
Koninklijke Luchtmacht
– JSF aanschaf niet per se noodzakelijk – volstaan kan worden 

met twee squadrons nieuwe 4e generatie jachtvliegtuigen 

(35-40 toestellen incl. reserve)

– Aanschaf MALE-UAV voor verkenning en doelopsporing

– Instandhouding Patriotcapaciteit 

– Behoud AAR en luchttransportcapaciteiten (vliegtuigen en 

helikopters)

Koninklijke Marechaussee
– Uitbreiding inzet als para-militaire eenheid in stabilisatieoperaties, 

onder meer voor riot and crowd-control

Koninklijke Landmacht
– Behoud huidige structuur (luchtmobiel/air assault en 

gemechaniseerde brigades) 

– Versterking CIMIC-bataljon, genie, medische en andere 

3D capaciteiten

– Behoud capaciteiten voor nationale taken te land

Koninklijke Marine
– Opheffen Onderzeedienst

– Behoud LCF fregatten

– Geen vervanging M-fregatten 

– Behoud patrouilleschepen en mijnenjagers

– Behoud LPD’s en andere middelen voor 

ondersteuning van landoptreden

– Behoud Korps Mariniers

– Behoud capaciteiten voor nationale taken op zee 

MOGELIJKHEDEN VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING

– Afhankelijk van opvolger F-16: Europese landen met hetzelfde toestel

– Verenigde Staten of Frankrijk + Verenigd Koninkrijk en andere partners

(bij aanschaf Europees systeem): MALE- UAV 

– Duitsland: GER-NL Legerkorpshoofdkwartier toespitsen op inzet in kader van 

de comprehensive approach (onder meer stabilisering/3D) + gezamenlijke 3D 

opleidingen en training

– Duitsland (en België): vergaande samenwerking op het gebied van gevechts-

capaciteiten (landmacht: luchtmobiel + gemechaniseerd)

– Frankrijk, VK en andere Europese partners: AAR en luchttransport

– Frankrijk en VK: Combined Joint Expeditionary Force

(in het bijzonder met de 11e Luchtmobiele Brigade + Korps Mariniers)

– België en mogelijkerwijs Frankrijk en VK: mijnenjagers

– België: patrouilleschepen (voortzetting Benesam)

– Benelux: grond- en luchttransport; hogere vorming offi cieren; collocatie 

jachtvliegtuigen; samenwerking zware (NL) en lichte (BE) mortieren; samenwerking 

tussen speciale eenheden; instelling Benelux Joint Helicopter Command en Quick 

Reaction Alert; gemeenschappelijke trainingsfaciliteiten;

– Uitbreiding samenwerking in de European Gendarmerie Force (EGF) voor de 

Koninklijke Marechaussee

NEGATIEVE GEVOLGEN

Beperkingen wat betreft deelname aan interventies hoog in het geweldsspectrum. 

Ook de bijdragen van de Nederlandse krijgsmacht aan de bescherming van economi-

sche en handelsbelangen kennen beperkingen. Deze krijgsmacht kan de mogelijkheden 

voor gelijktijdige deelname aan meerdere operaties beperken wanneer Nederland met 

een substantiële bijdrage langdurige gecommitteerd is aan een stabilisatieoperatie. 

De ‘robuuste’ stabilisatiemacht gaat ten koste van bijdragen van de Nederlandse krijgs-

macht voor de behartiging van belang 2 en in beperktere mate van belang 1. 

– Evenwicht drie krijgsmachtdelen blijft 

– Uitbreiding cyber security/defence

– Versterking stabilisatie/3D capaciteiten, inclusief Security 

Sector Reform (SSR) en Disarmament, Demobilisation and 

Reintegration (DDR), trainingscapaciteit

‘ROBUUSTE’ STABILISERINGSMACHT


