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Vrede brengen, veiligheid beschermen (p. 58) 

Meerjarige Defensieakkoorden en (vervangings)investeringen 

Niet alleen ver weg, ook dichtbij huis in Nederland en aan de NAVO buitengrens 

nemen de dreigingen toe. Juist in deze tijd kiezen we daarom voor een krijgsmacht 

die goed is toegerust op deelname aan de collectieve verdediging van het NAVO-

grondgebied, vredesmissies in het buitenland en bijdragen aan nationale veiligheid 

en crisisbeheersing in Nederland. Deze taken kunnen alleen worden volbracht met 

fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, goed materieel en voldoende training voor onze 

militairen. Ook moet de krijgsmacht kunnen rekenen op meerjarige zekerheid 

van beleid en budget, overeengekomen in een breed gedragen politiek 

akkoord. Wij willen het defensiebudget verhogen zodat de basisgereedheid op orde 

wordt gebracht en noodzakelijke (vervangings)investeringen kunnen worden 

uitgevoerd zodat operaties die duurzame ontwikkeling mogelijk maken in kwetsbare 

landen blijvend gesteund worden.  

Toelichting 

1. Een defensie akkoord is een meerjarig politiek akkoord tussen coalitie- en 

oppositiepartijen dat zich uitspreekt over het ambitieniveau van de krijgsmacht en de 

daarvoor benodigde middelen. Een defensie akkoord blijft van kracht bij een 

regeringswisseling, wat mogelijkheden biedt om meer stabiliteit en continuïteit voor 

het defensiebeleid te creëren en daarmee bij te dragen aan planningszekerheid, 

politieke betrokkenheid en een betere balans tussen ambities en middelen. De 

stabiliteit, voorspelbaarheid en continuïteit die voortvloeien uit meerjarige 

defensieafspraken kunnen daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het 

versterken van Europese defensiesamenwerking.  

2. Als de PvdA zij aan zij staat met de mensen die het werk voor defensie uitvoeren 

en kiest voor een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname aan de collectieve 

verdediging van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het buitenland en 

bijdragen aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in Nederland, moet 

geaccepteerd worden dat deze taken alleen duurzaam worden volbracht als er ook 

voldoende financiële ruimte is voor (vervangings)investeringen in materieel.  

Als we van onze militairen verlangen dat ze voor het realiseren van onze idealen hun 

leven riskeren geeft ons dat de verplichting ze tijdig te voorzien van kwalitatief 

hoogwaardig  en modern materieel.  

 


