij de vis moeten 
doen en meer moeten inzetten op giften dan 
op leningen.

Nederlanders meenemen in 
omschakeling
Er staat een enorme investering van 35 miljard 
in het akkoord voor het tegengaan van 
klimaatverandering in de komende 10 jaar. 
De uitvoerbaarheid van beleid is daarbij een 
terecht aandachtspunt. De erkenning dat er 
groene industriepolitiek nodig is, en de 
introductie van een minister voor Klimaat en 
Energie, is hoopvol. Het doel is beleid te 
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maken voor een reductie van 60% in 2030 en 
een resultaat te behalen van ten minste 55% 
reductie. Die 55% is gelijk aan het doel dat in 
de Europese klimaatwet is afgesproken. Het 
kabinet steunt nadrukkelijk het Europese fit 

for 55pakket en verwelkomt de verdere 
vereuropeanisering van klimaatbeleid in de 
transportsector en voor verwarming van 
gebouwen. Bovendien wil het aanvullende 
maatregelen nemen op het Europees beleid. 
Nederland wil dat doen met een extra heffing 
op de CO2prijs in sectoren die onder het 
Europese emissiehandelssysteem vallen. 
Er komen ook maatwerkafspraken met de 
top 20 grote vervuilers. Tenslotte staat er dat 
“financiële prikkels voor fossiele 
brandstoffen” worden afgebouwd. Dat is 
goed nieuws, in 2020 gaf de minister voor 
Economische Zaken en Klimaat nog aan dat 
Nederland fossiele brandstoffen voor circa 
4,5 miljard euro steunde. Eerder nam 
Nederland genoegen met een middenpositie 
in de EU waar het de eigen emissie reductie
doelen betrof. Omdat wij een dichtbevolkt 
land zijn met relatief veel oude energie
inefficiënte gebouwen en eigen reserves van 
met name gas, werd het minder urgent 
geacht sterk in te zetten op duurzame 
energie. Nu kiest het kabinet nadrukkelijk 
voor klimaatbeleid met onder meer twee 
kerncentrales – door Brussel aangemerkt als 
‘groen’ –, en wil Nederland zelfs toetreden tot 
de Europese voorhoede. Het is spannend of 
het gaat lukken. Worden goede keuzes 
gemaakt in de groene industriepolitiek? Lukt 
het om Nederlanders daadwerkelijk mee te 
nemen in de omschakeling? Zadelen we 
toekomstige generaties niet op met 
onverantwoord grote schulden? Het is nog 
niet duidelijk of het Europese herstelfonds, 
waaruit bijna 6 miljard voor Nederland is 
bestemd, ook voor de groene transitieagenda 

“Nederland moet niet afwachten 
tot het Europese fit for 55pakket 
wordt aangenomen, en moet 
nu al klimaatinvesteringen in 
transport en de bouw doen. 
Het Europese herstelfonds 
kan hierbij helpen”

zal worden gebruikt, maar het is wel 
waarschijnlijk omdat geld uit het fonds voor 
ten minste 35% aan klimaatdoeleinden moet 
worden besteed.

Maak gebruik van Europees 
herstelfonds
Het kabinet moet duidelijker aangeven welk 
aanvullend beleid aan dat van de EU gewenst 
en nodig is om de klimaatdoelstellingen in 
Nederland te halen. Daarnaast is het beter 
om niet af te wachten tot het Europese fit 
for 55pakket is aangenomen en om nu al 
investeringen te doen in transport en in de 
bouw. Hoe eerder je start met investeringen, 
hoe meer resultaat. Het Europese 
herstelfonds kan hier zeker bij helpen.

Rem Korteweg

Senior Research Fellow EU, Trade & 
Globalisation

Handelsbeleid met spierballen
De verwevenheid van geopolitieke en eco
nomische competitie bepaalt de huidige 
internationale dynamiek. Een belangrijke uit
daging voor het Nederlandse handelsbeleid 
is het “verminderen van de afhankelijkheid 
van strategische goederen en grondstof
fen” zoals in het regeerakkoord staat, het 
beschermen van de interne markt en het 
strategisch inzetten van de economische 
macht van de EU. Dit vergt forsere Euro
pese interventie in de markt, een versterkt 
sanctiebeleid en een Europees handels
beleid met spierballen. Dat past in de koers 
die grote landen als Duitsland en Frank
rijk al inslaan en die de Europese Commissie 
omarmt. Nederland moet zich wel sterk 
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maken om in Europees verband de sirenen
zang van protectionisme te voorkomen. 
Europese industriepolitiek en strategische 
handelspolitiek kunnen bovendien bijdragen 
aan verduurzaming en helpen om mondiale 
klimaatdoelstellingen te bereiken. Een kool
stofgrensheffing kan een eerlijk speelveld 
binnen de EU versterken, en ook leiden tot 
het opzetten van internationale klimaatclubs 
om CO2emissies in mondiale toevoerketens 
en internationale handel te verminderen.

Digitaal, medisch en in high-tech 
minder afhankelijk
In tegenstelling tot het traditionele liberale 
marktdenken ademt het coalitieakkoord een 
meer sceptische houding over economische 
vervlechting met de rest van de wereld. 
Deze ontwikkeling is al enkele jaren gaande. 
Op digitaal, medisch en hightech gebied 
wil het kabinet de afhankelijkheid van het 
buitenland verminderen. Over welke goede
ren dat precies gaat is niet duidelijk, maar 
afgaand op actuele discussies zullen onder 
andere halfgeleiders worden bedoeld, die 
nodig zijn in allerlei elektronische compo
nenten. Dit past binnen het initiatief van de 
Europese Commissie om te komen tot een 
European Chips Act. Ik zie in het akkoord ook 
meer inzet op onafhankelijkheid in genees 
en hulpmiddelen en het indammen van de 
grote invloed van buitenlandse techbedrijven. 
In hoogwaardige technologie wil het kabinet 
werken aan het vereuropeaniseren van toe
voerketens en geeft ze steun aan Europese 
initiatieven zoals een investeringstoets en het 
gelijk speelveldinstrument. Die maken het 
voor staatsgestuurde bedrijven, bijvoorbeeld 
uit China, moeilijker om te investeren op de 
Europese markt.
Het regeerakkoord legt wel een eigen 
accent in het Europese debat over “open 
strategische autonomie” en bepleit een 
vermindering van kwetsbaarheid door 
industrie en handelspolitiek, maar benadrukt 
het belang van samenwerkingen tussen 
EUlanden met gelijkgezinde derde landen 
en een aanscherping van internationale 
handelsregels.

Gas, sancties en CETA
Er zitten valkuilen en tegenstrijdigheden in 
het regeerakkoord. Daar zal Rutte IV mee aan 
de slag moeten. Zo is aardgas bijvoorbeeld 
een strategische grondstof, maar stelt 

“Meer autonomie is goed maar 
Nederland moet in Europees 
verband de sirenenzang van 
protectionisme voorkomen”

het kabinet in het akkoord juist dat de 
Nederlandse afhankelijkheid van buitenlands 
gas zal blijven. In het licht van oplopende 
spanningen met belangrijke gasleverancier 
Rusland, zal de behoefte toenemen om 
minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. 
Om (extraterritoriale) sancties effectief in 
te zetten, is een sterkere internationale rol 
van de euro vereist. Dat schuurt mogelijk 
met het eurozonebeleid dat het kabinet 
voorstaat. Het kabinet is voorstander van de 
koolstofgrensheffing, maar wil de opbrengst 
nationaal incasseren, niet Europees. Dit 
zal moeilijk te accepteren zijn voor andere 
EUlidstaten. De financiële dimensie van de 
heffing is potentiële Europese conflictstof. Tot 
slot wordt het handelsakkoord met Canada 
(CETA) genoemd als voorbeeld van het soort 
handelsakkoorden dat Nederland graag 
wil sluiten. Maar de ratificatie van CETA in 
de Eerste Kamer staat nog steeds op losse 
schroeven.

Adriaan Schout

Senior Research Fellow European 
Union & Economics

Europees economisch bestuur 
steeds belangrijker
Een belangrijk onderwerp dat op de 
Europese agenda staat is de stabilisering van 
de eurozone. Duidelijk is dat de titel “Voor
uitkijken” van het regeerakkoord slechts in 
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geringe mate op het Europese economische 
bestuur is toegepast. In algemene zin 
wordt gerept van “modernisering” van 
het Stabiliteitsen Groeipact, betere 
handhaving als lidstaten gevaarlijk 
economisch beleid voeren, en openstaan 
voor verdragswijzigingen. De harde toon uit 
het regeerakkoord van 2017 over rode lijnen 
in het Europese economische bestuur – zoals 
geen eurobonds – ontbreekt. De harde lijn 
is overigens mogelijk eerder geparkeerd 
dan teruggenomen omdat binnenlandse 
relaties, transities, en de coronacrisis de 
aandacht opeisen, zoals we ook in Duitsland 
zagen. In combinatie met extreem lage 
rentes creëert dit de ruimte voor een 
positieve maar algemene Europese toon. 
Europese begrotingseisen zijn opgeschort 
om deze fase te doorstaan. Terwijl inflatie 
– en dus rentestijging met alle gevolgen 
van dien – op de loer ligt, zijn lidstaten de 
strijd zijn aangegaan over flexibilisering 
van het Stabiliteitsen Groeipact en over 
het permanent maken van het Europese 
noodfonds. Dit akkoord kiest voor uitstel 
van deze Europese economische debatten. 
Migratie en het externe EUbeleid staan 
daarmee meer op de voorgrond als het om 
de EU gaat.

Een nieuw geluid?
Duidelijke, algemene Europese verbonden
heid staat voorop, maar wel in relatie tot 
ambitieuze, effectieve, of slimme Europese 
“samenwerking”. De term integratie komt in 
relatie tot verdieping van de EU niet voor. 
Nederland kent zijn plaats in de wereld en in 
Europa en staat open voor alles, inclusief 
stappen op weg naar belastingharmonisatie 
en discussies over Spitzenkandidaten. 
Nederland wil een voortrekkersrol en een 
positie in de kopgroepen. Echter, thema’s 
moeten nog wel worden uitgewerkt en the 
devil is in the detail. Onder de oppervlakte 
schuilt veel continuïteit in het Nederlandse 
EUbeleid: regels zijn regels, handhaving in 
de EU moet beter (dit is een oud verwijt aan 
het adres van de Europese Commissie), 
transparantie, samenwerking, de 
Nederlandse voortrekkersrol. Veranderingen 
zien we ook, zoals het openstaan voor 
verdragswijzigingen, belastingharmonisatie 
en verdere stappen tot integratie van extern 
beleid met het afschaffen van het vetorecht, 
ook al wordt dit geen verdiepte integratie 

genoemd. Belangrijke hordes waren hier 
echter al eerder genomen. Het is de vraag in 
hoeverre het regeerakkoord meer biedt dan 
een andere toon. Of er een nieuwe richting 
komt, zien we pas als de rente – en de 
Europese onrust – gaat stijgen.

Handhaving en een stabiele euro
Als de EU verdiept en nieuwe afspraken 
worden gemaakt dan zal ook ambitieus 
werk gemaakt moeten worden van de 
essentiële Nederlandse wens: handhaving. 
De bestaande onvrede over de Europese 
Commissie moet gekoppeld worden aan 
de ambitie van Nederland als voortrekker. 
Effectieve Europese handhaving zal 
prioriteit moeten hebben om de eurozone 
te stabiliseren, om opgelopen schulden 
draagbaar te houden, en om de groeikracht 
van de lidstaten te versterken. Betere 
handhaving is ook nodig omtrent 
rechtsstatelijkheid. Er zijn modellen voor 
Europees toezicht maar in het Europese 
politieke krachtenveld is weinig oog voor dit 
‘ambtelijke’ thema. Zonder stabiele economie 
en euro zijn de topprioriteiten van transities 
en van versterking van de geopolitieke kracht 
echter onhaalbaar.

Rutte IV en de Europese 
handhaving
Rutte IV heeft in zijn eerste week ongewild 
aan de EU laten zien hoe belangrijk 
onafhankelijk toezicht is. De kritiek van het 
CPB, de Algemene Rekenkamer en van de 
Raad van State op het begrotingsbeleid 
heeft binnenlands veel aandacht gekregen. 
De Europese media hebben aandachtig 
meegekeken. De kritiek van eigen bodem 
deed meer pijn dan een rapport van 
de Europese Commissie dat hetzelfde 
constateerde. De Italiaanse oudpremier 
Matteo Renzi deed de Commissie ooit af als 

“Zonder stabiele economie en 
euro zijn de topprioriteiten van 
transities en versterking van 
de geopolitieke kracht van de 
EU onhaalbaar. De vraag is dan 
ook: wat gaat Nederland doen 
aan Europese handhaving?”
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an old, boring aunt telling us what to do. Ze 
is makkelijker te negeren dan binnenlandse 
geluiden. Toezicht begint nationaal. 
Versterking van het nationale toezicht in de 
zwakkere lidstaten vraagt wel een Europese 
omslag: een grondige herziening van 
toezichtstaken en ambities van de Europese 
Commissie en goed ingerichte Europese 
toezichtsnetwerken. Vooruitkijken vraagt 
van Rutte IV: wat gaat Nederland doen aan 
Europese handhaving?

Myrthe Wijnkoop

Senior Research Associate Migration

Europees asiel- en migratiebeleid 
is nodig
Het kabinet zal een goede balans moeten 
vinden tussen aan de ene kant grens
bewaking en aan de andere kant toegang 
verlenen aan degenen die daar recht op 
hebben, vanwege asielbescherming of hun 
gezinsleven. Ook moeten we toegang verle
nen aan degenen wiens arbeid of kennis we 
nodig hebben, of die we in Nederland willen 
laten studeren. Daarvoor zijn op de eerste 
plaats effectieve onderhandelingen nodig 
met landen buiten de EU, waarin wederke
righeid en inachtneming van internationale 
standaarden de uitgangspunten zijn. Ten 
tweede moet een eenheid binnen de EU 
worden gecreëerd, ondanks de onderlinge 
geschillen, over een gezamenlijk asiel en 
migratiebeleid. Tenslotte is publiek draagvlak 
voor dit beleid van groot belang.

Duidelijke migratiepartnerschappen
De internationale en EUagenda’ s als de 
Compacts en het EU Migratie en Asiel Pact 

“Voor de gewenste grip op 
migratie hebben we geen 
grote woorden en politieke 
proefballonnetjes nodig, maar 
evidence informed beleid. Er 
bestaat veel kennis en onderzoek, 
maak daar gebruik van en kom 
tot concrete afspraken”

bieden in ieder geval een aanknopings
punt voor verbetering en versterking van 
asielbescherming. Hierin worden bestaande 
afspraken als het Vluchtelingenverdrag 
bevestigd en over het algemeen niet ter 
discussie gesteld. Legale migratie was tot 
nu toe een ondergeschoven kindje in de 
beleidsagenda van het kabinet, met heel 
weinig concrete initiatieven. Daar komt met 
dit regeerakkoord verandering in, nu ook 
de inzet van legale migratie in de context 
van migratiepartnerschappen met derde 
landen expliciet wordt aangekondigd. 
Dit zal de onderhandelingspositie van 
Nederland ten goede komen. Ontwikkelings
samenwerkingsgelden zouden geen 
onder deel moeten uitmaken van deze 
onderhandelingen vanwege de doelstelling 
van OSgelden om mensen in de betreffende 
landen perspectief te bieden. Ze zijn dus 
bedoeld om juist te voorkomen dat mensen 
geen andere perspectief zien dan te 
migreren.
De verruiming van legale migratie
mogelijk heden blijft helaas beperkt 
tot arbeidsmigratie. Het voorstel voor 
vluchtelingen bescherming is zeer teleurstel
lend. Officieel gaat het quotum omhoog van 
500 naar 900 vluchtelingen. Maar dit lijkt 
afhankelijk te worden gemaakt van terug
keerresultaten en kan ook worden ingevuld 
via relocatie binnen de EU. Relocatie van 
vluchtelingen van bijvoorbeeld de Griekse 
eilanden naar Nederland is echter een zaak 
van interne EUsolidariteit, en gaat zo ten 
koste van solidariteit met de landen daar
buiten en de meest kwetsbare vluchtelin
gen. Nergens worden daarvoor aanvullende 
kanalen genoemd, in tegenstelling tot het 
Global Compact on Refugees.
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Voorkom een EU-splijtzwam
De investering in opvang in de regio toont 
continuïteit en is positief, zeker gezien het 
structurele financieringsprobleem daar. 
Er ontbreekt echter een uitwerking – zo is 
bescherming nodig, dat wil zeggen naast 
veiligheid ook een toekomstperspectief in 
plaats van louter opvang. Van buurlanden 
kan niet worden gevraagd dat zij het 
overgrote deel van de vluchtelingen 
duurzaam opvangen, zonder enig 
strategisch en solidair engagement van 
Nederland in de vorm van substantiëlere 
hervestigingsquota. Het regeerakkoord dreigt 
desnoods via kopgroepen van welwillende 
landen voortgang te willen boeken in de 
totstand koming van een Europees asiel 
en migratie beleid. Op onderdelen zal dit 
wellicht ook werken, bijvoorbeeld in relocatie 
en terugkeersamenwerking. Terugvallen 
op kopgroepen heeft echter ook een 
keerzijde: het geeft een carte blanche aan 
gelijkgestemde opponenten van Nederland 
binnen de EU om hetzelfde te doen, zo laat 
het recente voorstel van twaalf lidstaten zien, 
dat in strijd is met het nonrefoulement. Dit 
zou een dynamiek naar desintegratie van de 
EU tot gevolg kunnen hebben.

Geen proefballonnen maar 
bewijsgestuurd beleid
Wat ontbreekt is een beleidsprogramma 
voor migratie. Het is nu veel wát, maar 
nog erg weinig hóe. Voor de gewenste 
grip op migratie is vooral ook rust nodig 
op dit beleidsterrein. Geen grote woorden 
en politieke proefballonnetjes, maar goed 
onderbouwde inzet, vanuit haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid. Er bestaat veel kennis en 
onderzoek, en er liggen al veel relevante 
adviezen. Maak de uitwerking van het 
regeerakkoord dus evidence informed en 
zoek de samenwerking met denktanks. Tot 
slot: pacta sunt servanda – verdragen moeten 
worden nagekomen. In het regeerakkoord 
staat heel braaf een aantal keer ‘conform 
internationale verdragen’. Maar de Europese 
waardengemeenschap moet niet alleen 
bestaan uit mooie woorden, maar ook uit 
concrete daden. Ze moet zich niet alleen 
uitspreken tegen schendingen en niet
naleving, maar ook straffen. Internationale 
standaarden en fundamentele waarden 
vormen onze ankers, en juist in situaties 
waarin deze onder druk staan, zoals 

recentelijk aan de oostelijke buitengrenzen, 
moeten we ons daartoe blijven verhouden 
om afglijden te voorkomen.

Erwin van Veen

Senior Research Fellow Middle-East 
& North Africa

Gevaarlijke mix
Het MiddenOosten is een belangrijke 
bron van illegale migratie en vluchtelingen, 
georganiseerde misdaad, straffeloosheid 
voor oorlogsmisdaden en slecht bestuur, 
corruptie, mensenrechtenschendingen, 
radicalisme en extremisme. Duurzame 
ontwikkelingsdoelen worden steeds minder 
goed gehaald door tekortschietend autoritair 
bestuur, Covid19, politieke crises en 
conflicten. Deze tendensen vormen samen 
met de wijdverbreide onvrede onder de 
bevolking een gevaarlijke mix. Het is even 
zoeken naar hoopvolle trends, zeker na het 
tragische verloop van de lange interventie 
in Afghanistan. Maar de nadruk op meer 
strategische autonomie door Europa kan 
leiden tot onafhankelijk Europees buitenlands 
beleid op kwesties waar Europese en 
Amerikaanse belangen van elkaar afwijken, 
zoals bijvoorbeeld de nucleaire deal met 
Iran of het IsraëlischPalestijnse conflict. Dit 
vergt echter wel een lange adem en het is 
onduidelijk of Europa in deze twee kwesties 
de politieke prijs van een conflict met 
Amerika wil betalen.

Ondergeschoven kindje
Het regeerakkoord laat zien dat het Midden
Oosten niet tot de prioriteiten van het 
buiten landbeleid behoort. Met uitzondering 
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van het IsraëlischPalestijns conflict, komt 
het MiddenOosten in het document namelijk 
niet voor. Concreet betekent dit dat we 
weinig strategische inzet mogen verwachten 
voor een politieke oplossing van het Syrische 
conflict, om de nucleaire onderhandelingen 
met Iran een creatief zetje te geven of voor 
een meer overkoepelende en methodische 
Nederlandse inzet in de regio, bijvoorbeeld 
op het gebied van conflictpreventie of 
klimaatverandering. Aangezien het Midden
Oosten doorgaans al een ondergeschoven 
kindje van het Nederlandse beleid is – het 
beleid ten aanzien van de regio is veelal 
onbekend, onduidelijk of reactief – betekent 
het noch voortgang noch achteruitgang. 
Deze keuze van deprofilering vergroot 
wel de kans dat Den Haag met de mond 
vol tanden staat zodra zich grote negatieve 
ontwikkelingen voordoen – bijvoorbeeld de 
implosie van Egypte of Algerije, een Turkije 
dat nog assertiever optreedt in de regio, een 
revival van IS in Syrië of Irak, een groeiende 
migratie of vluchtelingenstroom, of een 
nucleair Iran.
Meer en betere opvang van vluchtelingen in 
het MiddenOosten is nauwelijks een 
oplossing als de gastlanden in de regio zelf 
ook onder toenemende politieke en sociale 
druk staan, zoals nu al het geval is in 
Libanon, Irak, Jordanië en Turkije. Dat 
creëert lokaal populisme en 
integratieproblemen, en minder veerkracht 
om conflict te vermijden. Het kan 
radicalisering en extremisme eenvoudig 
voeden. Daarnaast betekent de plichtmatige 
herhaling van de Nederlandse 
bezweringsformule voor het Israëlisch
Palestijnse conflict – de tweestaten
oplossing op basis van ‘betere bilaterale 
relaties’ – dat Den Haag dit conflict aan zijn 
lot overlaat. Het stimuleren van praktische 
samenwerking houdt in dat de Israëlische 
conflictdominantie wordt versterkt.

Dealen met Iran
De nabijheid van het MiddenOosten, 
de conflictpotentie van het gebied en de 
brugfunctie van Turkije maken de regio 
van groter belang voor Nederland dan 
waar het regeerakkoord in voorziet. Een 
praktisch advies is dat Nederland zich met 
Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk 
veel sterker dient in te zetten voor een 
terugkeer naar de nucleaire deal met Iran 

“De nabijheid van het Midden
Oosten, de conflictpotentie van 
het gebied en de brugfunctie van 
Turkije maken de regio van groter 
belang voor Nederland dan waar 
het regeerakkoord in voorziet”

en zeker te stellen dat de deal functioneert 
en verankerd blijft. Vervolgens kan er een 
langdurigere dialoog opgezet worden over 
de veiligheidsproblematiek in regio volgens 
OVSEmodel. Spanning omtrent Iran is hét 
MiddenOostenbrede conflictrisico voor 
de komende jaren. Daarnaast zou een 
mensenrechtenstrategie voor het Midden
Oosten raadzaam zijn, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van het wereldkampioenschap 
voetbal in Qatar. In zo’n strategie dienen 
Nederlandse zakelijke, diplomatieke, 
militaire, sociale en internationale belangen 
– waaronder mensenrechten – tegen elkaar 
te worden afgewogen om principes te 
formuleren die consistent beleid mogelijk 
maken – vooral in het licht van de grote 
onvrede in de regio. Want wat kunnen we 
nog verwachten na de Arabische opstanden 
van 2011 en protesten in 2019 en 2020?
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Kars de Bruijne

Senior Research Fellow Conflict & 
Fragility, Sahel

Jihadisme in de Sahel
Het conflict in de Sahel en in kuststaten van 
WestAfrika grijpt om zich heen. Militante 
jihadistische organisaties zoals JNIM (Jama’a 
Nusrat ulIslam wa alMuslimin) en ISGS 
(The Islamic State in the Greater Sahara) 
hebben vooralsnog een lokaal karakter, maar 
vooral bij ISGS bestaat het risico dat ze een 
kalifaat willen stichten. Steeds vaker zijn 
ook WestAfrikaanse kuststaten een doelwit 
van jihadistisch geweld vanuit de Sahel. 
Bovendien zien we toenemende geopolitieke 
concurrentie in de Sahel, vooral van Rusland 
en Turkije. Voortdurende conflicten en 
uitzichtloosheid kunnen tot verhoging van de 
migratiedruk op de Europese buitengrenzen 
leiden. Waarom lukt het met stabilisatie
initiatieven in de Sahel tot dusver maar 
niet om het geweld te beteugelen? Welke 
lessen uit Afghanistan zijn relevant voor de 
Europese inzet in de Sahel? Veranderingen in 
het Amerikaanse beleid en de Brexit dragen 
bij aan een besef dat er een gezamenlijk 
Europees antwoord moet komen op het 
conflict in de Sahel. Er is toenemend besef 
dat een militair antwoord onvoldoende zal 
zijn. De grote uitdaging wordt duurzame 
stabilisatie van de Sahel op een andere 
manier te realiseren.

Georganiseerde misdaad en 
governance
In ontwikkelingssamenwerking kiest 
het kabinet voor continuïteit met de 
doelstellingen “…bestrijden van de grond

“Nederland merkt de gevolgen 
van georganiseerde misdaad, 
illegale migratie en extremisme 
in de Sahel. Het zou goed zijn 
als dit kabinet bijdraagt aan 
een meer gemeenschappelijk 
Europees en minder exclusief 
militair antwoord daarop”

oorzaken van armoede, terreur, migratie 
en klimaatverandering en sustainable 
development goals. Deze inzet zou meer 
focus krijgen met het besef dat een 
inclusieve benadering van governance 
zowel nationaal als lokaal het belangrijkste 
aangrijpingspunt is om deze grondoorzaken 
aan te pakken. De structurele extra 
middelen voor ontwikkelingssamenwerking 
worden ingezet voor opvang in de regio 
en klimaatmitigatie en adaptatie. Een 
lokale vertaling van de inzet van middelen, 
bijvoorbeeld in de Sahel, ontbreekt echter. 
Het onderdeel over misdaad en veiligheid in 
het regeerakkoord meldt het belang van een 
up to date internationaal omgevingsbeeld. 
Hier zal de internationale drugshandel en de 
koppeling tussen georganiseerde misdaad 
en extremisme in de Sahel in beeld komen. 
Tezamen met de al enige jaren sterke 
focus op beperking van illegale migratie en 
terrorisme, zal dit een grotere rol van Justitie 
en Veiligheid betekenen op voormalige 
beleidsterreinen van Buitenlandse Zaken.

Lessen uit eerdere missies
Het regeerakkoord lijkt een opening te bieden 
voor een nieuwe internationale missie. Zo is 
het streven van het kabinet om op EUniveau 
de samenwerking te versterken in de vorm 
van gemeenschappelijke oefeningen en 
missies, op grond van een duidelijk mandaat 
van de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, waarbij de lessen uit eerdere missies 
wordt betrokken. De Sahel lijkt daarvoor een 
logische kandidaat, denk aan een nieuwe 
bijdrage aan MINUSMA, TaskForce Takuba 
of zelfs een missie tegen piraterij in de Golf 
van Guinea. Een nieuwe missie veronderstelt 
echter een beter gezamenlijk Europees 
antwoord op het complexe conflict in de 
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Sahel, waarin ook de lessen uit Afghanistan 
zijn verwerkt. Dit wordt bemoeilijkt door 
een toenemend antiFrans sentiment bij 
de Europese inzet, terwijl die juist Frans 
gedreven is. Het zou goed zijn als de 
internationale voortrekkersrol die dit kabinet 
wil spelen, kan bijdragen aan een alternatief, 
meer gemeenschappelijk Europees en 
minder exclusief militair antwoord.

Jos Meester

Senior Research Fellow Conflict & 
Fragility, Horn of Africa

Vrede, veiligheid en handel
De Hoorn van Afrika is in de afgelopen 
jaren aanzienlijk gedestabiliseerd. Ethiopië, 
de belangrijkste handels, migratie en 
veiligheidspartner van Nederland in de 
regio, is ook nog eens verwikkeld in een 
burgeroorlog. Daardoor zijn vredesmissies 
verzwakt, die grotendeels werden bemand 
met Ethiopische troepen. Ook zien we 
een toenemende kwetsbaarheid van het 
migratiebeleid en een negatieve impact op 
Nederlandse handel in de regio. De stijgende 
geopolitieke spanning in de Rode Zee vormt 
mogelijk nog een extra onzekere factor 
voor de scheepvaart in de regio. Nederland 
zal zich moeten heroriënteren, en haar 
partnerschappen moeten herzien om bij te 
dragen aan vrede, veiligheid en stabiliteit in 
zowel de Hoorn als in het Rode Zeegebied.

Doorpakken in transitielanden
Ethiopië, Sudan en Somalië zijn momenteel 
in transitie, en in Zuid Sudan is er een 
fragiele vredesovereenkomst. In hoeverre 
deze transities een beweging zijn naar 

“Een positieve, economische 
Afrikastrategie kan helpen 
in de beweging naar meer 
democratie en rechtsstaat in 
de Hoorn van Afrika. Het kan 
ook tegenwicht bieden aan de 
toenemende invloed van China 
in de regio”

democratie en rechtsstaat valt nog te 
bezien. In al deze landen staan autoritaire 
aanhangers tegenover burgers met een 
publieke democratische wens, waarbij de 
eerste groep vaak sterk wordt ondersteund 
door geopolitieke spelers. Nederland 
en de EU hebben een beweging naar 
meer democratische en rechtstatelijke 
bestuursvormen vaak ondersteund terwijl 
autoritaire regimes nog actief waren, maar 
juist tijdens de chaotische transitieperiode 
moeten concrete stappen worden gemaakt 
om belangrijke kansen te pakken. De 
toegenomen aandacht van de VS voor 
de Hoorn, en de belangen van Europese 
bondgenoten in de regio kunnen daarbij 
helpen. Verder biedt de nieuwe Europese 
strategie de mogelijkheid een grotere rol te 
spelen in de geopolitieke ontwikkelingen in 
de IndoPacific. De Hoorn van Afrika heeft 
jarenlang een lage prioriteit gehad in het 
buitenlandbeleid. Een positieve, economische 
Afrikastrategie kan helpen de transities 
te ondersteunen waar nodig, en om een 
tegenwicht te vormen voor toenemende 
invloed van China. Aanhaken bij de Europese 
strategie die de Chinese invloed in het 
geopolitieke gebied tussen de Indische en 
Atlantische oceanen wil terugdringen, is van 
belang, evenals aansluiting houden met de 
VSstrategie in deze IndoPacific regio. De 
migratieagenda is uiteraard ook van belang, 
maar opent weinig deuren bij Afrikaanse 
partnerlanden en kan gezien de spanningen 
in Europa over migratie ook gemakkelijk een 
belemmering vormen voor de ontwikkeling 
van een effectieve, economische en 
geopolitieke strategie in de regio.
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Economische strategieën op maat 
helpen bij stabilisatie
De ontwikkelingen in de Hoorn van 
Afrika gaan snel, en zijn niet eenvoudig te 
doorgronden. Toch is juist dit moment van 
transitie een belangrijk moment om actief 
betrokken te zijn. Het is ook noodzakelijk 
omdat we steeds minder op de Ethiopische 
regering kunnen rekenen, en grote 
geopolitieke spelers steeds actiever worden. 
Een duidelijke economische strategie is 
een stap vooruit, helemaal in vergelijking 
met andere geopolitieke spelers in de 
regio. Voldoende economische groei is een 
belangrijke randvoorwaarde voor het creëren 
of in stand houden van een stabiel land met 
enige vorm van rechtsstaat. Het is echter niet 
voldoende: snelle economische groei kan 
ook bijdragen aan ongelijkheid, concentratie 
van armoede bij bepaalde groepen, en zo 
destabilisatie in de hand werken. Nederland 
zal voor ieder van de landen van de Hoorn 
van Afrika een ontwikkelingshulpstrategie op 
maat moeten vaststellen, en deze strategie 
ook met politieke sticks en carrots extra 
kracht bijzetten.

Maaike Okano-Heijmans

Senior Research Fellow high-tech, 
digitization and economic security, 
Indo-Pacific

Digitalisering raakt aan goed 
bestuur
Een integraal beleid, waarbij economische 
veiligheid en digitalisering worden mee
genomen in het denken over klimaat, 
defensie en economie ontbreekt in het 
regeerakkoord. Dat is wel nodig. Economi

sche veiligheid wordt niet expliciet genoemd, 
en deelonderwerpen zijn ook maar lastig 
terug te vinden in de binnen landse hoofd
stukken. Hetzelfde geldt voor de digitale 
transitie die Nederland en Europa doorgaan, 
dankzij de inzet van hoogwaardige tech
nologieën. Digitalisering wordt uitgebreid 
besproken onder ‘economie’, maar amper 
elders. Dat is problematisch aangezien digi
talisering over vele ministeries heen een kans 
en uitdaging is: het raakt aan goed bestuur 
in binnen en buitenland, infrastructuur, 
innovatie en concurrentiekracht, klimaat, 
veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, en 
de aantrekkingskracht van Europese digitale 
waarden en normen in het buitenland.

Internationale dimensie
Digitalisering zal in de toekomst een nog 
grotere rol spelen dan het nu al doet. 
Niet alleen speelt ons sociale leven zich 
toenemend digitaal af, dat geldt ook voor 
het maatschappelijk en internationale leven: 
onderwijs, de rechtsgang, contact met de 
overheid en handel gaan in toenemende 
mate digitaal. De aanstelling van een nieuwe 
staatssecretaris Koninkrijksrelaties en 
Digitalisering – dus bij Binnenlandse Zaken, 
erkent het belang van digitalisering. De 
nieuwe bewindsvrouw zal een belangrijke 
rol kunnen spelen in het verder brengen van 
integraal beleid in binnen én buitenland, 
met een positieve ‘promote’ agenda en een 
defensieve ‘protect’ agenda. De inter nationale 
dimensie van de digitale transitie verdient 
daarbij meer erkenning. Wat er binnen en 
buiten de EUgrenzen gebeurt, raakt steeds 
meer onze belangen. Alleen als de nieuwe 
staatssecretaris ook de internationale 
dimensie van digitalisering meeneemt in haar 
beleid, beantwoordt deze nieuwe functie aan 
de recent veel gehoorde roep om een centraal 
aanspreekpunt voor digitalisering.
Er spreekt uit het regeerakkoord verder 
een ongekende bereidheid tot een nieuwe 
Nederlandse en Europese industriepolitiek. 

“Een leidende positie in 
digitalisering en nieuwe 
technologieën is een belangrijke 
ambitie. Nederland kan daarin 
een voortrekkersrol nemen”
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“We stimuleren innovatiekracht en slimme 
industriepolitiek. Zo worden we leidend in 
digitalisering en nieuwe technologieën.” Dat 
is hoopvol, maar hierbij is het omgekeerde 
problematisch, namelijk dat het indirect 
bij de EU wordt gelegd terwijl het in de 
binnenlandse hoofdstukken amper wordt 
benoemd.

Voortrekkersrol in digitale 
samenwerking
Digitalisering kan helpen om de doelen in het 
buitenlandbeleid vorm te geven en te halen. 
Nederland kan een voortrekkersrol spelen 
binnen Europa door een internationale 
digitale samenwerking voor te staan 
die mensgericht is en gebaseerd op 
Europese waarden en normen, waar de 
Amerikaanse en Chinese digitale strategieën 
respectievelijk markt en systeemgericht zijn. 
Daarnaast moet ook de economische macht 
van de EU beter strategisch worden ingezet. 
Dit vergt meer aandacht voor multilateralisme 
– institutioneel of informeel, zoals in de Indo
Pacific, een belangrijk geopolitiek gebied 
waar Europa en de VS tegenwicht willen 
bieden aan de groeiende invloed van China.

René Cuperus

Senior Associate Fellow EU & Global 
Affairs

Korte metten met weerspannig 
imago
Hoe kan Europees beleid bijdragen aan het 
vertrouwensherstel van de politiek? Niet 
de polarisatie vergroten, maar scheidslijnen 
overbruggen. Geen technocratische 
topdownpolitiek die burgers verder op 
vervreemdende afstand van Brussel plaatst, 
maar politiek die herkenbare resultaten 

oplevert voor de brede middengroepen van 
Nederland. Nederland is een land dat actief 
meedoet binnen de Europese Unie, zijn 
Europese huiswerk goed op orde heeft, en 
verder kijkt dan het allerengste nationale 
belang. Desondanks heeft Nederland, met 
name in ZuidEuropa, een weerspannig 
imago gekregen van vrekkige, egoïstische 
obstructiepleger. Het is goed dat het kabinet 
dat beeld van Nederland nu rechtzet en 
de EU expliciet slagvaardiger, economisch 
sterker, groener en veiliger wil maken. De 
Europese toon van het regeerakkoord is 
offensief en open, en geeft blijk van besef 
van de sterk veranderde geopolitieke 
krachten in de wereld.

Dicht de kloof tussen bevolking en 
Europese Realpolitik
Waar het kabinet zich geen rekenschap 
van lijkt te geven, is dat grote delen van 
de Tweede Kamer en de Nederlandse 
bevolking met de rug naar Brussel toe 
staan. Zij zijn nogal eurosceptisch, op zijn 
best europragmatisch. Het kabinet heeft 
drie kansen laten lopen om iets aan die 
kloof tussen de Nederlandse bevolking en 
Europese Realpolitik te doen. Het had een 
staatssecretaris of minister van Europa op 
het bordes kunnen zetten, een Nederlandse 
Clément Beaune – de Franse minister voor 
Europese Zaken –, die het Europadebat 
in Nederland op een beter geïnformeerd 
niveau had kunnen brengen. Ook had het 
kabinet veel meer werk moeten maken 
van de Conferentie over de Toekomst van 
Europa. Geen hond die daar nu van gehoord 
heeft. In het voorjaar zal de Nederlandse 
bevolking totaal overvallen worden door 
de resultaten van die conferentie, die door 
de echte voortrekkers van Europa – het 
Duitsland van Olaf Scholz en het Frankrijk 
van Emmanuel Macron –, omarmd zullen 
worden. Verder heeft Nederland negatieve 
Europapropaganda bedreven door als 
enige land geen coronaherstelplan in 
Brussel in te dienen. Daarmee heeft het 
kabinet voor nietingevoerden de indruk 
laten ontstaan dat andere landen meer van 
de coronaherstelfondsmiljarden zouden 
profiteren dan Nederland. Negatieve 
EUmarketing kan een kabinet dat zijn 
Europaonverschillige bevolking wil 
meekrijgen in een EUvoortrekkersrol zich 
absoluut niet veroorloven.
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Vrolijke senioriteit
Het is prima dat het kabinet Rutte IV 
aansluiting zoekt bij de nieuwe Europa
agenda van het Franse EUpresidentschap 
en de FransDuitse as. Voor de binnenlandse 
politiek kun je je vraagtekens zetten bij het 
voortgezette premierschap van Mark Rutte, 
maar voor de Nederlandse stem in Europa 
is het een goede zaak dat routinier Rutte is 
blijven zitten. Zijn vrolijke senioriteit zal in 
de Europese Raad en de wandelgangen van 
Brussel zijn effect niet missen. Het is goed 
verdedigbaar dat Nederland aansluiting zoekt 
bij de Europese Macrondoelstellingen van 
Relance, Puissance, Appartenance (Herstel, 
Kracht, Saamhorigheid), het programma van 
strategische autonomie, Europees tech en 
industriebeleid, defensiesamenwerking en 
klimaatbeleid. Een geopolitieke reactie op 
de veranderde verhoudingen in de wereld. 
De EU heeft de kans te transformeren van 
een neoliberaal, technocratisch project 
in een samenwerkingsverband tegen 

“Sluit aan bij de nieuwe Frans
Duitse dynamiek in de EU, maar 
raak niet de bevolking kwijt bij 
onrealistische ambities. Zorg 
ervoor dat Europees beleid de 
samenleving niet polariseert, 
maar verbindt”

externe dreigingen en een gemeenschap die 
natiestaten eerder beschermt dan ondermijnt.

Oog voor breuklijnen
Het nieuwe kabinet moet met de volgende 
reflecties rekening houden. De actuele 
samenwerkingsenergie in Europa, ontstaan 
door geopolitieke dreiging denk aan Rusland 
en China en de coronacrisis, moet niet 
verspeeld worden door de NoordZuid en 
OostWest fricties binnen de EU op de spits te 
drijven. Stop met de selffulfilling prophesy van 
het uit elkaar vallen van het transAtlantisch 
bondgenootschap. Investeer net zoveel in 
de EuropeesAmerikaanse betrekkingen als 
in Europese strategische autonomie, die in 
militair opzicht nog lang fictie zal zijn. Blijf 
realiseren dat de EU, migratie en de muntunie 
thema’s zijn die op de breuklijnen liggen van 
onze nationale samenlevingen. Zij verdelen 
globalisten van nationalisten, hoogopgeleiden 
van middelbaar opgeleiden, somewheres 
van anywheres. Houd oog voor afgehaakt 
Nederland. De meerderheid van de Europese 
bevolking prefereert een sterk Europa 
naar buiten, en een bescheiden Europa 
naar binnen. Internationaal handels en 
klimaatbeleid of defensie biedt het hoofd aan 
de geopolitieke uitdaging van Europa. Maar 
het coronaherstelfonds en de transferunie 
penetreren in nationale volkshuishoudingen 
en verzorgingsstaatsolidariteit. Daar dreigt, 
bij oprekking zonder mandaat, onvrede en 
onrust door taxation without representation: 
een groot risico voor een duurzaam en stabiel 
Europa.
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