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Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2007

Op 14 en 15 juni a.s. wordt op het Navo-hoofdkwartier in Brussel een
formele bijeenkomst gehouden van de Noord-Atlantische Raad (NAR) in
de samenstelling van ministers van Defensie. Met deze brief informeer ik
u over de Nederlandse inzet tijdens deze bijeenkomst, aan de hand van de
voorlopige agenda die voor deze bijeenkomst wordt voorbereid. De
belangrijkste agendaonderwerpen zijn de Navo-missies in Afghanistan en
Kosovo en de voortgang van het transformatieproces.

Naast NAR-vergaderingen over operaties, transformatie en raketverdedi-
ging en een NAR met de niet-Navo partners die bijdragen aan Isaf, zijn
drie bijeenkomsten met de partnerlanden voorzien, te weten de Navo-
Oekraïne Commissie (NUC), de Navo–Rusland Raad (NRC) en de Euro-
Atlantische Partnerschaps Raad (EAPC). Tot slot zullen bijeenkomsten
plaatsvinden van de Nucleaire Plannings Groep (NPG) en het Defensie
Planning Comité (DPC). De definitieve agenda wordt kort voor de bijeen-
komst bekend.

Operaties

De Navo-missie in Afghanistan wordt tijdens verschillende agenda-
onderdelen en in verschillende samenstellingen besproken. De NAR
bespreekt tijdens een werkdiner op donderdagavond de voortgang van de
Isaf-missie en de factoren die het welslagen van de missie beïnvloeden.
Naar verwachting zal de secretaris-generaal van de Navo drie onder-
werpen centraal stellen: een gezamenlijke aanpak met betrekking tot de
civiel-militaire samenwerking met gouvernementele en
non-gouvernementele partners (comprehensive approach), het beschik-
baar stellen van meer troepen in het zuiden en de aanpak van de drugs-
problematiek. Op de ochtend van vrijdag 15 juni volgt onder mijn voorzit-
terschap een separaat overleg tussen de landen die een belangrijke
troepenbijdrage leveren aan de Isaf-operatie in het zuiden van Afgha-
nistan (RC South). Bij dit overleg zal onder meer worden gesproken over
het voorkómen van burgerslachtoffers, inspanningen ter bevordering van
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het aantal Afghaanse veiligheidstroepen in het zuiden, de samenwerking
met Pakistan en de regionale coherentie ten aanzien van wederopbouw-
inspanningen. Later die ochtend is er nog een plenair overleg van de NAR
over Afghanistan, in aanwezigheid van de niet-Navo landen die aan de
missie bijdragen. Bij dit overleg zal ook de Afghaanse minister van
Defensie, Wardak, aanwezig zijn. Nederland zal ten aanzien van Afgha-
nistan onderstrepen dat adequaat bestuur en voldoende Afghaanse
veiligheidstroepen van eminent belang zijn voor de exitstrategie van Isaf
en om de Afghaanse verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen.

Naast Afghanistan zal de Navo-missie in Kosovo in de NAR worden
besproken. De agenda is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de
VN-resolutie waarover momenteel in New York wordt gesproken. Van
belang is dat de Veiligheidsraad snel tot een duidelijke resolutie komt over
de statusregeling. De resolutie zal het mandaat vormen voor de toekom-
stige Internationale Civiele Vertegenwoordiger (ICR) en de EVDB-missie
die zullen bijdragen aan de uitvoering van de statusregeling. Nederland
blijft de noodzaak onderstrepen van eensgezinde steun voor de voor-
stellen van VN-onderhandelaar Ahtisaari. Tevens zal Nederland onder-
strepen dat KFOR een leidende rol moet houden op veiligheidsgebied in
Kosovo, zowel in de aanloop naar als in de periode nadat de status-
regeling tot stand is gekomen. Daarnaast ondersteunt Nederland de rol
die de Navo moet gaan spelen bij de opbouw en hervorming van de
Kosovaarse veiligheidstroepen. Nederland maakt zich sterk voor heldere
afspraken en nauwe samenwerking tussen de Navo en de EU in Kosovo.

Transformatie en raketverdediging

Deze vergadering staat voor een belangrijk deel in het teken van de
voortgangsbewaking van het transformatieproces en het bevorderen van
de capaciteitsdoelstellingen die tijdens de top in Riga zijn vastgesteld. De
agenda wordt dan ook voor een belangrijk deel bepaald door uiteenlo-
pende onderwerpen van hoofdzakelijk technische aard. Onder dit agenda-
punt zal onder meer de verdere implementatie van de NRF aan de orde
worden gesteld, naar aanleiding van onder andere de Nederlandse voor-
stellen die daartoe in Sevilla zijn gedaan (zie kamerbrief 28 676, nr. 33
d.d. 21 februari 2007). Tevens zal naar verwachting worden gesproken
over een voorstel voor verdere stroomlijning van de Navo-commando-
structuur. Nederland zal dit voorstel kritisch beoordelen op doelmatigheid
en behoud van voldoende Nederlandse inbreng en invloed op de
commandovoering.

Met betrekking tot de AWACS-capaciteit zal de door Nederland naar voren
gebrachte problematiek van de geluidsoverlast aan de orde worden
gesteld. Nederland heeft de Navo opgeroepen concrete voorstellen te
doen en stappen te zetten om een bevredigende en structurele oplossing
van de geluidsproblematiek van de Navo-vliegbasis Geilenkirchen te
bewerkstelligen.

Voorts zullen de ontwikkelingen binnen de Navo op het terrein van raket-
verdediging worden besproken, mede in relatie tot de bilaterale onder-
handelingen die de Verenigde Staten voeren over de plaatsing van onder-
delen van het nationale Amerikaanse raketverdedigingssysteem in Polen
en Tsjechië. Alle drie de landen hebben verklaard maximale transparantie
over deze onderhandelingen te zullen betrachten, ook ten aanzien van de
Russische Federatie. De werkgroep die zich bezighoudt met een aantal
vervolgstudies over de haalbaarheid van een territoriaal Navo-raketverde-
digingssysteem zal een beoordeling maken van de politieke en militaire
implicaties van het Amerikaanse systeem.
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Nederland onderschrijft de wenselijkheid van een discussie in de Navo
over raketverdediging. Raketverdediging kan bijdragen aan de veiligheid
van Navo-landen mits de verschillende programma’s goed op elkaar
worden afgestemd (complementariteit en coördinatie) en hierover
voldoende openheid wordt geboden, ook jegens de Russische Federatie.
Daarnaast is Nederland de opvatting toegedaan dat het van belang blijft
de verdere verspreiding van ballistische raketten tegen te gaan door
wapenbeheersing en exportcontroles.

Navo-Rusland Raad, Navo-Oekraïne Commissie en
Navo-Partnerschappen

Het middagprogramma op donderdag 14 juni staat in het teken van een
Navo-Oekraïne Commissie (NUC) en een Navo-Rusland Raad (NRC),
waarbij in beginsel de ministers van Defensie van Oekraïne en Rusland
aanwezig zullen zijn. In de NUC zullen de politieke ontwikkelingen in
Oekraïne centraal staan. In de NRC zal worden gesproken over raket-
verdediging en de voorbereidingen van de vieringen van tien jaar Navo-
Rusland relaties en vijf jaar Navo-Rusland Raad. Er zal worden gediscussi-
eerd over de Amerikaanse voornemens raketverdedigingssystemen op
het grondgebied van Polen en Tsjechië te plaatsen en het in reactie daarop
door Rusland aangekondigde moratorium op het CSE-verdrag. Over dit
laatste thema is gelijktijdig met de Raad een op Russisch verzoek een
conferentie in Wenen georganiseerd. Het middagprogramma wordt afge-
sloten met een bijeenkomst van de Euro-Atlantische Partnerschapsraad.

Planningsbijeenkomsten

Op de ochtend van vrijdag 15 juni wordt naast de reeds genoemde verga-
deringen over Afghanistan tot slot nog vergaderd in de samenstelling van
de Nuclear Planning Group en het Defence Planning Committee. Deze
vergaderingen zullen naar het zich laat aanzien een routinematig karakter
hebben.

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 28 676, nr. 37 3


