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Nr. 298  BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 augustus 2015 

Graag bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Defensie, de reactie 
aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 
6 juli 2015 om de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) in de 
adviesaanvraag inzake militaire snelle reactiemachten en democratische 
legitimiteit niet buiten beschouwing te laten, en de AIV te verzoeken de 
VJTF mee te nemen in het advies. 

Het kabinet had de AIV verzocht de VJTF buiten beschouwing te laten, 
aangezien de adviesaanvraag is toegespitst op crisisbeheersing, terwijl de 
Nederlandse bijdrage aan de VJTF primair een instrument vormt in het 
kader van het voorkomen van een artikel 5-situatie binnen het 
NAVO-verdragsgebied, of in het kader van collectieve verdediging in een 
artikel 5-situatie. Daarnaast kan een NAVO-bondgenoot die zich bedreigd 
voelt, op grond van artikel 4 van het NAVO-verdrag, vragen om consul-
taties. De Noord-Atlantische Raad zou na deze consultaties een unaniem 
besluit kunnen nemen de VJTF preventief te ontplooien. In deze gevallen 
is geen sprake van crisisbeheersing, maar sprake van de verdediging van 
het Koninkrijk en zijn bondgenoten, zoals bedoeld in artikel 97 van de 
Grondwet, dan wel van een afschrikwekkende maatregel in het kader van 
de collectieve verdediging. Inzet van de VJTF voor crisisbeheersingsope-
raties is strikt genomen mogelijk, maar vooralsnog niet waarschijnlijk. Zie 
ook het verslag van de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie 
d.d. 24-25 juni 2015 waarin nader wordt ingegaan op de parlementaire 
betrokkenheid bij de inzet van de VJTF. 

In weerwil van het onderscheid tussen crisisbeheersing en collectieve 
verdediging heeft de AIV reeds besloten om de VJTF in het advies te 
betrekken. Het staat de AIV uiteraard vrij deze ruimte te nemen. Aangezien 
de AIV dit reeds heeft gedaan, ziet het Kabinet geen reden de adviesaan-
vraag te wijzigen. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
A.G. Koenders
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