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Thema: economische Veiligheid

Economische veiligheid is geen nieuw fenomeen. 
Al langer kijkt de overheid naar economische 
veiligheidsvraagstukken zoals energievoorzie-
ningszekerheid, buitenlandse overnames, 
grondstoffen- schaarste, piraterij en spionage. 
Wat wel echt is veranderd, is de geopolitieke 
context waarin we ons begeven. Die is risicovoller 
en complexer geworden en de gevolgen daarvan 
zijn merkbaar. 
 
De spanningen met Rusland maken onze 
energieafhankelijkheden van het buitenland 
zichtbaar. De industriepolitiek van sommige 
opkomende economieën roept de vraag op of 
buitenlandse bedrijven altijd op economische 
gronden investeren in onze vitale sectoren of dat 
daar politiek-strategische motieven achter 
schuilen. Digitale spionage in hoogwaardige 
technologie en in vitale infrastructuur maakt het 
bestaan van kwaadwillende partijen duidelijk.
Geopolitieke veranderingen dus, maken dat we 
hiernaar moeten gaan handelen. Dat belang 
wordt door iedereen gevoeld. We zien dat 
nationale en internationale veiligheid steeds 
meer met elkaar verweven raken en daarmee ons 
nationaal veiligheidsbeleid met ons buitenlands-
beleid, ons defensiebeleid en ons economisch 
beleid. 

Er zijn dan ook steeds meer terreinen waarbij 
samenwerking onontbeerlijk is en economische 
veiligheid is hier bij uitstek een voorbeeld van. In 
de Internationale Veiligheidsstrategie die onlangs 
naar de Kamer is verzonden, is economische 
veiligheid omschreven als een van de drie 
strategische belangen. De vraag is wat je dan als 
Nederland in die risicovollere wereld gaat doen? 

Een gezamenlijke inspanning voor beleidsontwik-
keling op economische veiligheid is dus nieuw en 
nodig. Het gaat ons daarbij om de risico’s voor de 
nationale veiligheid van internationale economi-
sche en geopolitieke ontwikkelingen, zoals de 
opkomst van Azië of de recente spanningen met 
Rusland, en het beschermen van nationale 
veiligheidsbelangen bij economische beleidsaf-
wegingen, zoals de (door)verkoop van KPN of 
Urenco. 

Niets doen is in het huidige tijdsgewricht naïef, 
maar we moeten ook niet opeens de ‘economi-
sche grenzen sluiten’. Nederland is voor een groot 
deel van zijn economische welvaart afhankelijk 
van dat zelfde risicovolle en complexe buitenland. 
Het belemmeren van deze vrijhandel schaadt onze 
economische belangen en onze welvaart. Zorg 
dragen voor een goed investeringsklimaat en onze 
economische welvaart en tegelijkertijd ingrijpen 
op héél specifieke vitale onderdelen van de BV 
Nederland hoeft elkaar echter niet uit te sluiten. 
Reële risico’s onderscheiden van mythevorming 
en sentimenten is daarbij essentieel.

Daarom brengen we met zeven ministeries 
(Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, 
Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, 
Defensie en Infrastructuur en Milieu), de 
inlichtingendiensten en VNO-NCW in kaart 
welke afhankelijkheden en kwetsbaarheden bij 
economische veiligheid spelen, hoe die op dit 
moment worden tegengegaan en of aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn. Maatregelen 
neem je natuurlijk alléén als het echt nodig is. 

Zoals bijvoorbeeld het geval bleek in de telecom-
sector. Bij de mogelijke overname van KPN door 
América Móvil hebben we gezien hoe belangrijk 
het is om interdepartementaal samen te werken. 
EZ en VenJ werken momenteel nauw samen om  
de minister van Economische Zaken in de nabije 
toekomst de bevoegdheid te geven om “een 
verklaring van geen bezwaar af te geven voor het 
verkrijgen van overwegende zeggenschap door 
een partij in een door de minister aangewezen 
aanbieder van een netwerk en/of dienst”. 
Daarmee vindt een meer effectieve borging  
van publieke belangen en de nationale  
veiligheid plaats. 

Zoals ook uit de bijdragen in het themakatern  
in dit magazine blijkt, ligt de oplossing dus niet  
in één overheidskoker. Bovendien is de overheid 
slechts een deel van de oplossing. De verbinding 
met het bedrijfsleven is van groot belang.  
In samenwerkingsverbanden met het bedrijfs- 
leven moeten we hier gezamenlijk naar kijken. 

Mark Dierikx, 
Directeur-generaal Telecom,  
Energie en Mededinging,  
Ministerie van Economische Zaken

Dick Schoof,  
Nationaal Coördinator Terrorisme- 
bestrijding en Veiligheid

Economische veiligheid vereist samenwerking 
van overheid én bedrijfsleven
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Seminar Economische Veiligheid: 
paranoia of naïviteit?
Biedt de opkomst van Azië risico’s of kansen? Zijn we paranoïde als we sommige investeerders weren? Zijn we naïef als we 
het niet doen? Zijn de huidige sancties tegen Rusland slecht voor de Nederlandse handel? En maken overheden en bedrijven 
dezelfde afwegingen als het gaat om economie en veiligheid? Welke gedeelde belangen hebben we eigenlijk? Is er een 
zakelijk midden? Deze vragen stonden centraal tijdens het seminar Economische Veiligheid dat op 26 november plaatsvond. 

 ■ Jan-Bart van Oppenraaij en Imke van der Zwan (NCTV) 

Wilma van Dijk, plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid en Mark Dierikx, Directeur-generaal Energie, Telecom 
en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken 
openden het seminar door aan te geven dat economische veilig-
heidsrisico’s steeds manifester worden. Overnames van bedrijven 
door buitenlandse investeerders zijn daar een voorbeeld van. Daarin 
moeten we niet naïef zijn, maar ook weer niet paranoïde. De titel 
van het seminar had niet treffender kunnen zijn.

open discussie in break out groepen 
In het LEF Future Center bij Rijkswaterstaat in Utrecht discussieerden 
de ruim 50 deelnemers met elkaar onder de Chatham House Rules 
(alles kan worden gezegd, maar niets kan worden toegeschreven aan 
degene die het zegt). De onderwerpen in de break out groepen waren 
paranoia en naïviteit in zijn algemeenheid en specifiek buitenlandse 
investeringen, de inzet van de krijgsmacht, grondstoffenschaarste en 
(digitale) spionage. De deelnemers vertegenwoordigden een breed 
veld aan (semi)-overheden en private partijen.

De breedte van het thema werd in de break out groepen snel 
duidelijk. Als het gaat om cyberspionage werd het gedeelde 
publiek-private belang het sterkst ervaren. Wel kan er nog gewerkt 
worden aan bewustzijn over de aanwezigheid van beschermwaar-
dige informatie bij vitale bedrijven. Deelnemers die over grondstof-
fenschaarste spraken vroegen zich af of Nederland niet zelf ook 
strategischer moest gaan handelen. Ofschoon op het eerst gezicht 
minder evident, werd daarnaast een duidelijkere rol voor de 
Krijgsmacht besproken. Maar bovenal werd bediscussieerd wanneer 
de overheid moet ingrijpen bij buitenlandse investeringen in vitale 
bedrijven, zonder daarbij onze economische belangen te schaden.

is er een crisis?
Keynotespreker Cora Jungbluth van de Bertelsmann Stichting in 
Duitsland ging nader in op de Chinese investeringen in Duitsland. 
Ook hieruit bleek weer de tegenstrijdigheid tussen naïviteit en 
paranoia. De kunst is de angst voor buitenlandse investeringen en 
opkomende economieën in goede banen te leiden. Saillant detail: 
ook China weert buitenlandse investeerders in sectoren die het 
dichtst bij de nationale veiligheid liggen, zoals de Chinese 
telecomsector.

“Is er een crisis?”, vroeg dagvoorzitter Paul Sneijder het panel in de 
middag. Winand Quaedvlieg (VNO-NCW), Jean Louis Burggraaf 
(Allen & Overy), Arjen Boin (Universiteit Leiden) en Jeroen van Vugt 
(NCTV) nuanceerden dit: “niet in de acute sfeer zoals bij een brand 
of een aanslag”. Bij economische veiligheid gaat het om strategi-
sche afhankelijkheden die vaak geleidelijk ontstaan. Er is op dit 
moment sprake van casuïstiek. Eén verkochte elektriciteitscentrale 
is wellicht niet zo spannend. Maar wat als na een aantal jaar blijkt 
dat 80% van al je elektriciteitscentrales in handen is van één 
buitenlandse speler? Je moet van tevoren de risico’s kennen en 
maatregelen nemen, vóórdat het een crisis wordt. 

publiek-private ruilvoet 
Welke bedrijven zijn dan zó verbonden met de nationale veiligheid 
dat overheidsingrijpen gewenst is? En wat heeft de overheid te 
bieden aan bedrijven zodra deze ‘vitaal’ genoemd worden?  
Wat is de ruilvoet? De conclusie in het panel hierover was: “hou  
het klein maar maak het wel hard”. Jeroen van Vugt (voorzitter van 
de interdepartementale werkgroep economische veiligheid) zei 
daarbij: “Er is geen one size fits all. Wetgeving moet niet automatisch 
altijd de oplossing zijn. We willen juist ook op zoek naar publiek-
private instrumenten.” Op welke wijze overheid en bedrijfsleven 
gezamenlijk de geschetste risico’s tegen kunnen gaan, wordt  
dan ook onderwerp van kleinschalige publiek-private 
vervolgdialogen. 
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Economische veiligheid vergt  
publiek-private samenwerking

 ■ Hans Biesheuvel 
ONL voor Ondernemers

Als ondernemer leverde ik aan de doe-het-zelf-branche en verkocht 
ik vanuit een loods nabij Antwerpen goederen aan praktisch elke 
bouwmarkt in Nederland. Deze business was dag in dag uit één 
grote logistieke operatie. Honderden vrachtwagens door de Benelux 
en een constante aanvoer van goederen van en naar het 
distributiecentrum. 

Reken maar dat ik slapeloze nachten gehad heb over wat er in de 
keten allemaal fout kon gaan. Een chauffeur die na 8 uur rijden de 
nacht doorbrengt op een parkeerterrein. Hij zal niet de eerste 
geweest zijn waarbij het dekzeil wordt doorgesneden en dat hij, ook 
al hoort hij mensen in z’n wagen, beter kan wachten tot ze weer weg 
zijn. 

Wat te denken van de beveiliging van het distributiecentrum zelf. 
Een state-of-the-art ICT systeem om bij te houden wat en wie er 
binnenkomt. Camera’s op elke hoek, op elke ingang. 

Ik deed dit niet uit het oogpunt van dat mensen kwade bedoelingen 
hebben. Er speelden twee zaken. Het eerste was de verzekering. 
Simpelweg moet je je eigen beveiliging goed inrichten anders krijg 
je bij calamiteiten achteraf geen geld. Logisch ook. Ten tweede gaat 
na verloop van tijd de wet van de grote getallen meespelen. Als je 
maar genoeg producten omzet, ben je statistisch gezien een keer 
aan de beurt. 

Een goede voorbereiding, en dus een goede beveiliging, is een 
essentieel onderdeel van je bedrijfsstrategie. Je kan de schade 
gigantisch beperken en in veel gevallen voorkomen door voorzorgs-
maatregelen te nemen. De politie en private beveiligers kunnen 
hier goed in adviseren. 

Ik had het geluk dat het bedrijf groot genoeg was om dit volledig 
professioneel in te richten. Bij een bepaalde grootte worden ook 
criminaliteit en veiligheid een winst-verlies rekening. Er zijn twee 
groepen waar extra aandacht aan gegeven moet worden. Dit zijn de 
kleinere bedrijven waar bovenstaande berekening niet opgaat en de 
hightech bedrijven die een specifiek product hebben dat voor 
criminelen interessant is om gericht aan te vallen. 

Laatst sprak ik een voormalig verkoper van Apple producten. Hij 
heeft in een periode van 3 jaar tijd 4 grote inbraken moeten 
verwerken, telkens voor duizenden euro’s aan spullen weg. Bij de 
eerste inbraak lagen de kluis, de ruiten en alle versterkte deuren 

eruit. Na de tweede inbraak ook de versterkte kooi om de kluis. 
Vanaf de derde inbraak was alleen nog fysieke aanwezigheid van 
beveiligers een optie. 

Als je op deze manier als klein bedrijf een kleine 100 000 euro aan 
beveiliging moet uitgeven dan is er van je winstmarge niets meer 
over. 

Voor de technologiebedrijven die opereren in niches spelen er heel 
andere zaken. Hoe bescherm je je kennis? Wat doe je met je 
intellectueel eigendomsrecht wanneer je zaken doet in het 
buitenland? Hoe weet je of je interessant bent voor 
cybercriminelen?

Bij ONL voor Ondernemers hebben we gezien dat er een verschil zit 
in de perceptie die ondernemers hebben van de gevoeligheid van 
hun bedrijf en de daadwerkelijke interesse die criminelen mogelijk 
hebben. Bedrijven zullen echter steeds meer afhankelijk worden van 
hun data en ICT-systemen. Het wordt hiermee in potentie makkelij-
ker voor criminelen om gegevens te stelen en belangrijker voor 
ondernemers om zich voor te bereiden. 

Er ligt een duidelijke verantwoordelijkheid voor alle partijen 
rondom de ondernemer om zowel het fysieke als het digitale 
ondernemersklimaat continu veiliger te maken. De oplossing ligt in 
de samenwerking. Zowel publiek/privaat als door bedrijven 
onderling. De aanwezige kennis bij politie en justitie moet actief 
worden verspreid en ondernemers moeten er mee aan de slag. Hier 
geldt, hoe kleiner de bedrijven hoe groter de voortrekkersrol van de 
overheid zal moeten zijn.
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Een kans én een uitdaging:  
Chinese investeringen in Duitsland
Chinese ondernemingen slaan hun vleugels uit. Volgens het Chinese ministerie van Handel zullen de uitgaande buiten-
landse directe investeringen (uitgaande BDI) de komende jaren zelfs hoger liggen dan de inkomende buitenlandse directe 
investeringen. Na jarenlang prioriteit te hebben toegekend aan het binnenhalen van buitenlandse investeringen, wordt 
China steeds belangrijker als investeerder in het buitenland. In 2000 kondigde de Chinese regering de “going global” 
-strategie aan (zouchuqu zhanlüe), waarin men uitgaande BDI van Chinese ondernemingen aanmoedigt. China wil de  
rol van “fabriek van de wereld” achter zich laten en opklimmen in de mondiale waardeketen. De regering beschouwt 
uitgaande BDI als een belangrijk middel om dit doel te bereiken en heeft dat sinds 2001 in de vijfjarenplannen vastgelegd. 
Chinese ondernemingen zijn echter geen willoze marionetten aan de touwtjes van het regeringsbeleid. Parallel en zelfs 
voorafgaand aan de afkondiging van de going global-strategie hebben ze om economische redenen hun internationale 
expansie al versneld. De Chinezen zijn in het buitenland op zoek naar strategische activa zoals merken, sleuteltechnolo-
gieën en kennis. Met dit doel voor ogen hebben ze hun blik op de ontwikkelde landen in het Westen gericht. Met name na 
de mondiale financiële crisis hebben Chinese ondernemingen hun investeringen in Europa en Noord-Amerika uitgebreid. 
Chinese investeerders roepen daar gemengde gevoelens op, variërend van groot optimisme tot openlijk wantrouwen.

In Duitsland, waar Chinese investeringen en met name overnames 
in belangrijke branches zoals de machinebouw en auto-industrie 
sinds 2004 sterk zijn toegenomen, was dit veelvuldig aanleiding 
voor koppen als “de Chinese invasie”, “China koopt Duitsland op”  
of simpelweg “de Chinezen komen” (met een duidelijk negatieve 
connotatie). Deze koppen staan symbool voor de bezorgdheid over 
deze ontwikkeling. Sinds 2013 gaat de publieke aandacht echter 
steeds meer uit naar de kansen die de Chinese investeringen bieden. 
In dit artikel worden zowel de kansen als de uitdagingen die 
Chinese investeringen in Duitsland met zich meebrengen  
nader belicht.

chinese investeringen in duitsland bieden kansen
Duitsland is een van de favoriete Europese bestemmingen voor 
Chinese investeringen. Tussen 2003 en 2012 zijn de Chinese 
investeringen in dit land vertwintigvoudigd. Tegen 2020 zullen ze 
nog eens minimaal verdrievoudigd zijn. Duitsland biedt geavan-
ceerde technologie, een goed opgeleide beroepsbevolking, een 
“poort naar Europa” en een open investeringsklimaat. Ondanks  
de massale aandacht van de media voor Chinese investeerders die 
de “verborgen kampioenen” van de Duitse Mittelstand in handen 
krijgen, is er bepaald geen sprake van een Chinese invasie.  
Dit blijkt ook duidelijk uit de cijfers. Kijken we van buitenaf, dat  
wil zeggen naar de officiële Chinese cijfers, dan zien we dat slechts 
één procent van de uitgaande BDI van China naar Duitsland gaat, 
waarmee het op de 15e plaats van ontvangende landen staat.  
Kijken we van binnenuit, dat wil zeggen naar de cijfers van de 
Deutsche Bundesbank, dan wordt het beeld nog duidelijker:  
slechts 0,2 procent van de voorraad inkomende buitenlandse 
directe investeringen in Duitsland is in handen van Chinese 
bedrijven. 

Het potentieel van de Chinese uitgaande BDI mag echter niet 
worden onderschat en biedt rooskleurige perspectieven voor het 
Duitse zakenleven en de economie. Stijgende uitgaande BDI-
stromen van China naar Duitsland kunnen de onbalans in de 
wederzijdse investeringen van Duitsland en China geleidelijk 
verminderen, hetgeen de interconnectiviteit tussen beide markten 
en hun distributienetwerken zou versterken. Chinese uitgaande BDI 
kunnen voor nieuwe banen en toegevoegde waarde zorgen en zo 
bijdragen aan algehele economische groei. Chinese investeerders 
hebben nu al voor werkgelegenheid gezorgd en bij sommige 
overnames zijn banen die op het spel stonden vanwege financiële 
problemen van het overgenomen bedrijf behouden gebleven.

 ■ Cora Francisca Jungbluth 
Project Manager Program Germany and Asia, Bertelsmann Stiftung
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Overname door een Chinese firma kan Duitse ondernemingen ook 
interessante kansen bieden. Net zoals Chinese investeerders 
Duitsland als de “poort naar Europa” beschouwen, kunnen zij op 
hun beurt de “poort naar Azië” openen voor hun Duitse dochters. 
Met name voor Duitse kleine en middelgrote ondernemingen, die 
over minder middelen beschikken, kan het voordelig zijn hun 
expansie op de Chinese markt te richten onder de beschermende 
paraplu van een Chinees moederbedrijf dat immers bekend is met 
de complexe situatie in China. Veel Chinese investeerders hebben 
daarnaast een strategisch belang bij Duitsland als vestigingslocatie 
en aangenomen mag worden dat zij een langdurige bijdrage aan de 
Duitse economie zullen leveren.

chinese investeringen in duitsland zorgen voor 
uitdagingen
Duitsland is een ontwikkeld land met volgroeide markten en 
complexe regelgeving. China is een opkomende economie en zijn 
markten worden nog als onvolwassen gezien. Er bestaan enorme 
verschillen tussen de economische, juridische en politieke 
systemen en tussen de zakelijke en de bedrijfscultuur van beide 
landen. Chinese uitgaande BDI leveren dus niet alleen uitdagingen 
op voor de investerende ondernemingen maar ook voor Duitsland 
als ontvangend land. Chinese ondernemingen kopen steeds meer 
vooraanstaande Duitse technologiebedrijven op. Onder de kopers 
bevinden zich nogal wat ondernemingen die in handen zijn van de 
Chinese staat. Hierdoor is ongerustheid bij de burgers ontstaan dat 
de Chinese overheid Duitsland binnendringt via de achterdeur van 
een onderneming. De overname zelf vormt overigens niet de 
grootste uitdaging voor beide betrokken bedrijven: het is de 
integratiefase na de samenvoeging die cruciaal is voor het slagen of 
falen van de investering. Tijdens deze fase moeten de uiteenlo-
pende bedrijfsstructuren, managementstijlen en businessconcep-
ten met elkaar verenigd worden. Chinese ondernemingen zouden 
zich op deze kwesties moeten voorbereiden voordat ze investeren. 
In het verleden is dit niet altijd gebeurd. Of men nu een nieuwe 

onderneming start of er een overneemt, Chinese investeerders 
zullen moeten leren omgaan met de rol van vakbonden en 
medezeggenschap van werknemers in Duitsland, die radicaal 
anders is dan in China. Dit aspect van de Duitse ondernemingscul-
tuur is een nieuwe ervaring en ongebruikelijk voor Chinese 
investeerders. Vanuit macro-economisch perspectief zijn de 
langetermijneffecten van Chinese uitgaande BDI en met name de 
ontwikkeling van de Duitse bedrijven die door Chinese investeer-
ders zijn overgenomen, moeilijk in te schatten. Zoals boven gesteld 
kunnen beiden partijen er baat bij hebben. Echter, aangezien de 
meeste Chinese moederbedrijven het expliciete doel hebben hun 
Duitse dochter te gebruiken als opleidingscentrum voor hun eigen 
personeel om R&D-faciliteiten in China te versterken, is overdracht 
van kennis en technologie op de lange termijn onvermijdelijk.  
En misschien verloopt dit nog sneller dan verwacht omdat Chinese 
bedrijven over het algemeen snelle leerlingen zijn. Belangrijk is 
dus te weten welke delen van de waardeketen in Duitsland blijven 
wanneer er steeds meer onderdelen naar China worden 
overgebracht. 

vooruitzichten
De algemene gevolgen van Chinese uitgaande BDI voor de Duitse 
economie zijn nog beperkt, zeker in vergelijking met andere 
buitenlandse investeerders in Duitsland. Voor een individuele 
Duitse onderneming kan de overname door een Chinese investeer-
der kansen bieden die de uitdagingen zouden kunnen overtreffen. 
In de toekomst zullen Chinese ondernemingen hun inspanningen 
vergroten om hun achterstand in termen van toegang tot de markt, 
technologie en managementkennis via uitgaande BDI in te lopen. 
Gezien zijn technologische leiderschap in belangrijke industrieën, 
centrale geografische ligging in Europa en hoogopgeleide beroeps-
bevolking heeft Duitsland alle troeven in handen om een zeer 
aantrekkelijke bestemming te blijven voor Chinese investeringen  
en moet niet bang zijn deze kansen met beide handen te grijpen.
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Buitenlandse investeringen  
goed voor Nederlandse economie
Volgens de meest recente uitgave van de Global Connectedness Index is Nederland het meest geglobaliseerde land ter wereld. 
Ierland en Singapore volgen op plaats twee en drie. Die toppositie houdt in dat Nederland een grote mate van openheid 
kent voor het buitenland. Buitenlanders, zoals toeristen en studenten zijn hier al eeuwenlang welkom en dat geldt  
evenzeer voor buitenlandse investeerders. Door de verschuivende economische machtsverhoudingen kunnen  
investeringen op basis van geopolitieke motieven vaker voorkomen. Hierdoor rijst de vraag of Nederland zijn  
investeringsklimaat wel zo open moet houden. In dit artikel wordt betoogd dat dit gewenst is, zonder daarbij  
het belang voor nationale veiligheid uit het oog te verliezen. 

 ■ Johan van Gilst 
Ministerie van Financiën

 ■ Henk Massink 
Ministerie van Buitenlandse Zaken

 ■ Sandra van der Weide 
Ministerie van Economische Zaken

voordeel van investeringen
Buitenlandse investeringen leggen de Nederlandse economie geen 
windeieren. Buitenlandse bedrijven zorgen voor 16 procent van alle 
banen in Nederland en voor 26 procent van de totale toegevoegde 
waarde van het bedrijfsleven. Bovendien geldt dat voor elke 10 
banen die een buitenlands bedrijf creëert, er 7 extra banen 
bijkomen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de toelevering en 
dienstverlening. Een aantrekkelijk gegeven is ook dat buitenlandse 
bedrijven gemiddeld 26 procent meer salaris betalen dan de 
Nederlandse. Een laatste voordeel is dat deze bedrijven zorgen voor 
een goede aansluiting op internationale netwerken.
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Er zijn dus veel redenen om als overheid buitenlandse bedrijven te 
interesseren voor vestiging en investering in Nederland. Dat lukt 
ook. Dat heeft onder andere te maken met de geografische positie 
van Nederland. Nederland vormt met de haven van Rotterdam een 
poort tot een groot deel van Europa. Op digitaal gebied wil 
Nederland ook zo’n poortfunctie gaan vervullen. De recente 
vestiging van het Google datacenter bij de Eemshaven is hiervan een 
goed voorbeeld. Deze vestiging moet gaan zorgen voor 150 banen. 

een andere wereld – risico’s
De wereld verandert. Nieuwe economische machten komen op. 
Veel van deze economieën groeien sterk en een grotere economi-
sche macht gaat samen met een grotere politieke macht. Deze 
landen zijn de nieuwe investeerders, niet alleen in Afrika en 
Zuid-Amerika maar ook in Europa. Dat roept de gedachte op dat 
overnames en investeringen mogelijk niet alleen een zuiver 
economisch doel dienen, maar wellicht ook andere, politiek-strate-
gische of zelfs militair-strategische doelen. De gedachte aan deze 
mogelijkheid wordt versterkt door het feit dat in deze landen 
overheid en bedrijfsleven een inniger relatie onderhouden dan in 
het Westen. Dat uit zich onder andere in intransparante bedrijfs-
structuren. In de tabel is een selectie van landen weergegeven. De 
investeringen uit China en Rusland namen vanaf 2000 sterk toe. 
Voor de investeringen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten was 
dat al vanaf 1995 het geval. In de tabel worden ze vergeleken met de 
totale omvang van de investeringen in Nederland. Ter vergelijking is 
ook het totaal aan investeringen vanuit de EU in Nederland 
opgenomen. 

De tabel laat zien dat de investeringen uit Rusland, China en de 
Verenigde Arabische Emiraten in Nederland snel toegenomen zijn. 
In 2013 heeft Rusland bijvoorbeeld 171% en China 152% ten opzichte 
van 2010 méér geïnvesteerd in Nederland. Tegelijkertijd vormen 
deze investeringen maar een heel kleine fractie van het totaal aan 
buitenlandse investeringen in Nederland. Investeringen vanuit 
andere EU-landen in Nederland blijven het belangrijkste. 

De vraag die in deze tabel niet wordt beantwoord, is hoe waarschijn-
lijk het is dat deze buitenlandse investeringen gebruikt worden om 
niet-economische motieven na te streven. Bijvoorbeeld om de 
Nederlandse overheid onder druk te zetten. Daarom heeft het 
kabinet ervoor gekozen om op basis van ex-ante analyses van vitale 

sectoren in kaart te brengen wanneer een risico bij deze investerin-
gen voor de nationale veiligheid aan de orde kan zijn en of het 
bestaande instrumentarium (vooral wet- en regelgeving) dan 
voldoende uitkomst biedt. Op deze manier kan zij evidence based – dus 
op basis van concrete aanwijzingen en bewijzen – handelen. Een 
generieke investeringstoets wordt daarbij niet overwogen, omdat die 
disproportioneel veel onzekerheid voor investeerders creëert.

internationaal regelgevend kader
Er zijn op basis van internationaalrechtelijke verplichtingen grenzen 
aan wat Nederland kan doen om investeringen buiten de deur te 
houden. Te noemen zijn het Europees recht op het gebied van de 
interne markt en mededinging. Verder de verplichtingen die 
Nederland is aangegaan in de Algemene Overeenkomst inzake de 
Handel in Diensten (“GATS”). Ten slotte bieden de OESO-richtlijnen 
die in 2008 zijn opgesteld na de discussie over “Sovereign Wealth 
Funds” (staatsfondsen) belangrijke aanknopingspunten voor het 
beleid. Deze schrijven voor dat als gedacht wordt aan beleid rondom 
investeringen om nationale veiligheid te waarborgen, dit moet 
worden gedaan met de kleinst mogelijke impact op investerings- 
stromen. Dit is geoperationaliseerd in de beginselen van non-discri-
minatie, transparantie van beleid, voorspelbaarheid van uitkomsten, 
proportionaliteit en aanspreekbaarheid van de uitvoerende 
overheidsinstanties. Op basis hiervan kan een goede balans worden 
gevonden tussen het borgen van de nationale veiligheid en het 
borgen van het ongestoord functioneren van de Nederlandse 
economie, waarvoor het open karakter heel belangrijk is. 

Buitenlandse investeringen in Nederland

Jaartal Totaal EU China Rusland VAE

1990 52.686 24.274 8 0 4

1995 84.274 44.142 14 5 7

2000 261.937 161.860 5 3 241

2005 406.392 242.951 23 119   357

2010 438.614 267.731 269 328 737

2013 497.677 307.840 678 891 677

Percentage 100 61 0,13 0,18 0,14
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Marc Kuipers (AIVD):  
“Intellectueel eigendom is heilig, vaak niet veilig”

 ■ AIVD, afdeling Communicatie

Dat heel kleine stukje aarde dat Nederland vormt, staat in schril 
contrast met de plaats die ons land inneemt op het internationale 
economische speelveld. Nederland is een handels- en doorvoerland 
over zee, door de lucht en via de digitale snelweg en een plek waar 
innovatie hoog in het vaandel staat. Keerzijde: ons land is daarmee 
erg aantrekkelijk voor anderen die een graantje willen meepikken. 

Experts aan een Nederlandse universiteit die jaren ploeteren op een 
belangwekkende uitvinding. Het kan zomaar gebeuren dat in mum 
van tijd dezelfde ontdekking in een ander land van een lopende band 
rolt. Gepikt. “En daar gáán al je investeringen, een zeer voorstelbaar 
scenario,” zegt Marc Kuipers, plaatsvervangend hoofd van de 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). “Intellectueel 
eigendom is heilig, maar heel vaak niet veilig. Dat kost miljoenen.”

internet als game changer
De interesse van andere landen in de opstelling van de Nederlandse 
overheid ten opzichte van bepaalde (politieke) wereldissues, is er 
nog altijd. Buitenlandse inlichtingendiensten zoeken fysiek contact 
met personen, die hen daarbij, al dan niet bewust, kunnen helpen. 
Deze vorm van spionage is zo oud als de weg naar Rome, net als het 
doel: wat staat in de verborgen agenda van een land? Maar spionage 
heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Kuipers: “De middelen zijn 
veranderd door digitale mogelijkheden, maar ook het doel is 
verbreed met kennis kapen.”

Nederland kent duizenden cyberaanvallen per jaar. Een groot deel is 
gericht op inbraken in ICT-systemen. “Internet is een game changer 
voor spionage en diefstal,” zegt Kuipers. “Als land steken wij 
honderden miljoenen euro’s in het ontwikkelen van onze kennis. 
We willen vooraan lopen als het om innovatie gaat, maar laten we 
zorgen dat die kennis ook beschermd blijft.” De verantwoordelijk-
heid ligt bij de partijen zelf, maar de AIVD ziet het als zijn taak om 
betrokken partijen bewust te maken van de risico’s, vooral omdat er 
niet zelden buitenlandse overheden achter zitten.

ter zee, door de lucht en via de kabel
Rotterdam heeft veruit de grootste zeehaven van Europa, Schiphol 
vormt een hub in het internationaal vliegverkeer. De overheid ziet 
het economisch belang van de Rotterdamse haven en hecht veel 
waarde aan de beveiliging van Schiphol. Dat zijn de fysieke poorten 
naar de wereld. Kuipers: “Met de AMS-IX beschikt ons land over een 
van de grootste internetknooppunten van de wereld. Omdat de 
economie steeds meer op digitale diensten drijft, is beveiliging van 
de AMS-IX, als digitale poort, van minstens zo groot belang. In 1953 
wisten we dat de dijken niet sterk genoeg zouden zijn bij extreem 
weer, maar pas na de watersnoodramp zijn de Deltawerken van de 
grond gekomen. Laten we nu niet wachten op een digitale 
dijkdoorbraak.”

De AIVD is samen met het Nationaal Cyber Security Center betrok-
ken bij de detectie van verdacht netwerkverkeer, dat kan wijzen op 
aanvallen. Digitale aanvallers kunnen zich op meerdere doelen 
richten, bijvoorbeeld overheidsinstellingen. “Vaak met het klassieke 
doel: politieke inlichtingen,” zegt Kuipers. Daarnaast bestaat een 
risico dat (terroristische) hackers zich richten op het uitschakelen 
van vitale sectoren, zoals energievoorziening, waardoor de 
maatschappij ontwricht raakt. “Maar wij hebben grote zorgen over 
de topsectoren: hightech bedrijven, de energiesector en de 
chemische industrie. Aanvallen op onze kroonjuwelen raken direct 
het verdienvermogen van Nederland en zorgen voor economische 
terugval, met alle gevolgen van dien. Economische veiligheid raakt 
de nationale veiligheid.” 
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Economische veiligheid in Duitsland
 ■ AIVD, Afdeling Communicatie

Het feit dat de economie in Duitsland relatief goed draait, heeft ook 
nadelen. Vanuit de gezichtshoek van inlichtingendiensten buiten 
Duitsland is er veel waardevols te halen. In andere woorden: er is 
veel te beschermen. Zou de schade van economische spionage niet 
zo ernstig zijn, zo verklaart het Hoofd van de Duitse veiligheids-
dienst op een persconferentie in Berlijn op 12 november, dan zou je 
in de economische interesse van inlichtingendiensten de erkenning 
kunnen zien dat Duitsland op innovatief en creatief gebied veel te 
bieden heeft.

De Duitse veiligheidsdienst is slechts één van de spelers in een 
samenwerkingsverband van ministeries, werkgeversverbanden, 
veiligheidsdiensten, kamers van koophandel en veiligheidskoepels 
die in Berlijn hun samenwerking bevestigen. De Staatssecretaris van 
het Bundesministerium des Innern, Emily Haber, verklaart dat bescher-
ming van de wetenschap een aanpak vereist waarbij publieke en 
private partijen samenwerken én waarbij internationaal wordt 
samengewerkt. Ervaringen, best practices en beschermingsstrate-
gieën moeten worden uitgewisseld, want de belangen van de 
economie eindigen niet bij de landsgrenzen. Hoge publieke 
gezagsdragers uit Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein sluiten 
zich bij deze boodschap aan.
 
De ruggengraat van de welvaart in Duitsland wordt gedragen door 
kleine en middelgrote bedrijven. Bedrijfjes dus vaak, die vooral bezig 
zijn met innovatie en geen tijd, geld of aandacht hebben om een 
bewustzijn te ontwikkelen van hun aantrekkelijkheid voor inlichtin-
gendiensten. Laat staan zich tegen deze diensten te beschermen. De 
helft van de bedrijven is direct of indirect al betrokken geraakt in deze 
asymmetrische strijd. Een kwart heeft er rechtstreeks schade door 
geleden. Maar slechts één vijfde van alle incidenten bereikt een 
overheidsdienst. Het gaat bij deze incidenten allang niet meer om 
uitsluitend “harde” know how: ook prijscalculaties, profielen van 
medewerkers en strategische marktplanning zijn doelwit. Schade 
vertaalt zich als oneerlijke achterstand ten opzicht van concurrentie, 
politieke en economische schade en verlies van arbeidsplaatsen. Een 
relatief nieuwe vorm van spionage is onzichtbare sabotage van 
technische specificaties, waarbij producten op termijn defect raken, 
met alle (imago)schade van dien. De Staatssecretaris wijst er op, dat in 
de nauw aansluitende en verweven productieketens aanvallen op 
kleine bedrijfjes uitstralingseffecten op de gehele keten kunnen 
hebben. Ze gebruikt hiervoor het woord “metastaseren”, waarmee 
direct duidelijk wordt hoe de Duitse overheid over spionage denkt.

Centraal uitgangspunt van de Duitse strategie is: preventie door 
informatie. Daarbij heeft de Duitse overheid niet de bedoeling om 
in elk bedrijf een economische politieagent te plaatsen. De staat 
moet, in een vroeg stadium, actief faciliteren bij de totstandkoming 

van initiatieven waarbij informatie-uitwisseling, sensibilisering en 
gekwalificeerde opleidingen worden gerealiseerd. In bedrijven 
moet een vertrouwenscultuur ontstaan, waardoor veel meer 
incidenten gemeld worden. Informatie-uitwisseling moet normaal 
worden en schroom van bedrijven moet overwonnen worden. Van 
alle partners wordt een actieve bijdragen gevraagd en de overheids-
rol wordt omschreven met de woorden: “hulp tot zelfhulp”. Het 
gaat daarbij niet alleen om de digitale wereld maar ook om de 
ouderwetse – maar actuele – menselijke spion.

Een deel van de initiatieven is al in gang gezet. De veiligheidsdienst 
verricht onderzoek, duidt dreigingen en biedt lezingen en folders 
aan om het bewustzijn te vergroten. Een verbond van werkgevers en 
veiligheidsbedrijven werkt aan een toolbox voor preventieve 
beveiliging van economische informatie. Overheidsdiensten 
werken aan accreditatie van ICT-bedrijven die mogen worden 
ingezet bij het adviseren over gevoelige economische infrastructuur. 
Ook in andere Duitstalige landen lopen grensoverschrijdende 
initiatieven. De Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse en Liechtensteinse 
veiligheidsdiensten werken op dit thema al samen.

Succes kan alleen verkregen worden als niet alleen de uitvoerende 
partners maar ook het politieke hoogste niveau doordrongen is van 
het nationale belang van een gesloten beschermingscirkel. In het 
Koalitionsvertrag van de regering is vastgelegd dat ondernemingen in 
Duitsland beschermd worden tegen statelijk georganiseerde 
spionage en criminaliteit. Een convenant tussen werkgevers, 
Binnenlandse Zaken en de Kamers van Koophandel werkt de 
samenwerking verder uit. Aan het einde van 2015 is de nationale 
strategie voor bescherming van de Duitse industrie gereed: Nationale 
Strategie zum Wirtschaftsschutz 2015.

Meer informatie: www.verfassungsschutz.de

http://www.verfassungsschutz.de
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hoe kweTsbaar is onze economie Voor leVeringsproblemen Van mineralen?

Materialen in de Nederlandse economie
De wereldwijde druk op hulpbronnen neemt voortdurend toe als gevolg van een combinatie van een toenemende 
wereldbevolking, een gemiddeld hoger inkomen en bijgevolg toenemende materiële wensen. Daarnaast zijn  
opkomende economieën zich actief gaan roeren op de verschillende grondstofmarkten om te voorzien in  
hun eigen grondstofbehoeftes.

 ■ Ton Bastein 
TNO

Europa en - in nog sterkere mate - Nederland zijn voor een groot 
deel afhankelijk van import. Een stabiele levering van materialen is 
op lange termijn niet gegarandeerd. Onze economie loopt daarom 
risico’s. Om meer zicht te krijgen op het belang van grondstoffen 
voor onze economie, heeft het Ministerie van Economische Zaken 
een studie laten uitvoeren door TNO waarin getracht wordt zicht te 
krijgen op die kwetsbaarheid. In dit stuk een kort overzicht van de 
belangrijkste resultaten met specifiek aandacht voor de geopoli-
tieke aspecten daarin.

De studie richtte zich op 22 materialen die grotendeels in een eerder 
dit jaar uitgekomen EU-studie waren geïdentificeerd als kritieke 
materialen voor de EU. Verder was de keuze van materialen geba-
seerd op de veronderstelde relevantie van deze materialen voor de 
Nederlandse exportsectoren. Deze materialen zijn de metalen 
antimoon, beryllium, chroom, kobalt, indium, lithium, niobium,  
de verschillende platinagroep-metalen, wolfraam, tin, molybdeen, 

zilver, vanadium en zink, en daarnaast de mineralen fluoriet, fosfaat, 
zeldzame aarden, titaniumdioxide, cokes, grafiet en silicium.
 
De kwetsbaarheid van de Nederlandse economie wordt aan de ene 
kant bepaald door het economisch belang van de sectoren waar 
deze materialen een belangrijke rol spelen en aan de andere kant 
door de mate waarin de leveringszekerheid onder druk kan komen 
te staan. Het economisch belang wordt bepaald door uit te zoeken 
hoe die materialen hun weg vinden in producten en dus in de 
sectoren die deze producten produceren en exporteren. Er zijn tal 
van indicatoren die informatie geven over leverings(on)zekerheid. 
In deze studie is ervoor gekozen de leveringszekerheid uit te 
drukken op basis van verhouding tussen de bewezen reservevoor-
raden en de productie van mineralen, de concentratie van grond-
stofwinning in bronlanden (rekening houdend met de stabiliteit 
van die bronlanden) en de prijsvolatiliteit. 

Hieruit blijkt dat fosfaat en platinagroepmetalen het grootste 
economische belang vertegenwoordigen, maar dat leveringszeker-
heidsrisico’s vooral gezocht moeten worden in de groep zeldzame 
aardmetalen, antimoon, wolfraam (tungsten) en indium. 
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Door materialen aan sectoren te koppelen is in het rapport ook een 
inschatting gemaakt welke industriële sectoren het meest last 
zouden hebben van leveringsonzekerheid van de onderzochte 
materialen. Door het relatief intensieve gebruik van materialen met 
een zeker leveringszekerheidsrisico zijn de sectoren productie van 
transportmaterieel, elektrische apparatuur, computer, optische en 
elektronische apparatuur, machines, basismetaal, metaalproducten 
en meubels meer dan andere sectoren gevoelig voor leveringszeker-
heidsproblemen. Omdat gebruik is gemaakt van internationale 
handelsdata kan een gedetailleerd beeld worden geschetst van 
handelspartners en hun relatieve belang voor de Nederlandse 
economie wat betreft de levering van goederen die een of meer van 
de geselecteerde materialen bevatten.

De grootste handelspartners (met respectievelijk 16 en 11% van de 
waarde van de import van grondstoffen, halffabrikaten of eind- 
producten) zijn China en Duitsland. In totaal blijkt dat 46% van  
de materialen en goederen uit Europa komt, tegen 33% uit Azië.

bronlanden en de invloed van de stabiliteit in een land
Een van de belangrijkste kenmerken van de in dit onderzoek 
opgenomen grondstoffen is dat ze slechts in een paar landen 
voorkomen. Deze landconcentratie kan leiden tot extra druk op de 
vraag indien de betreffende bronlanden geen betrouwbare handels-
partners blijken te zijn of indien zij een steeds groter deel van de 
grondstoffen gebruiken voor binnenlandse productie. 
Landconcentratie maakt dan ook een belangrijk deel uit van de hier 
gekozen kwetsbaarheidsindicator. De geografische concentratie van 
de geselecteerde grondstoffen is weergegeven in de figuur hiernaast.

Voor de hier bekeken grondstoffen geldt dat de productie van de 
Top-3 producerende landen varieert van 50% (zilver) tot 99% 
(beryllium en niobium)! Afgezien van de plaats die China inneemt, 
wordt een belangrijke plaats ingenomen door Brazilië (voor niobium, 
Nb), de Verenigde Staten (voor beryllium, Be), Zuid-Afrika (voor 
platina, Pt), Chili (voor lithium, Li) en de Democratische Republiek 

Congo (voor kobalt, Co). De positie van China als ‘s werelds grootste 
producent van mineralen is opvallend. Het productieaandeel van 
China voor 8 van de 22 in dit onderzoek betrokken grondstoffen is 
meer dan 50% van het aanbod wereldwijd.

Bij de bepaling van de risico’s wordt doorgaans rekening gehouden 
met de kwaliteit van bestuur in bronlanden, bijvoorbeeld door een 
weging toe te passen op basis van de World Governance Indicator (WGI, 
aanwijzing voor de vorm van bestuur in een land, gebaseerd op 
gegevens van de Wereldbank).

Met deze methode wordt het leveringsrisico van beryllium en 
titaniumdioxide lager ingeschat vanwege de vermeende betrouwbaar-
heid van bronlanden V.S., Canada en Australië. Het risico voor kobalt 
wordt daarentegen veel groter geacht, vanwege de belangrijke rol  
van de Democratische Republiek Congo in kobalt-winning. Niet 
onderzocht in deze studie maar wel een belangrijk geopolitiek 
element in de grondstoffendiscussie is de landenconcentratie 
verderop in de waardeketen. Zo zien we dat het winnen van zeldzame 
aarden inmiddels in meer landen plaatsvindt dan tot 2010, maar dat 
de infrastructuur voor verwerking nog steeds een monopolie is in 
Chinese handen. Iets dergelijks geldt ook voor een metaal als koper: 
Zuid-Amerikaanse producenten nemen hier een belangrijke plaats in 
qua winning, maar verdere raffinage vindt voor een zeer aanzienlijk 
deel plaats in … China.

Concluderend: we kunnen stellen nu beter grip te hebben op het 
belang van materialen voor de Nederlandse economie en daarmee 
ook zicht te hebben op de grondstoflanden die voor Nederland 
belangrijk zijn. Indien die kennis nog wordt uitgebreid tot inzicht in 
de verdere stappen in de waardeketen kan een op grondstoffen 
gebaseerd buitenlands beleid vorm krijgen. Een vervolgstudie die in 
de loop van 2015 plaatsvindt zal hier meer zicht op werpen.

Figuur: Top-3 producerende landen per grondstof
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Nationale veiligheidsbelangen  
in de Arctische regio1

 ■ Marcel Urlings 
Voormalig Bevelhebber Landstrijdkrachten 
Lid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

klimaatverandering en het noordpoolgebied
Klimaatverandering is van grote invloed op het Noordpoolgebied en 
voltrekt zich in een steeds hoger tempo met de nodige gevolgen 
voor de ecologische, sociale en economische omstandigheden in 
het kwetsbare Arctische leefgebied. Klimaatverandering heeft tot 
gevolg dat het Arctisch gebied sneller warmer wordt dan andere 
gebieden in de wereld door versterkende terugkoppelingen in het 
klimaatsysteem. De kans bestaat dat het gebied in de komende 
decennia grotendeels ijsvrij wordt. Daarnaast dragen smeltende 
ijskappen van het landijs zoals op Groenland bij tot een extra 
stijging van de zeespiegel. Dit heeft ook gevolgen voor Nederland. 
Tevens wordt het weer extremer, zowel in het poolgebied zelf als 
daarbuiten omdat weerspatronen in verschillende delen van de 
wereld elkaar beïnvloeden. Deze ontwikkelingen zijn zorgelijk 
vanwege het grote risico op onherstelbare schade aan het Arctisch 
milieu. Smeltend ijs leidt daarentegen ook tot nieuwe mogelijkhe-
den voor olie- en gaswinning en het beschikbaar komen van nieuwe 
scheepvaartroutes. In het Noordpoolgebied bevinden zich naar 
verwachting 13% van de nog niet ontdekte wereldwijde olievoorraad 
en 30% van de gasvoorraad. Nieuwe scheepvaartroutes langs de 
Russische en Canadese kust en via de Noordpool zullen op termijn 
een aanzienlijke verkorting van de reisafstand opleveren. Deze 
perspectieven leiden enerzijds tot hooggespannen verwachtingen 
over het economisch potentieel van het Noordpoolgebied en 
anderzijds daarmee samenhangend, tot beschouwingen over 
mogelijke conflicten tussen de Arctische landen.  

geopolitieke en strategische betekenis van de 
arctische regio
De belangstelling voor de Arctische regio neemt sinds een aantal 
jaren om ten minste twee redenen toe. In de eerste plaats omdat het 
Noordpoolgebied als relatief onbeheerd en “onverdeeld” gebied in 
een tijdperk van groeiend multipolarisme tot jachtobject van 
grootmachten kan worden. In de tweede plaats omdat het 
Noordpoolgebied door klimaatverandering, technologische 
ontwikkelingen en marktomstandigheden (bijvoorbeeld energie-
prijzen) zijn ontoegankelijkheid in meerdere opzichten lijkt te 
verliezen. Kortom: de voorwaarden voor een Arctic scramble zijn 
aanwezig. Maar er zijn ook matigende factoren.

1 Dit artikel is gebaseerd op het recente advies De toekomst van de Arctische regio. 
Samenwerking of confrontatie? van de Adviesraad Internationale Vraagstukken 
(AIV). In het decembernummer van de Internationale Spectator wordt uitgebreid 
ingegaan op dit advies.

Ten eerste hoeft de geopolitieke competitie niet per definitie uit de 
hand te lopen. Zelfs tijdens de Koude Oorlog was zeker in de 
Arctische wateren zelfbeheersing min of meer aan de orde.
Ten tweede bestaat er in het bijzondere geval van de Noordpool een 
bescheiden, maar vrij succesvolle traditie van regiolaterale governance.
Ten derde zou de tendens van matiging nog kunnen worden 
bevorderd door de uitzonderlijke klimatologische uitdagingen die 
de Arctische regio aan landen stelt. Er staat een duidelijke premie 
op samenwerking, de Arctische landen hebben elkaar nodig om de 
uitdagingen als gevolg van de klimaatverandering het hoofd te 
bieden. 

Nu onder meer de ontwikkeling naar een multipolaire wereld de 
verhouding tussen grootmachten in de wereld onder druk zet, twee 
van die grootmachten rechtstreekse belangen bij de Arctische regio 
hebben (Rusland en de VS als leden van de Arctische Raad) en een 
derde en vierde zich melden als mondiaal belanghebbende (China 
en India als waarnemers van de Arctische Raad), zou de competitie 
zich naar het Noordpoolgebied kunnen verplaatsen. De Adviesraad 
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Internationale Vraagstukken (AIV) is echter van mening dat de 
genoemde matigende factoren zo sterk zijn dat een felle competitie 
niet voor de hand ligt. Ook de nieuwkomers (China, India en Japan) 
accepteren de bestaande institutionele kaders, zonder de bijzondere 
positie van de Arctische staten aan te vechten. Van het openen van 
een “mondiale” doos van Pandora, de Noordpool als wereldpro-
bleem, is geen sprake. 

(veiligheids)belangen nederland in de arctische regio
De olie- en gaswinning, de winning van andere grondstoffen en de 
nieuwe scheepvaartroutes kunnen voor Nederland economisch 
interessant worden. Met de afnemende nationale gasvoorraad raakt 
Nederland in toenemende mate aangewezen op buitenlandse olie- 
en gasvoorraden, waaronder de voorraden in het Arctisch gebied. 
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een goede marktpositie op 
terreinen als landwinning, maritieme- en offshore technologie, 
gas- en oliewinning, de aanleg van pijpleidingen, scheepsbouw en 
visserij. Het economisch potentieel van het Noordpoolgebied is wat 
olie en olieproducten betreft nu al van aanzienlijke betekenis voor 
de haven van Rotterdam. De haven is aantrekkelijk voor Rusland als 
centrale opslagplaats en overslaghaven voor Russische olie. 

Nederlandse (veiligheids)belangen kunnen worden geraakt door 
ontwikkelingen in de Arctische regio.
Ten eerste kunnen de gevolgen van de klimaatverandering in het 
Noordpoolgebied in ecologisch en klimatologisch opzicht risico’s 
opleveren voor Nederland. Het smelten van het ijs op Groenland 
bijvoorbeeld zal tot een substantiële stijging van de zeespiegel 
leiden, dat voor Nederland niet zonder gevolgen zal blijven.
Ten tweede kunnen economische belangen geschaad worden in geval 
van bijvoorbeeld een (militair) conflict tussen Rusland en een of 
meerdere Arctische staten. Tijdens een conflict zou de Nederlandse 
en/of Europese energievoorzieningszekerheid gevaar kunnen lopen 
en ook de haven van Rotterdam zou hierdoor getroffen kunnen 
worden. De omvang van de schade hangt dan samen met de mate 
waarin Nederland op dat moment afhankelijk is van olie- en 
gasvoorziening uit de Arctische regio.
Ten derde is het voorstelbaar dat in geval van een militair conflict een 
van de Arctische NAVO-lidstaten een beroep doet op artikel 4 of 5 
van het NAVO-verdrag en Nederland langs die weg betrokken raakt. 
Met Finland en Zweden heeft Nederland eveneens een dergelijke 
relatie via het Verdrag van Lissabon. 

Tussen de Arctische staten onderling en met de niet-Arctische staten 
bestaan belangentegenstellingen en disputen die betrekking hebben 
op territoriale claims, de afbakening van maritieme zones en de 
jurisdictie over de nieuwe scheepvaartroutes. Het lijkt echter weinig 
waarschijnlijk dat deze geschillen binnen afzienbare termijn tot een 
(militair) conflict zullen escaleren, onder meer vanwege de verweven-
heid van belangen en de onderlinge afhankelijkheid van de Arctische 
landen. Internationale wet- en regelgeving biedt voor veel van de 
voorliggende vraagstukken een oplossing en wordt door de Arctische 
landen als zodanig geaccepteerd. De landen zijn vooralsnog gericht 
op onderlinge samenwerking in het bijzonder in de Arctische Raad. 

De crisis na de annexatie van de Krim en het Russische optreden in het 
oostelijk deel van Oekraïne, leiden tot onzekerheid over de ontwikke-
ling van de betrekkingen tussen Rusland en de Westerse landen. Nu al 
heeft dit gevolgen voor de Arctische regio aangezien Arctische 
olie-exploratie onderdeel uitmaakt van de Europese sanctiepakketten. 
Indien de onderlinge betrekkingen tussen Rusland en het Westen 
verder verslechteren, zou in het Noordpoolgebied een situatie kunnen 
ontstaan die doet denken aan de Koude Oorlog. De Arctische regio zou 
dan ook een spanningsgebied kunnen worden als gevolg van ontwik-
kelingen die niet direct gerelateerd zijn aan de regio zelf. Niet alleen 
een langdurige verslechtering van de geopolitieke verhoudingen tussen 
Rusland en de Westerse landen zou de huidige stabiele situatie in het 
Arctisch gebied negatief beïnvloeden, ook de transformatie naar een 
multipolaire wereld met andere machtsverhoudingen tussen Rusland, 
China en de VS kan van betekenis zijn voor het Noordpoolgebied. 
China beschouwt de Arctische regio als een mondiale aangelegenheid. 
De Chinese wens om zich een positie te verwerven in de Arctische regio 
kan ook tot spanningen aanleiding geven. 

tot slot
De huidige veiligheidspolitieke situatie in het Noordpoolgebied 
geeft geen aanleiding om het Nederlandse veiligheidsbeleid op dit 
punt te herzien. Wel is het gewenst dat Nederland de militair-strate-
gische kennis over dit gebied op peil houdt en de militaire samen-
werkingsprojecten in de regio continueert. Dit betreft niet alleen 
voortzetting van de bijdrage van de Nederlandse krijgsmacht aan de 
jaarlijkse NAVO-oefeningen in de regio, maar ook de huidige 
samenwerking met de NAVO-landen die lid zijn van de Arctische 
Raad namelijk Denemarken, Noorwegen, Canada en de Verenigde 
Staten, verdient blijvende aandacht.
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de geopoliTieke geVolgen Van heT europese energie- en klimaaTbeleid

Time to Wake Up
 ■ Marjolein de Ridder, Sijbren de Jong, Tim Sweijs en  

Willem Oosterveld 
The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

De dramatische gebeurtenissen in Oekraïne het afgelopen jaar 
tonen nogmaals aan dat Europese energiezekerheid een gevoelige 
geopolitieke achilleshiel blijft. Ook werd duidelijk dat interne en 
externe veiligheid nauw met elkaar vervlochten zijn. De noodzaak 
van een holistische veiligheidsagenda uitgevoerd middels een 
whole-of-government benadering staat daarmee buiten kijf. Maar de 
invulling daarvan blijft vaak steken in algemeenheden. Een analyse 
van de effecten van klimaat- en energiebeleid op veiligheid biedt 
een handvat om concretere beleidsdoelstellingen te formuleren. 
Een Europese transitie naar hernieuwbare energie kan een sleutelrol 
vervullen in het veiligstellen van energiezekerheid op lange termijn. 
Nederland zou daarom binnen de EU en de VN, alsmede tijdens het 
Europees voorzitterschap in 2016 moeten inzetten op een ambitieus 
beleid voor duurzame energie. Daarbij moet het echter oog hebben 
voor de grotendeels onderbelichte positieve en negatieve veilig-
heidseffecten van een Europese energietransitie.1

vergeet de geopolitiek niet
Op 24 oktober 2014 bereikten Europese leiders overeenstemming 
over een nieuw klimaat- en energieakkoord voor 2030. Emissies 
zullen met 40% worden teruggedrongen, terwijl energie-efficiëntie 
en het aandeel hernieuwbare energie in de EU-energiemix met 
tenminste 27% dienen te stijgen. Het akkoord werd bekritiseerd in 
het Europese Parlement. Voornaamste mikpunt was een gebrek aan 
ambitie om opwarming van de aarde daadwerkelijk tegen te gaan 
door tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 
1990 met 80 tot 95% te verlagen. Het nieuwe klimaat- en energieak-
koord gaat echter over meer dan enkel de impact van fossiele 
brandstoffen op het klimaat. Een ambitieus klimaat- en energiebe-
leid is zowel vanuit het perspectief van duurzaamheid en veiligheid 
van belang. Daarnaast draagt het bij aan het verwezenlijken van 
doelstellingen uit het Nederlandse energieakkoord en de 
Internationale Veiligheidsstrategie.

klimaatverandering: een veiligheidsthema met 
hoofdletter v
Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen draagt bij aan 
wereldwijde klimaatverandering. De effecten van klimaatverandering 
zijn legio: van milieudegradatie en economische schade – in 2030 

1 Dit is de beknopte weergave van een uitgebreidere argumentatie die wordt 
uitgewerkt in Tim Sweijs et al., Time to Wake Up - The Geopolitics of EU 2030 
Climate and Energy Policies (The Hague: The Hague Centre for Strategic Studies 
(HCSS), 2014), http://www.hcss.nl/reports/time-to-wake-up/155/.

gemiddeld 8% van het BBP in de minst ontwikkelde landen2 – tot aan 
humanitaire rampen en intra-statelijk conflict. Met name in landen 
met een geschiedenis van gewelddadig conflict vergroot klimaatver-
andering het risico op instabiliteit. In fragiele staten is het bestuur te 
zwak om adequaat te reageren op de nasleep van een natuurramp. 
Klimaatverandering draagt bij aan schaarste van grondstoffen, zoals 
water en vruchtbare grond. Dit kan leiden tot vluchtelingenstromen 
en spanningen in de regio of het gastland waar de migranten zich 
vestigen. Een Europese transitie naar hernieuwbare energie kan 
bijdragen aan het inperken van de veiligheidsuitdagingen van 
klimaatverandering. Nederland zou al tijdens de aankomende 
VN-klimaattop in Lima in december en volgend jaar in Parijs  
andere landen dringend moeten wijzen op de risico’s die verbonden 
zijn aan het vasthouden aan een fossiele brandstofeconomie.

de vloek van fossiele brandstoffen 
Een blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bestendigt 
ook het risico op internationale spanningen en conflicten die 
voortkomen uit de ongelijke verdeling en de sterke concentratie van 
olie- en gasvoorraden in een beperkt aantal landen. Het veiligstel-
len van energie heeft in de geschiedenis bijgedragen aan buiten-
landse militaire interventies in landen met strategische olie- en 
gasvoorraden, bijvoorbeeld in het Midden Oosten. De ongelijke 
verdeling van energiebronnen draagt er ook aan bij dat landen met 
elkaar wedijveren over toekomstige bronnen, bijvoorbeeld in het 
Noordpoolgebied en in de Oost- en Zuid-Chinese Zee. De sterke 

2 Climate Vulnerability Monitor 2nd Edition: A Guide To The Cold Calculus Of A Hot Planet 
(DARA and the Climate Vulnerable Forum, 2012), http://daraint.org/
climate-vulnerability-monitor/climate-vulnerability-monitor-2012/report/.
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concentratie van olie- en gasvoorraden stelt producenten boven-
dien in staat om energie als instrument te gebruiken om politieke 
en economische dwang uit te oefenen. De Europese afhankelijkheid 
van aardgas uit Rusland beperkte in grote mate de politieke en 
diplomatieke manoeuvreerruimte bij het bepalen van een gemeen-
schappelijk EU-standpunt ten aanzien van de crisis in Oekraïne.
De toenemende vraag naar energie als gevolg van mondiale groei van 
bevolking en welvaart, met name in opkomende economieën en 
niet-Westerse landen, zet de energiezekerheid van Europa verder 
onder druk. Daarnaast bedreigen politieke instabiliteit en grondstof-
fennationalisme in belangrijke olie- en gas producerende landen 
onze energiezekerheid. Internationale olie- en gasbedrijven moeten 
steeds vaker concurreren met nationale olie- en gasbedrijven. Zij 
hebben te maken met toenemende restricties en worden steeds meer 
naar onherbergzame gebieden gedreven, terwijl nationale olie- en 
gasbedrijven bovenop de gemakkelijk winbare voorraden zitten.

geostrategische betekenis energietransitie
Op de lange termijn zou een Europese transitie naar hernieuwbare 
energie significante positieve gevolgen kunnen hebben voor de 
Europese energiezekerheid en de internationale stabiliteit. De 
dalende Europese vraag naar olie en gas vermindert het risico op 
conflict over bestaande en toekomstige olie- en gasvelden wereld-
wijd. Bovendien kan Europa minder snel onder druk worden gezet 
door olie- en gas producenten. Als ook andere landen op de lange 
termijn een transitie naar meer hernieuwbare energie zouden 
maken, verliezen olie en gas verder aan terrein als drijvende kracht 
achter tal van interstatelijke spanningen. Hierdoor zal de EU 
mogelijk minder snel betrokken raken bij militaire interventies 
gericht op energiezekerheid of bij het bestrijden van veiligheids- 
risico’s die voortkomen uit energie-gedreven conflicten.

intrastatelijke veiligheidsgevolgen
Op de middellange termijn kan het wegvallen van Europese olie- en 
gasimporten echter ook negatieve gevolgen hebben voor de stabiliteit 
van landen waar inkomsten uit olie en gas een belangrijk percentage 
vormen van het BBP en de overheidsfinanciën, de zogenaamde rentier 
states. Voorbeelden zijn Rusland, Algerije, Egypte en Venezuela. Een 
interessant verschil tussen deze landen en stricte dictaturen zoals 
Saoedi-Arabië is dat deze eersten zowel autocratische als democrati-
sche kenmerken herbergen. De bevolking heeft dus al aan enige mate 
van vrijheid geroken. Hierdoor kan er sneller een kritische massa van 
burgers ontstaan die in opstand kan komen als binnenlandse 
economische omstandigheden verslechteren. De machtsbasis van 
dergelijke regimes brokkelt snel af als zij niet meer in staat zijn het 
sociale contract met de bevolking te financieren door protesten af te 
kopen met bijvoorbeeld subsidies op energiegebruik. Op de lange 
termijn zet dit de deur open naar mogelijk meer duurzame economi-
sche groei en democratischere vormen van bestuur, maar op kortere 
termijn kunnen instabiele regimes jarenlang gebukt gaan onder grote 
politieke en sociale onrust en geweld.

no one says it will be easy
Een Europese energietransitie heeft als grootste voordeel dat Europa 
minder kwetsbaar wordt voor politieke en economische druk van 

energieleveranciers zoals Rusland. Met het juiste aanmoedigingsbe-
leid kan hernieuwbare energie ook bijdragen aan innovatie, groene 
economische groei en het concurrerend vermogen van Europa. Op 
lange termijn zal een dergelijke transitie, mits gevolgd door andere 
grote energie consumerende landen, de kans op klimaatverande-
ring en inter- en intrastatelijk conflict verminderen. De weg 
hiernaar toe is echter niet zonder obstakels. Alhoewel belangrijke 
spelers – zoals China en de VS – ook op grote schaal investeren in 
hernieuwbare energie, zullen conventionele en onconventionele 
fossiele brandstoffen op de middellange termijn nog het grootste 
deel van hun energiemix vormen. Dit beperkt de impact van een 
Europese transitie. Tegelijkertijd kan een Europese energietransitie 
– juist in combinatie met een mondiale overgang – tijdelijk 
bijdragen tot meer instabiliteit in olie- en gas exporterende staten 
in de directe Europese omgeving. Tevens zullen nieuwe dilemma’s 
zich aandienen. Indien door vraagdaling de prijs voor fossiele 
brandstoffen zakt, wordt het verleidelijk om terug te vallen op olie 
en gas. Een ander risico is toenemende afhankelijkheid van landen 
die beschikken over mineralen die nodig zijn voor hernieuwbare 
energie technologieën, zoals zeldzame aardmetalen uit China.

De inzet van het Nederlands EU-voorzitterschap zou een ambitieus 
klimaat en energiebeleid moeten zijn dat anticipeert op de 
bovengenoemde indirecte veiligheidseffecten. Veiligheidsrisico’s 
moeten worden aangegrepen als een kans om de samenwerking 
tussen energieleveranciers en Europa te intensiveren. Zo heeft 
Europa veel kennis en technologie in huis die het mogelijk maken 
om veel van de politieke, sociale en economische problemen het 
hoofd te bieden waar olie- en gas producerende landen mee 
geconfronteerd kunnen worden als gevolg van een Europese 
transitie. Op deze manier kunnen Europa en Nederland hun 
veiligheid op korte én lange termijn beter waarborgen. 
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De economische betekenis van 
nationale veiligheidsrisico’s
Doen rampen er economisch toe?

Economische veiligheid is één van de vijf nationale veiligheidsbelangen die worden beschouwd in de strategie Nationale Veiligheid.  
De economische analyse van (potentiële) rampen is belangrijk om de gevolgen van die rampen voor de vitaliteit van onze economie in te 
schatten en ook om inzichtelijk te maken welke investeringen in welke preventie van welke rampen efficiënt zijn en welke niet. In een recent 
gepubliceerd artikel in het Tijdschrift voor Veiligheid geven de auteurs een overzicht van internationaal onderzoek en laten zij zien hoe dit 
handvatten kan bieden om de economische impact van uiteenlopende rampen in te schatten. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de 
Nationale Risicobeoordeling (NRB) waarin verschillende soorten rampen, crises en dreigingen worden geanalyseerd met scenario’s die 
volgens een vaste multidisciplinaire systematiek worden beoordeeld om effecten onderling te kunnen vergelijken. De economische impact is 
één van de beoordelingscriteria in deze NRB-methodiek. Hieronder vatten de auteurs de belangrijkste zaken uit genoemde publicatie samen.  

 ■ Prof. dr. Peter A.G. van Bergeijk  
International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit 
Lid Taakgroep Analistennetwerk Nationale Veiligheid

 ■ Dr. Marcel G. Mennen 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Veiligheid 
Algemeen secretaris Analistennetwerk Nationale Veiligheid

het belang van de economische analyse
Rampen, dreigingen en crises zijn economisch relevant wanneer  
ze een verstoring van economische processen veroorzaken en 
daarmee een sterke invloed kunnen hebben op de welvaart en het 
welzijn van burgers en bedrijven. Ook kunnen ze grote schade 
veroorzaken in termen van kosten. 
In Nederland is de wetenschappelijke aandacht voor economische 
aspecten van rampen aan de magere kant. Mogelijk komt dit 
doordat Nederland een land is met een minder dan gemiddelde 
frequentie van economische rampen. Voor beleidsmakers is de 
economische analyse van belang omdat zij willen weten hoe de 
economische consequenties van rampen beperkt kunnen blijven. 
En welke investeringen in welke preventie van welke rampen 
efficiënt zijn en welke niet. Soms is de economische analyse 
overigens ontnuchterend, bij voorbeeld wanneer de kosten van 
preventie de baten in termen van voorkomen schade overtreffen  
en preventie daarom op economische gronden inefficiënt is.  
Er kunnen dan andere, bij voorbeeld politieke en maatschappelijke 
overwegingen zijn om desondanks toch tot preventie over  
te gaan.

koten van rampen
Macro-economen onderscheiden directe en indirecte kosten.  
Beide zijn relevant, maar er zijn verschillen in tijdsduur, reikwijdte 
en beheersbaarheid. 

De directe kosten zijn de waarde van de beschadiging en vernietiging 
die optreedt door de ramp. De waarde van de teloorgegane goederen, 
diensten en productiemiddelen kan worden bepaald, als er markten 
bestaan waarop dergelijke zaken worden verhandeld of indien er 
ramingen zijn van de uitgaven die nodig zijn om beschadigingen te 
repareren. Ook het kwantificeren van verstoringen van de bedrijfs- 
voering van ondernemingen is relatief eenvoudig. Op een heel basaal 
niveau gebeurt dat al in de Nationale Rekeningen van het CBS door 
rekening te houden met zogenaamde werkdageffecten. Er zijn echter 
ook beschadigingen en vernietigingen die niet kunnen worden 
geneutraliseerd door middel van reparatie of vervanging via de markt. 
Voorbeelden zijn: doden, gezondheidsverlies, reputatieverlies, schade 
aan ecosystemen en verlies aan burgervrijheden. Kosten voor 
gezondheidszorg inclusief verzekeringen, arbeidsongeschiktheids- 
uitkeringen en dergelijke kunnen wel worden berekend, maar er is 
ook sprake van niet materieel gezondheidsverlies. Reparatie of 
vervanging behoren dan niet tot de mogelijkheden. Dit wil niet 
zeggen dat deze kosten er niet toe doen, maar het is ingewikkelder  
en soms zelfs omstreden om deze verliezen in geld te waarderen. 
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De indirecte kosten treden na de ramp en/of buiten het rampgebied 
op. Het zijn geen directe gevolgen van een ramp en ze hebben 
meestal betrekking op een langere periode waarin negatieve 
consequenties worden veroorzaakt door ontregeling van economi-
sche en maatschappelijke processen ten gevolge van de ramp. 
Dikwijls zijn de indirecte kosten uiteindelijk groter dan de directe 
kosten. 
De vernietiging van een spoorbaanvak door een lokale overstro-
ming is een voorbeeld van een directe kostencomponent die 
indirecte kosten op nationale schaal tot gevolg heeft in de vorm  
van het uitvallen van transportmogelijkheden over dat baanvak. 
Deze indirecte kosten zijn deels afhankelijk van het tempo en de 
doelmatigheid waarin herstelwerkzaamheden worden verricht en 
ook daarom altijd met grotere onzekerheidsmarges omgeven dan 
de directe kosten. 
Ook zijn er indirecte kosten die optreden doordat burgers, 
bestuurders en bedrijven reageren op een ramp. Zo kunnen 
geïntensiveerde veiligheidskosten en grenscontroles internationale 
handel en transport belemmeren en bestuurlijke reacties leiden tot 
verschuivingen in het budget, waardoor andere overheidsdiensten 
onder druk komen te staan. De economische analyse is belangrijk 
om de kosten van deze gedragingen in kaart te brengen.
Een belangrijk discussiepunt is het feit dat rampen weliswaar in eerste 
instantie de groei vertragen door een verstoring van de maatschappe-
lijke processen en kapitaalvernietiging, maar dat sommige rampcate-
gorieën de groei ten goede kunnen komen omdat de kapitaalgoede-
renvoorraad met nieuwere en betere kapitaalgoederen wordt 
hersteld. Ook is het een economisch ervaringsfeit dat na regen 
zonneschijn komt: na een krimp volgt uiteindelijk altijd herstel.

schade in kaart gebracht
Het ramen van productieverliezen start bij de identificatie van de 
kapitaalgoederen die door de ramp verloren of beschadigd raken. 
Hierbij moet in het kader van de beoordeling van nationale veilig-
heidsrisico’s een brede definitie worden gehanteerd voor kapitaal, 
zodat rekening wordt gehouden met schade die optreedt aan fysieke 
activa (machines, fabrieken, infrastructuur), menselijke activa (kennis 
en kunde van de beroepsbevolking), natuurlijke activa (land, 
hulpbronnen en natuur) en immateriële activa (patenten, reputatie). 
In theorie is de raming van deze kosten rechttoe rechtaan want het 
waardeverlies van de kapitaalgoederen komt in principe overeen met 
de contant gemaakte waarde van toekomstige productie-uitval. In de 
praktijk zijn er echter nogal wat haken en ogen omdat ook er sprake 
kan zijn van effecten die niet door de markt worden verdisconteerd. 
Dit is bij voorbeeld het geval voor de openbare dienstverlening en de 
publieke infrastructuur. In zulke gevallen zullen de via marktprijzen 
bepaalde kosten de maatschappelijke kosten onderschatten. 
In een internationale studie van Tavares (2004) – één van de weinige 
studies die een multi hazard benadering kiest – is het gemiddelde 
verlies van economische groei geschat voor verschillende typen 
rampen. Daar waar de frequentie van natuurrampen groter is dan de 
frequentie van door mensen gecreëerde rampen, is de impact op 
het groeitempo juist groter voor de man made hazards. Hierbij is de 
nationale context bepalend. Aardschokken in Italië zijn natuurlijk; 
in Groningen zijn ze van menselijke makelij. 

toepassing in de nrb
Er is al een breed scala aan studies en methoden beschikbaar die 
kunnen helpen bij het opstellen van een prospectieve raming van 
de economische kosten en impact van veiligheidsscenario’s zoals in 
de NRB. In het artikel van Van Bergeijk en Mennen is een overzicht 
gegeven van verschillende ramingsmethoden. Elke methode wordt 
beschreven en geïllustreerd met een voorbeeld van een toepassing 
in de NRB. In het kader is een concrete toepassing beschreven, 
ontleend aan een praktijkvoorbeeld van een NRB-scenario. 

conclusie
Er is inmiddels ervaring opgedaan met een breed palet aan 
onderzoekstechnieken en het is mogelijk gebleken om de 
potentiële kosten van een groot scala aan economische en 
niet-economische nationale veiligheidsrisico’s te bepalen. 
De economische invalshoek kan beleidsmakers en analisten 
helpen om goede afwegingen te maken aangaande 
investeringen in capaciteiten ter preventie van rampen en 
crises, het uiteindelijke doel van de strategie Nationale 
Veiligheid.
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voorbeeld methode: werkdagenbenadering  
bij ernstige grieppandemie nrb 2011

In de Nationale Risicobeoordeling 2011 is een scenario 
Ernstige grieppandemie ontwikkeld en beoordeeld. Om de 
economische impact te bepalen zijn de macro-economische 
effecten berekend, gebaseerd op basis van de correctiefactor 
die het CBS toepast in de ramingen voor de Nationale 
Rekeningen voor verschillen in het aantal werkdagen. Voor 
dit scenario is berekend dat een afname van het aantal 
gewerkte dagen met 2,38 – gebaseerd op een schatting van 
het aantal zieken en ziekteduur met een gevalideerd model 
voor infectieziekteverspreiding – leidt tot een daling van het 
Bruto Binnenlands Product met 0,12% tot 0,24% ofte wel 
700 tot 1400 miljoen euro.
Er is ook een alternatieve berekening gemaakt met een 
methode van de Congressional Budget Office van de VS 
(2005), die uit komt op 5 miljard euro.
De twee berekeningswijzen geven inzicht in de onzekerheden 
van de geschatte kosten, hoewel de uitkomsten qua orde van 
grootte overeenkomen (in de NRB-systematiek wordt met 
klassen gewerkt die steeds een factor 10 oplopen). 
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De bescherming van onze vitale 
infrastructuur herijkt
“Globalization has made us more vulnerable, it creates a world without borders, and makes us painfully aware of  
the limitations of our present instruments, and of politics, to meet its challenge.” 1 

 ■ Mathilda Buijtendijk en Sven Hamelink 
Directie Weerbaarheidsverhoging, NCTV

Globalisering leidt er toe dat we makkelijker van 
land tot land kunnen reizen, de economische 
vruchten kunnen plukken van een wereld met 
minder grenzen en de slagkracht van samenwer-
king tussen landen en economieën kunnen 
versterken. Maar het maakt ook uit dat we als 
samenleving in toenemende mate afhankelijk zijn 
geworden van processen die niet alleen met elkaar 
verweven zijn, maar zich ook niet aan landsgren-
zen houden. Denk aan elektriciteit, telecom, ICT, 
netwerken die Europees en zelfs mondiaal zijn. 
Deze toegenomen verwevenheid leidt ook tot 
steeds grotere impact als iets uitvalt of verstoord 
raakt. Als 20 jaar geleden de elektriciteit uitviel, 
deed hooguit het licht, de TV en koelkast het niet 
meer. Tegenwoordig hebben we ook geen internet 
meer, werkt de deurbel niet, openen automati-
sche deuren niet meer, kunnen we gemalen niet 
meer bedienen, kan de riolering uitvallen en  
werken betaal- en geldautomaten niet.

Niet alleen is de verwevenheid van processen en onze afhankelijk-
heid van dit soort processen veranderd, ook de aard van de risico’s 
en dreigingen waar de moderne samenleving mee geconfronteerd 
wordt, is veranderd. Dachten we vroeger vooral in termen van 
branden, ongevallen en technisch falen, tegenwoordig ligt de 
nadruk ook steeds meer op digitale dreigingen of de kwetsbaarheid 
van fysieke en digitale knooppunten van processen. Al deze 
veranderingen maken het noodzakelijk dat we in Nederland 
opnieuw integraal kijken naar onze vitale infrastructuur. Is wat we 
tien jaar geleden bedacht hebben als vitaal, als cruciaal voor onze 
samenleving, dat ook vandaag nog? Of zijn we afhankelijker 
geworden van andere processen? En is het beleid dat we voeren om 
deze infrastructuur te beschermen, nog wel voldoende om huidige 
risico’s en dreigingen het hoofd te kunnen bieden. Is onze vitale 
infrastructuur nog wel voldoende in zicht en voldoende weerbaar?

1 Anna Lindh (Zweedse politica, minister van Milieu en Buitenlandse Zaken van 
1994 tot 2003)

Deze vragen hebben ertoe geleid dat het Kabinet eind 2013 heeft 
besloten om het beleid rondom de bescherming van vitale 
infrastructuur te herijken en dit in nauwe samenwerking met de 
private organisaties en alle andere stakeholders, zoals veiligheidsre-
gio’s en politie, op te pakken. Medio 2015 zal dit leiden tot een 
herijkt beleid vitaal.

Deze herijking vitaal maakt dat overheid en bedrijfsleven gericht 
kijken naar risico’s en dreigingen en gericht instrumenten inzetten 
om de weerbaarheid te verhogen. Een exercitie die niet eenmalig is, 
maar een continue proces neerzet gericht op het voorkomen en 
voorbereid zijn op maatschappelijke ontwrichting, gericht op  
het beschermen van onze nationale en economische veiligheid. 
Daar hoort ook bij dat we kijken naar de mogelijke risico’s voor de 
nationale veiligheid bij buitenlandse overnames en investeringen  
in Nederlandse vitale organisaties.
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Kabinet scherpt internationaal 
veiligheidsbeleid aan
‘Een actief buitenlandbeleid is cruciaal om onze strategische belangen, vrijheden en waarden te verdedigen. We zullen in 
internationaal verband langere tijd moeten werken aan blijvende oplossingen voor de crisishaarden om ons heen. De 
keuzes van nu moeten ook straks houdbaar zijn.’ Dit staat in de Beleidsbrief Internationale Veiligheid, getiteld ‘Turbulente 
Tijden in een Instabiele Omgeving’, waarmee de ministerraad medio november heeft ingestemd op voorstel van minister 
Koenders van Buitenlandse Zaken. In de brief gaat het kabinet uitvoerig in op crises die Nederland op dit moment raken, 
bedreigingen die er aan komen en wat Nederland daartegen onderneemt.

Volgens het kabinet is de afgelopen maanden – soms pijnlijk –  
duidelijk geworden dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. ‘We 
moeten niet alarmistisch zijn, maar wel realistisch. We moeten 
ernstig rekening houden met een langdurige periode van instabili-
teit in de directe omgeving van Europa. Terwijl het aantal crises 
wereldwijd afneemt, beleven we in de directe omgeving van Europa 
turbulente tijden. De toenemende instabiliteit in de internationale 
omgeving van Nederland raakt rechtstreeks aan onze veiligheid en 
onze welvaart.’ 

De kabinetsbrief bouwt voort op de Internationale Veiligheids- 
strategie van het kabinet die anderhalf jaar geleden werd gepubli-
ceerd. Het kabinet stelt vast dat sindsdien de instabiliteit in de 
wereld om ons heen sterk is toegenomen. De ring van instabiliteit 
rond Europa, waarvan sprake was in de Strategie, is groter geworden 
door de Russische annexatie van de Krim en het conflict in 
Oost-Oekraïne. Binnen de ring is de instabiliteit sneller toege- 
nomen dan verwacht, met de opkomst van ISIS in Syrië en Irak.  
Ook elders in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is de instabiliteit 
toegenomen.

We zien ons geconfronteerd met nieuwe manieren van oorlog- 
voering, aldus het kabinet, waarbij conventionele, niet-reguliere  
en digitale tactieken worden gecombineerd. Rusland manifesteert 
zich steeds nadrukkelijker, ook in militair opzicht. De internatio-
nale rechtsorde staat toenemend onder druk. Dit alles raakt direct 
en indirect aan onze nationale veiligheid en onze welvaart.  
Dat is heel duidelijk geworden met de jonge mannen en vrouwen 
die afreizen naar Syrië en Irak om daar deel te nemen aan een 
gewelddadige strijd en met de substantiële dreiging voor terroris- 
tische aanslagen in Nederland zelf.

De achtergrond van de conflicten is complex. Er liggen verschil-
lende diepere oorzaken aan ten grondslag. Dit betekent dat snelle 
oplossingen niet mogelijk zijn. ‘Dat vraagt om internationale 
samenwerking en een geïntegreerde aanpak. Dit betekent met  
een gecoördineerde inzet van diplomatie – in de conflictregio’s  
zelf en in internationale organisaties – ontwikkelingssamenwerking 
en defensie, met instrumenten op het terrein van politie, justitie  
en handel.’

Nederland zal daarbij zoveel mogelijk in Europees verband 
optrekken. Concreet betekent dit volgens het kabinet dat Europa 
nog meer verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor de 
veiligheid en stabiliteit in de eigen regio. Ook moet het zich meer 
concentreren op de stabiliteit in de onmiddellijke nabijheid van 
Europa. De kwaliteit van vredesmissies en -operaties in EU- en 
VN-kader moet omhoog. Bescherming van burgers moet daarbij 
centraal staan. Voor de NAVO staat collectieve verdediging van  
het bondgenootschappelijk grondgebied weer nadrukkelijk op  
de agenda.

Nederland zal zich ook concentreren op een aantal thema’s 
waarover nu goede internationale afspraken moeten worden 
gemaakt om verdere crises voor te zijn: cyber, foreign terrorist 
fighters, klimaatverandering, grondstoffenschaarste en nieuwe 
wapensystemen. ‘We moeten niet alleen oog hebben voor de  
acute crises van nu, maar ook aandacht hebben voor de crises  
van morgen,’ aldus Koenders. De brief schetst ook de buitenland- 
politieke kaders voor de kabinetsreactie op de motie-Van der  
Staaij over het noodzakelijke ambitieniveau van de krijgsmacht  
in de komende jaren. Het kabinet zal de Kamer in het voorjaar  
2015 nader informeren over de uitkomsten van de beraad- 
slagingen daarover.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Buitenlandse Zaken, 14 november 2014.



Thema: heden en ToekomsT miliTaire inlichTingen

22 | Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 6

Een eeuw MIVD,  
twee dagen congres
In juni van dit jaar bestond de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst honderd jaar. De dienst was slechts enkele weken 
voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog opgericht als de derde afdeling van de Generale Staf. Vandaar de naam 
GSIII, die na de oorlog verder werd uitgesplitst in GS IIIA voor inlichtingen uit het buitenland en GS IIIB voor de binnen-
landse veiligheid. Daarnaast kwamen er nog enkele letters in gebruik voor de chiffreerdienst en de censuur: GS IIIC en GS 
IIID. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest organiseerde de MIVD in samenwerking met de Netherlands Intelligence Studies 
Association (NISA) op 18 en 19 september op het Marine-Etablissement in Amsterdam een tweedaagse conferentie.

Daarop kwam tijdens de eerste dag vooral het verleden van militaire 
inlichtingenvergaring en -analyse ter sprake en op de tweede dag 
stonden heden en toekomst van het militaire inlichtingenbedrijf 
centraal. Onder grote belangstelling - beide dagen waren er meer 
dan tweehonderd bezoekers - trad een dozijn sprekers uit binnen- 
en buitenland op.
De keynote speech werd verzorgd door André Ranson, die een lange 
loopbaan in de Franse militaire inlichtingensfeer tussen 2001 en 
2005 afsloot als hoofd van de Franse militaire inlichtingendienst. 
Sindsdien is hij een trouw bezoeker van congressen over intelligence, 
waar hij probeert de studie van inlichtingenwerk te bevorderen. 
Het congres vond plaats onder Chatham House-rules, zodat het niet 
mogelijk is de individuele bijdragen te behandelen. Hier zal een 
algemeen overzicht worden geboden.
Op de eerste ochtend kwam de periode 1914-1945 aan bod. Sprekers 
waren Edwin Ruis, auteur van het boek Spionnennest 1914-1918. 
Spionage vanuit Nederland in België, Duitsland en Engeland, Wim Klinkert, 
hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam en werkzaam aan de Nederlandse Defensieacademie te 
Breda, en de Britse freelance auteur en documentairemaker Nicolas 
Rankin, onder meer bekend van zijn boek Churchills Wizards: the British 
genius for deception 1914-1945.

Inzicht werd gegeven in de specifieke werkwijze die het (contra)
inlichtingenwerk in Nederland aannam ten aanzien van buiten-
landse spionage op Nederlands grondgebied. Het neutrale 
Nederland stond buitenlandse spionage, voornamelijk door 
Engeland, Frankrijk en Duitsland, oogluikend toe, zolang de 
beoefenaren geen fysiek geweld gebruikten en de resultaten van 
hun inspanningen deelden met de Nederlandse autoriteiten. Af en 
toe werden er arrestaties verricht, maar ook daarin probeerden de 
Nederlanders het wankele evenwicht van de neutraliteit te bewaren. 
Dit systeem leed in de jaren dertig schipbreuk, toen Duitsland zich 
niet langer bij het specifieke arrangement van het neutrale 
Nederland neerlegde. Deze trendbreuk eindigde met het fiasco van 
het Venlo-incident van 9 november 1939, toen twee Britse inlichtin-
genofficieren een luitenant van GSIII, die hen begeleidde, door een 
Duits overvalcommando over de grens werden gesleept. De 
deelname van de Nederlandse luitenant Klop aan de besprekingen 

die de Britten meenden te voeren met de Duitse oppositie tegen 
Hitler zou een half jaar later in de Duitse oorlogsverklaring aan 
Nederland worden aangegrepen als een bewijs van de schending 
van de neutraliteit door de Nederlandse regering.

De congresorganisatie had een goede greep gedaan door in het 
tweede dagdeel het gevaarlijke jaar 1962 aan de orde te stellen. 
Michael Dobbs, thans werkzaam bij het Amerikaanse Holocaust 
Museum en auteur van One Minute to Midnight over de Cubacrisis, 
David Easter van het War Studies Department van King’s College  
in Londen en Prem Mahadevan, onderzoeker bij het Center for 
Security Studies in Zürich, behandelden respectievelijk de 
Cubacrisis, de betrokkenheid van Russisch militair personeel bij de 
geplande Indonesische aanval op Nieuw-Guinea en de rol van de 
Indiase inlichtingenorganisatie bij de oorlog tussen India en China 
in dat jaar. Tijdens deze bijdragen passeerden tal van onderdelen 
van de militaire inlichtingenvergaring en -analyse de revue, zoals 
misleidingsoperaties, radio-interceptie, en spionagevluchten. De 
verwijzing naar de recente Russische maskirovka-operaties in 
Oekraïne lag voor de hand. 

De tweede dag werden de actualiteit en de toekomst besproken 
door achtereenvolgens oud-hoofd van de MIVD Pieter Cobelens, 
Adam Cobb, als hoogleraar verbonden aan het Amerikaanse Naval 
War College, de Belg Renaud Theunens, hoofd van het Joint Military 
Analysis Centre van de VN in Libanon, de inlichtingenhistoricus 
Richard Aldrich van de universiteit van Warwick, Kwa Chong Guan 
van de S. Rajaratnam School of International Studies en de bekende 
Israëlische autoriteit op het terrein van militaire studies, Martin van 
Creveld. Op de eerste dag was reeds een blik vooruit in de tijd 

■ Bob de Graaff 
Hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan 
de Universiteit Utrecht en de Nederlandse 
Defensieacademie
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geworpen tijdens de keynote speech van André Ranson en het zeer 
geslaagde congres werd afgesloten met een paneldiscussie waaraan 
naast enkele sprekers ook het huidige hoofd van de MIVD, schout-
bij-nacht Pieter Bindt, deelnam. 

Ditmaal kwamen onderwerpen langs als de mate van transparantie 
die betracht kan of moet worden door militaire inlichtingendien-
sten jegens de burgerij, samenwerking tussen afzonderlijke landen 
en organisaties op inlichtingengebied (of het gebrek daaraan), het 
soort militaire operaties dat ondersteund moet worden door 
inlichtingen, de betekenis van social media intelligence en van 
psychologische oorlogvoering. In verband met dit laatste werd ook 
het belang van narratieven onderstreept. Uiteraard ontbrak ook een 
bespreking van het nut van cyberwar en cyberintelligence niet. 
Daarbij is het vooral ook de vraag hoe het aandeel van militaire 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich verhoudt tot dat van 
andere cyber-actoren. In veel discussies kwamen ook big data en de 
onthullingen van Snowden langs, waarbij werd vastgesteld dat veel 
westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten er niet in zijn geslaagd 
de door Snowden gewekte indruk weg te nemen dat de burgers 

eerder onveiliger dan veiliger worden door het optreden van 
diensten. Er klonk een sterk pleidooi voor meer anticipatie in het 
inlichtingenbedrijf in plaats van de thans nog vaak aanwezige 
reactieve benadering. Uit de discussie bleek echter dat deze 
ommezwaai zo gemakkelijk nog niet zal zijn. Er passeerden tijdens 
het congres diverse voorbeelden waaruit bleek dat de aanpassing 
van militaire inlichtingendiensten aan gewijzigde omstandigheden 
in het verleden vaak niet van een leien dakje is gegaan. Juist voor 
diensten die zouden moeten anticiperen op ontwikkelingen is dat 
natuurlijk te betreuren. Tegelijk blijkt het moeilijk om de black 
swans, die op inlichtingengebied zo’n grote rol spelen, te voorzien. 
Als voorbeeld konden de diverse recente confrontaties op zee in 
Oost-Azië dienen. Met een verwijzing naar het begin van de Eerste 
Wereldoorlog kon worden aangetoond dat niet alleen nationale 
elites, maar ook individuen door hun gedragingen een oorlog 
teweeg kunnen brengen, in dit geval individuele kapiteins. Tevens 
werd duidelijk dat inlichtingendiensten zich behalve op feiten 
steeds meer moeten richten op duiding, sense-making of understanding 
zoals het tijdens deze dagen werd genoemd.

Aan het slot van de twee congresdagen kon worden vastgesteld dat 
militaire inlichtingendiensten een grote vooruitgang hebben 
geboekt. Zij zijn sterk geprofessionaliseerd in de loop der tijden. 
Bovendien is het nut van militaire inlichtingen voor zowel politici 
als bevelhebbers veel duidelijker dan in het verleden. Ook zijn de 
militaire diensten geëmancipeerd ten opzichte van hun civiele 
tegenhangers en hebben zij zich een stevige plaats verworven in de 
nationale inlichtingengemeenschappen. Het samen optrekken van 
de MIVD en de NISA bij de congresorganisatie bewees eveneens zijn 
nut. Zij trokken verschillende deelpublieken aan, die beide aan 
hun trekken kwamen en op deze manier met elkaar in contact 
kwamen.
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Aanpassen aan een opkomende  
nieuwe wereld

De wereld verandert in een ongekend tempo. Ze is niet noodzakelij-
kerwijs gevaarlijker geworden, maar wel minder stabiel en minder 
voorspelbaar en wordt gekenmerkt door onzekerheid en instabiliteit 
waardoor scenario’s met plotselinge verschuivingen en verstoringen 
van het strategisch evenwicht heel wat waarschijnlijker worden.

De hoofdtaken van de militaire inlichtingendiensten blijven 
onveranderd: factoren identificeren die leiden tot instabiliteit, 
waarschijnlijke breuklijnen in kaart brengen, onzekerheid terugdrin-
gen en hun cliënten - van de Chef Defensiestaf tot iedere comman-
dant in het veld - voorzien van de best mogelijke kennis ter onder-
steuning van de actuele en toekomstige strategische besluitvorming 
en van de planning en uitvoering van militaire acties op operationeel 
en tactisch vlak. Het gaat niet alleen om weten maar ook om begrijpen. 
Als we de problemen in de huidige complexe omgeving effectief 
willen aanpakken, is het essentieel dat we ze ook begrijpen.

Teneinde de militaire inlichtingendiensten aan te passen aan deze 
opkomende nieuwe wereld moeten we onderscheid maken tussen 
de drie aspecten van militaire inlichtingen: het product, het proces 
en de organisatie. Die organisatie bevindt zich op het kruispunt van 
drie werelden: de militaire wereld, de inlichtingenwereld en de 
burgermaatschappij. De lessen die zijn geleerd uit de verrassingen 
en crises gedurende het eerste decennium van deze eeuw hebben in 
Frankrijk hun beslag gekregen in het Witboek Defensie en Nationale 
Veiligheid uit 2008. Dat Witboek heeft de weg vrijgemaakt voor de 
grootste hervorming van het gehele Franse inlichtingenapparaat 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Een nieuwe strategische functie  
op het terrein van inlichtingen en vooruitzien – “Kennis en 
anticipatie” – is ingevoerd als eerste verdedigingslinie van  
het land en inmiddels prioriteit.

De vele militaire operaties waar Frankrijk de afgelopen jaren bij 
betrokken is geweest - van Afghanistan tot Mali - laten zien dat 
militaire actie nog altijd een belangrijk onderdeel van onze 
veiligheidsinspanningen is. Tegelijkertijd moeten we het hoofd 
bieden aan terroristische aanslagen in eigen land, piraterij op de 
Indische Oceaan, gijzelingsacties in de Sahel, de dreiging van 
cyberaanvallen, goudsmokkel in Frans Guyana, de verspreiding van 

conventionele wapens en de proliferatie van massavernietigings- 
wapens. Daarnaast zien we op hetzelfde moment zeer verschillende 
crises de kop opsteken in regio’s waar we ze niet verwachtten, zoals 
Oekraïne en Syrië. Al die risico’s en bedreigingen tezamen vormen 
een uitzonderlijk complexe situatie voor de nationale veiligheid.  
Nu crises zich steeds vaker lijken voor te doen, zal het tempo van  
de besluitvorming verhoogd moeten worden. Dit brengt extra 
moeilijkheden voor de inlichtingendiensten met zich mee.

1. de uitdaging van een consistente aanpak
Naast de bekende uitdagingen als de exponentiële toename van 
onbewerkte gegevens, de beheersing van exotische talen, de kosten 
van nieuwe technologie en het feit dat het steeds lastiger wordt de 
signalen te herkennen, die duiden op verstoring van het strategisch 
evenwicht is consistentie ongetwijfeld de belangrijkste factor die 
bepalend zal zijn voor de toekomst van het militaire 
inlichtingenapparaat.

• Intern binnen het MI-apparaat: consistentie tussen de kwantiteit 
en kwaliteit van het personeel. Toekomstige militaire operaties 
vereisen de inzet van grote aantallen analisten, technische 
deskundigen en inlichtingenpersoneel in het veld, terwijl de 
capaciteit voor de beoordeling en evaluatie van nieuwe 
bedreigingen versterkt moet worden.

• Consistentie binnen de inlichtingengemeenschap1: sensoren  
van de ene dienst kunnen informatie verzamelen die ook voor 
een andere nuttig is en financiële beperkingen versterken de 
noodzaak de kostbaarste apparatuur te delen. Dit geldt met 
name voor apparatuur voor ruimtevaart gerelateerde inlichtin-
gen en elektronische inlichtingenplatforms. Het is daarbij van 
cruciaal belang specifieke procedures te ontwikkelen voor de 
uitwisseling van informatie tussen de diensten. Dit om te 
voorkomen dat de militaire inlichtingendiensten zich moeten 
bedienen van handelwijzen die normaliter zijn voorbehouden 
aan buitenlandse inlichtingendiensten en zij zich ook op hun 
geografische terrein moeten begeven. 

• Consistentie in de toewijzing van de voor defensie bestemde 
financiële middelen aan de verschillende strategische functies: we 
moeten het juiste evenwicht zien te vinden tussen inlichtingen, 
logistiek, commando en controle en hard- en softkill-apparatuur. 
Immers, om een voormalig Chef Defensiestaf te citeren, “kennis 
zonder macht is een illusie”.

1 Bestaande uit de zes hoofddiensten (Extern, Intern, Militair, Militaire 
veiligheid, Douane en Financieel).

■ Lt-generaal (b.d.) André Ranson 
Directeur Militaire Inlichtingendienst Frankrijk 
(2001-2005), hoofd Joint Defense College, Parijs
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2. de uitdaging van een efficiënte aanpak
Conflictgebieden worden gekenmerkt door een grote fysieke en 
menselijke verscheidenheid. Gezien de veranderende aard van de 
bedreigingen en omstandigheden van militaire confrontaties 
moeten de traditionele “militaire inlichtingen” verschuiven naar 
“inlichtingen van militair belang”, die niet alleen gedetailleerd 
inzicht bieden in de vermogens en intenties van de tegenstander, 
maar ook - en in gelijke mate - in de economische, politieke, 
religieuze en maatschappelijke context die bepalend is voor de  
inzet van militaire machtsmiddelen.

De stroom van jihadisten met een Frans paspoort die terugkeren uit 
Syrië illustreert het nieuwe concept van het “defensie-veiligheids-
continuüm”. Niemand bestrijdt het nut van missies van de marine 
tegen illegale immigratie en drugssmokkel of surveillancevluchten 
door de luchtmacht in het nationale luchtruim. Dat gaat echter over 
de veiligheid van onze eigen burgers. Conflicten in het buitenland 
brengen op het punt van defensie gerelateerde inlichtingen heel 
andere problemen met zich mee. De militaire inlichtingendiensten 
moeten hun rol in de nationale veiligheid blijven spelen zonder 
hun kerntaak en “raison d’être” – te weten ondersteuning van 
militaire operaties – te verliezen. 

Procesmatig zien we een verschuiving van de gecentraliseerde inzet 
van geweld naar decentralisatie en vaak ook van een “top down-” 
naar een “bottom-up”-aanpak bij het verzamelen van inlichtingen. 
“Tot op het laagste tactische niveau”, aldus de Chef Defensiestaf, 
“baseren leiders hun operaties op het gebruik van zeer uiteen- 
lopende inlichtingenbronnen, van satellietgegevens tot tactische 
UAV’s”. 

Uit de ervaringen in Afghanistan is gebleken dat het meeste voordeel 
valt te behalen via samenwerkingsprocedures, geïntegreerde ISR- en 
inlichtingenactiviteiten en samenwerkingsstructuren voor de 
verschillende diensten. Verder kwam de behoefte aan effectievere 
integratie van de verschillende inlichtingencentra duidelijk naar 
voren tijdens Operatie SERVAL in Mali in 2013. Op operationeel en 
strategisch niveau bevorderen wij (volgens het concept van de 
gemeenschappelijke cellen die in Afghanistan werden opgezet en 
flexibele “spiegel”-task forces vanuit het ministerie) de totstandko-
ming van inlichtingenplatforms waaraan zowel civiele als militaire 
diensten deelnemen. 

Een andere kwestie in dit verband betreft het nemen van risico’s. 
Het vergaren van informatie in een operationele omgeving brengt 
vanzelfsprekend fysieke gevaren met zich mee. Hierbij moeten we 
de potentiële waarde van de inlichtingen afwegen tegen het risico 
dat we nemen om ze te verkrijgen - juist nu de risicobereidheid in 
de samenleving niet groot te noemen is. 

Een cruciaal onderdeel bij het aanpassen van militaire inlichtingen-
diensten aan de nieuwe wereld is de oprichting van een “geospatial 
intelligence center” dat in staat is binnen de operationele deadlines 
het gewenste overkoepelende beeld te schetsen - een beeld dat niet 
meer uitsluitend uitgaat van onbewerkte gegevens, maar ook 

geïntegreerde informatie biedt vanuit economisch, politicologisch 
en gedragswetenschappelijk perspectief. Verder is de aanleg van een 
gezamenlijk elektronisch inlichtingennetwerk van groot belang om 
het ministerie van Defensie in de toekomst efficiënt en praktisch in 
real time van inlichtingen te voorzien. 

Hoe komt het dan dat we nog regelmatig voor verrassingen komen 
te staan? De nieuwe strategische functie in het Witboek omvat naast 
inlichtingen en diplomatieke actie ook verschillende andere 
terreinen, waaronder analyse van toekomstige trends en anticipatie. 
Burgers geloven in het adagium “regeren is vooruitzien”. Dit geldt 
met name voor defensie en veiligheid, waar de gevoeligheid voor 
voorspellingen het grootst is. Daarom moeten we onze anticipe-
rende capaciteit versterken en zorgen dat deze het beter door 
inlichtingen wordt onderbouwd. Professionals binnen de inlichtin-
gendiensten kunnen het zich niet meer veroorloven zich doelbe-
wust en uitgebreid te richten op slechts één terrein en eenvoudig 
begrip van verleden en heden is niet langer voldoende. Vandaag de 
dag moeten zij anticiperen, niet reageren, op toekomstige 
gebeurtenissen. 

Voor de bescherming en verdediging van onze nationale veilig-
heidsbelangen hebben we analisten nodig met tal van vaardig- 
heden: ze moeten zich goed kunnen aanpassen, snel kunnen 
schakelen tussen uiteenlopende doelen, over diepgaande of juist 
brede kennis beschikken en kunnen werken met omvangrijke 
databases. We moeten ons verzekeren van een kerngroep van 
dergelijke professionals en die een omgeving bieden waarin 
creativiteit en innovatie worden gestimuleerd en waar samen- 
werking en integratie vanzelfsprekend zijn.

3. de uitdaging van een legitieme aanpak
Wie met zijn standpunt wil overtuigen, zal objectief en betrouwbaar 
moeten zijn. Inlichtingendiensten worden zowel door de burgers 
als door de elite vaak met enige argwaan bekeken. Dat geldt ook 
voor de militaire inlichtingendiensten. Terwijl de politieke leiders 
in het Witboek uit 2013 bevestigen dat zij het vergaren van inlichtin-
gen een “nuttig instrument” vinden, klinkt onder de burgers een 
steeds luidere roep om respect voor de democratische normen - ook 
waar het de inlichtingendiensten betreft. Ook parlementsleden 
willen intensiever toezicht kunnen houden op de inlichtingen- 
diensten. Het is dan ook essentieel dat beleidsmakers zich bewust 
zijn van de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende 
informatiesystemen die de uitvoerende macht ter beschikking staan 
en van de juridische en ethische vraagstukken die spelen in de 
inlichtingensector. 

Vaak wordt gezegd dat de inlichtingendiensten het grootste deel  
van de informatie waar ze naar op zoek zijn inmiddels ontlenen aan 
open bronnen zoals internet. Dat geldt naar mijn oordeel echter 
niet voor militaire inlichtingen. Ieder land houdt informatie over 
zijn militaire capaciteit en operationele bedoelingen geheim; juist 
de informatie die nooit wordt prijsgegeven rechtvaardigt het 
bestaan van een militair inlichtingenapparaat. 



Thema: heden en ToekomsT miliTaire inlichTingen

26 | Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 6

Strategische waarschuwing  
en crisismanagement
Een rol voor de postmoderne inlichtingendiensten?

Zowel strategische als militaire inlichtingendiensten hebben de 
cruciale taak vroegtijdig te waarschuwen voor plannen voor verras-
singsaanvallen door de vijand aan het begin van een oorlog. Uit 
openbare gegevens echter blijkt dat die diensten in dat opzicht maar 
al te vaak hebben gefaald. De Japanse aanval op Pearl Harbour (7 
december 1942), de oversteek van het Suezkanaal door de Egyptische 
strijdkrachten op Yom Kippur (6 oktober 1973) en, meer recent, de 
Iraakse invasie van Koeweit (2 augustus 1990) - het zijn maar enkele 
voorbeelden van een lange reeks verrassingsaanvallen tussen 1942 en 
1990 die de veiligheidsdiensten niet tijdig hebben opgemerkt.

Keer op keer kwamen onderzoekscommissies - van de hoorzittingen 
in het Amerikaanse Congres over de aanval op Pearl Harbour tot de 
commissie-Agranat inzake de omstandigheden die leidden tot de 
invasie van Israël op Yom Kippur in 1973, en het onderzoek door de 
commissie-Butler in juli 2004 naar de massavernietigingswapens van 
Irak - tot de conclusie dat de inlichtingendiensten hadden gefaald bij 
de analyse van informatie over de bedoelingen van de vijand. 
Meerdere generaties onderzoekers hebben gewezen op de cognitieve 
dissonantie die de inlichtingencyclus met name in de analysefase 
parten kan spelen. Veel gepensioneerde inlichtingenfunctionarissen 
hebben beaamd dat er inderdaad sprake was van vertekening bij de 
beoordeling van bewijzen, in de perceptie van oorzaak en gevolg, bij 
het inschatten van risico’s en ook achteraf bij de beoordeling van de 
kwaliteit en waarde van de uiteindelijke inlichtingen. Wat de analyse 
van informatie over mogelijke verrassingsaanvallen nog lastiger 
maakt is de desinformatie door de vijand om de planning en 
voorbereidingen voor een dergelijke aanval te camoufleren.

Waar het bij het vroegtijdig signaleren en voorkomen van een 
verrassingsaanval vooral op aankomt, is het correct duiden van de 
politieke en diplomatieke crisis die voorafgaat aan zo’n aanval. Net 
zomin als een orkaan verschijnt een verrassingsaanval uit het niets. 
Verrassingsaanvallen vormen de culminatie van een escalerende 
politieke en diplomatieke crisis, omdat de inlichtingendiensten 
niet hebben doorzien wanneer en waarom de betrokken partijen 
hard op weg zijn naar een conflict.

De raketcrisis in Cuba in 1962 is nog altijd het schoolvoorbeeld  
van succesvol crisismanagement en van de rol van de inlichtingen 
van de Verenigde Staten in het verloop van de crisis. Maar ook hier 
had de CIA niet voorzien dat Chroesjtsjov aanvalsrakketten zou 
stationeren op Cuba. Zodra echter het bestaan van die raketten  
was bevestigd, kon de CIA de situatie beoordelen en kon president 
Kennedy reageren op de actie van Chroesjtsjov en de crisis bezweren.

Strekking van deze bijdrage is dat het vandaag de dag veel moeilijker 
is geworden om te achterhalen of een politieke speler de internatio-
nale rechtsorde wil uitdagen en in zijn eigen voordeel wil verande-
ren - en zo ja, of we in onze respons om die internationale orde te 
handhaven afstevenen op een crisis - dan destijds in 1962, toen 
Kennedy voldoende tijd had om zijn reactie op Chroesjtsjov 
rationeel te overwegen en Chroesjtsjov op zijn beurt zijn actie kon 
heroverwegen en kon besluiten zich terug te trekken. Heden ten 
dage is de kans groter dat een crisis escaleert als onbedoeld gevolg 
van een actie waarop niemand zich heeft kunnen voorbereiden, 
zoals de aanslag op aartshertog Franz Ferdinand en zijn echtgenote 
Sophie, maar dan om redenen die niets te maken hebben met de 
gespannen geopolitieke situatie van 1914.

Als de Chinese kustwacht in de moderne context een Japanse 
vissersboot aanhoudt of, erger nog, per ongeluk tot zinken brengt 
in de betwiste wateren rond de Diaoyutai/Sengkaku-eilanden (of 
andersom, als de Japanse kustwacht een Chinese vissersboot 
aanhoudt), vormt dat de katalysator voor de zoveelste diplomatieke 
rel tussen de beide landen. Zullen goede wil en begrip dan zegevie-
ren? Of leidt het toenemende gebrek aan begrip en vertrouwen 
tussen Japan en China in zo’n geval tot een crisis die in een 
volwaardig conflict kan uitmonden?

■ Kwa Chong Guan 
Senior Research Fellow,  
Nanyang Technical University
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Hoe proberen inlichtingendiensten een inschatting te maken van de 
gevolgen van een dergelijk onverwacht treffen in de Oost-Chinese 
Zee? De inlichtingenanalist is zich bewust van de gespannen 
verhouding tussen Japan en China die de context vormt voor het 
treffen op zee. Hij is ook op de hoogte van de band van Japan met de 
Verenigde Staten ten aanzien van de bredere kwestie van de betrek-
kingen tussen de VS en China. Maar de analist noch zijn beleidsmaker 
kan zich de luxe permitteren buiten het zicht van de media de tactiek 
te bepalen, zoals Kennedy en Chroesjtsjov destijds in 1962.

De moderne informatietechnologie heeft een nieuwe matrix 
gecreëerd van informatie die in real time beschikbaar komt, zodat een 
ongekend aantal mensen - niet alleen de betrokkenen bij een crisis, 
maar ook waarnemers - rechtstreeks getuige is van de ontwikkelin-
gen. Als de kapitein met zijn smartphone foto’s maakt van de 
kustwacht die op het punt staat zijn vissersboot te rammen en die 
foto’s via internet verspreidt, hebben de functionarissen hooguit een 
paar uur de tijd om te reageren op dit onverwachte treffen in de 
Oost-Chinese Zee. Inlichtingendiensten leggen het meestal af tegen 
de media bij het verschaffen van realtime informatie over de crisis en 

krijgen geen tijd voor een deskundig oordeel over het worst-case 
scenario en waarschuwingen op basis van inkomende operationele 
inlichtingen.

De rol van de inlichtingendiensten verandert. Ze moeten complexere 
analyses maken en situaties beter peilen om zicht te krijgen op de 
beruchte “unknown-unknowns” van Donald Rumsfeld van de manier 
waarop de Chinese en Japanse leiders elkaars intenties en acties 
beoordelen, voor hun reactie op een dreigende crisis waarbij tal van 
partijen betrokken zijn en in een situatie die zij zelf niet onder 
controle hebben. De beleidsmaker kan proberen te anticiperen op 
ontwikkelingen, maar heeft niet in de hand hoe het besluit dat hij nu 
neemt van invloed is op zijn opties naarmate de crisis zich ontvouwt. 
De opeenvolgende risicovolle keuzes die worden gemaakt door de 
betrokkenen bij een crisis leiden tot een steeds onzekerder en 
onvoorspelbaarder omgeving. Er is niet langer één voorspelbare 
uitkomst of één doel. Het kan altijd meerdere kanten op gaan, 
afhankelijk van de manier waarop de wedijverende partijen manoeu-
vreren en hun scenario’s en wensen proberen te verwezenlijken bij 
het oplossen of beheersen (en wellicht verlengen of zelfs escaleren) 
van de crisis.

De inlichtingendiensten staan voor de uitdaging beleidsmakers  
te adviseren omtrent het mogelijke risico dat de tegenstander 
veroorzaakt en de mogelijke gevolgen van hun eigen risicovolle 
keuzes ten aanzien van die tegenstander en ze bewust te maken van 
de mogelijke uitkomsten. De conventionele reductieve analyse van 
inductieve patroonherkenning (het ontwaren van een patroon in een 
puntenveld) om een potentiële crisis te kunnen voorspellen zal plaats 
moeten maken voor een opener waarschuwingssysteem waarin 
meerdere mogelijke uitkomsten van de crisis worden onderzocht en 
samen met de beleidsmakers wordt vastgesteld op welke crisisscena-
rio’s moet worden ingespeeld en hoe. Dit vergt fundamentele 
veranderingen van de werkwijze van de inlichtingendiensten.
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Operatie Fortitude in context
Misleiding door Britse strijdkrachten in twee wereldoorlogen

“Alle oorlogvoering is gebaseerd op bedrog”, zei de Chinese 
generaal Sun Tzu, 2500 jaar geleden al. Sterker nog, het leven zelf  
is grotendeels gebaseerd op bedrog. In zijn boek Deceit legt Robert 
Trivers uit dat bedrog voorkomt op alle niveaus in de biologie  
– van gen tot cel, van individu tot groep – en dat het “alle funda-
mentele relaties in het leven infecteert: die tussen parasiet en 
gastheer, roofdier en prooi, plant en dier, man en vrouw, buur en 
buur, ouder en nakomeling…” Trivers beschouwt de eeuwigdurende 
strijd tussen bedrieger en bedrogene als een wapenwedloop die ten 
grondslag ligt aan de evolutie van de intelligentie.
Zowel in de natuur als in de cultuur zien we bedrog in de vorm van 
verbergen, vermommen of het verstrekken van valse informatie. 
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden, 
gaf Winston Churchill het bevel enkele koopvaardijschepen als 
oorlogsschepen te vermommen om de Duitsers te misleiden die de 
schepen door hun periscopen volgden. Toen een van deze lokeen-
den bij de Dardanellen door een Duitse onderzeeër tot zinken werd 
gebracht, wisten veel bemanningsleden te overleven door zich vast 
te klampen aan de houten nepkanonnen aan boord, die immers 
bleven drijven. Dergelijke ruses de guerre waren vooral een marine- 
traditie en werden dan ook vaker ingezet door de marine dan door 
de landmacht. De Britse admiraal Sir Reginald Hall, directeur van de 
Naval Intelligence in de Eerste Wereldoorlog, was dol op krijgslisten 
om de vijand te misleiden en vrienden te winnen. Het was Hall die 
ervoor zorgde dat de VS zich in 1917 aan geallieerde zijde in de 
oorlog mengden en wel door heel gewiekst gebruik te maken van 
het onderschepte telegram van Zimmerman, waarin Duitsland de 
Mexicanen hulp aanbod om de VS aan te vallen.

De Eerste Wereldoorlog was de eerste oorlog waarin de luchtvaart 
en fotoverkenning een rol speelden. Het woord “camouflage” deed 
zijn intrede toen Franse schilders (camoufleurs) het uiterlijk van 
artillerie en voertuigen verhulden achter kubistische patronen, 
beschilderde doeken en netten om zo de spiedende vijand in de 
lucht om de tuin te leiden.
De mobiele cavalerie van de geallieerden in de strijd tegen de 
Turken bood meer mogelijkheden voor misleiding dan de statische 
loopgraven in Vlaanderen. Generaal Edmund Allenby veroverde 
Palestina door middel van bluf en bedrog, waaronder de beroemde 
list met de haverzak, waarbij geheime (maar gefingeerde) plannen 
“per ongeluk” aan het licht kwamen.

Voor de Britten was de Tweede Wereldoorlog een voortzetting van de 
Eerste. Wat betreft misleiding op zee gaf admiraal Hall het stokje door 
aan admiraal John Godfrey. De erfgenaam van generaal Allenby in de 
landmacht was generaal Archie Wavell, opperbevelhebber in het 
Midden-Oosten. Wavell had niet voldoende manschappen voor de 

verdediging van het enorme gebied, maar misleidde de vijand door 
zich sterker voor te doen dan hij was. Eind 1940 stelde hij een officier 
genaamd Dudley Clarke aan om de operatie te leiden en deze 
ontwikkelde het organisatorische basismodel voor de meeste listen 
van de geallieerden.

Clarke kwam er al snel achter dat het er bij misleiding niet om  
gaat wat je de vijand laat GELOVEN (dat is propaganda), maar wat  
je hem laat DOEN. Hij zette een hele batterij visuele, akoestische, 
mondelinge en mentale listen in om de vijandelijke inlichtingen-
diensten een rad voor ogen te draaien. Hij maakte gebruik  
van dubbelspionnen en van een dubbelganger van generaal 
Montgomery. Hij riep “fictieve” of imaginaire strijdkrachten in het 
leven opdat de vijand de omvang van zijn slagorde zou overschat-
ten. Dit zaadje groeide uit tot een enorme boom met maar liefst 
acht “fictieve” brigades, tweeëndertig divisies, tien korpsen en drie 
volledige legers. Uiteindelijk waren de Duitse inlichtingendiensten 
er in de zomer van 1944 van overtuigd dat er in Kent een First United 
States Army Group klaarstond voor een invasie van Pas de Calais.  
Dit niet-bestaande leger kreeg het Duitse opperbevel zover iets 
buitengewoon belangrijks te DOEN, namelijk 21 eersteklas Duitse 
divisies weghouden van de stranden van Normandië - en niet voor 
twee dagen of twee weken, maar bijna twee hele maanden.
De misleidingsactie van de geallieerden rondom D-Day – FORTITUDE 
SOUTH – ter bescherming van Operatie NEPTUNE, de invasie van het 
door de nazi’s bezette Europese vasteland, behoort tot de grootste 
misleidingsoperaties uit de geschiedenis. Churchill, Eisenhower en 
Montgomery waren vol lof over de “misleidingsmaatregelen” en 
“afleidingstactiek” die hadden bijgedragen aan het succes van de 
landing in Normandië en daarmee aan de bevrijding van Europa. 

■ Nicholas Rankin 
Producer BBC World Service, auteur “Churchill’s Wizzards”

© John Rice
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Militaire inlichtingen nu en in de toekomst
 ■ Generaal-majoor (b.d.) drs. Pieter W.C.M. Cobelens 

Oud-Hoofd Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 
Liaison Manager M4B 
Strategisch Adviseur Policy Research Corporation

vertrouwen
Het is nog niet zo heel lang geleden dat inlichtingendiensten 
regelmatig op de pijnbank werden gelegd. Begrijpelijk, want geheim 
voelt onnatuurlijk in een open en naar steeds meer transparantie 
strevende Nederlandse samenleving. Klokkenluiders, maar ook de 
Snowdens en Assanges van deze wereld, hebben de bevolking nog 
wantrouwender gemaakt richting diensten die nu eenmaal alleen 
kunnen functioneren in de anonimiteit. En dat wantrouwen wordt 
nog eens gevoed door media aandacht en naar media aandacht 
hengelende Kamervragen. Paradoxaal is enerzijds een toenemend 
gebruik van sociale media, waarbij de privacy vergeten lijkt, 
anderzijds een hardnekkige trend om persoonsgegevens zo sterk  
te willen beschermen dat uiteindelijk de bescherming van onze 
samenleving als geheel gevaar loopt.

Er moet vertrouwen komen bij de bevolking dat de diensten er zijn 
voor onze nationale veiligheid en dus daarmee voor onze persoon-
lijke veiligheid. Het collectief gaat boven het individu en nationale 
veiligheid gaat boven bescherming persoonsgegevens; zo moeten  
de taken van de diensten dan ook worden uitgelegd. Kortom een 
weloverwogen communicatie richting bevolking, waar bij “zo open 
als mogelijk en zo geheim als noodzakelijk” het richtsnoer moet zijn. 
Het vertrouwen kan worden verdiend door de bereikte resultaten  
op een verantwoorde wijze te communiceren. Dat brengt de beeld- 
vorming in balans.

precisie
Vanaf 1989 heeft de Nederlandse krijgsmacht zich intensief bezig 
gehouden met vredesoperaties en in al die jaren is de roep om 
precisie door onze politieke roergangers steeds meer toegenomen. 
Men wil politieke besluiten tot militaire inzet baseren op onafhan-
kelijke en zo nauwkeurig mogelijke analyses, men wenst proportio-
neel geweld toe te passen en “collateral damage” moet ten koste van 
alles worden vermeden. Dat heeft verregaande consequenties voor 
de MIVD gehad en zal een uitdaging blijven in de toekomst.

De wijze waarop de VS Iraqi Freedom hebben gestart op mogelijk 
“gekleurde” inlichtingengegevens, heeft er indirect toe geleid dat  
de MIVD een bijzondere status heeft gekregen binnen het ministerie 
van Defensie om iedere verdenking van manipulatie van de analyses 
te voorkomen. Die opgelegde onafhankelijkheid heeft de druk bij 
de MIVD opgevoerd om de kwaliteit van de rapportages op een zo 
hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Er wordt veel geld 
en tijd gestoken in het steeds optimaliseren van analytische tools, 
de organisatie van tegenspraak en het geraffineerde gebruik van 
zoekmachines binnen het openbaar domein.

Het belang van sensoren, zoals voorzien in de F-35 en onbemande 
vliegtuigen, is door de roep om precisie exponentieel toegenomen. 
Maar ook de inzet van speciale eenheden op de grond moet 
bijdragen aan die gewenste precisie. Het moet immers leiden  
tot correcte inlichtingen en die weer tot chirurgische acties.

mivd anno 2020
De MIVD zal kunnen bijdragen aan de eerdergenoemde precisie in 
een wereld met een groeiend aantal bedreigingen. De capaciteit zal 
daarop worden aangepast. De dienst zal meegaan in technologische 
veranderingen en zijn capaciteit op het gebied van afluisteren en 
meekijken, uitbreiden (dus ook kabelgebonden). Beeldmateriaal  
en de analyse daarvan gaan een belangrijker rol spelen dan het 
gesproken en geschreven woord. Er worden nieuwe analytische 
methodieken verkend en technische aanpassingen worden gedaan 
op het gebied van “big data storage”, zoekmachinecapaciteit en 
bandbreedte. Investeringen in onbemande sensoren zullen 
bijdragen aan een “real time” capaciteit bij (geheime) operaties.

Sociale media moeten worden benut als positieve informatie- 
schakel tussen de Nederlandse bevolking en de diensten. “Cyber 
warfare” zal een plek krijgen op offensief en defensief gebied, in 
nauwe samenwerking met het NCSC. De academische opleidingen 
in het vak “Inlichtingen” zullen de basis vormen voor de professio-
nalisering van de analisten, in welke behoefte onder meer de  
Master op de Nederlandse Defensie Academie voorziet.

De controle op de MIVD kan met het huidige instrumentarium  
uit de voeten, mits deze het proces niet onnodig vertraagt en  
met voldoende capaciteit wordt uitgevoerd.
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De toekomst van militaire inlichtingen
Bepalend voor militaire inlichtingen in de 21e eeuw worden “big data”, toenemende mobiliteit en persoonlijke connectivi-
teit. De veranderingen zijn indrukwekkend, zowel wat betreft hun snelheid als de schaal waarop ze zich voordoen. Volgens 
een schatting van IBM is 90% van de gegevens op de wereld de afgelopen twee jaar gecreëerd. In 2012 werden er wereld-
wijd meer dan acht biljoen sms’jes verstuurd. Binnen nu en vijf jaar heeft alles wat we in een winkel voor meer dan twintig 
euro kopen een IP-adres en het vermogen informatie uit de omgeving te verzamelen. Wordt het militaire apparaat door 
deze ontwikkelingen uiteindelijk sterker of juist kwetsbaarder? Hoe gaan de militaire inlichtingendiensten reageren?

In een wereld die wordt gekenmerkt door onzekerheid, wordt 
uitbreiding van kennis vaak gezien als wondermiddel dat de 
veiligheid kan waarborgen. Of het bij militaire uitdagingen nu gaat 
om de conventionele strijd op het slagveld (wat zeker nog niet tot 
het verleden behoort), opstanden en internationaal terrorisme, 
georganiseerde misdaad, vredeshandhaving of humanitaire 
hulpacties, vaak zien we dat men zijn toevlucht neemt tot kennisin-
tensieve organisaties die “big data” inzetten om de militaire risico’s 
te beheersen. Bovendien zijn militaire operaties inmiddels 
grotendeels verschoven naar wat Rupert Smith definieert als “oorlog 
tussen mensen” en daarom gaat het ook bij militaire inlichtingen 
steeds meer om mensen. De moderne mens laat in het dagelijks 
leven overal “elektronische sporen” achter. Informatie die wordt 
verzameld via de meest alledaagse zaken als tweets, klantenkaarten 
van de supermarkt en chatrooms voor gamers leidt tot een nieuw 
soort militaire inlichtingen en maakt de weg vrij voor wat zich laat 
omschrijven als “kennisintensieve veiligheid”. 

Een interessant aspect van dit proces is de veranderende eigendom 
van informatie. Terwijl gegevens die van belang zijn voor militaire 
inlichtingen voorheen hoofdzakelijk behoorden tot het domein van 
de overheid, zien we een geleidelijke verschuiving nu de nadruk 
komt te liggen op oorlog binnen staten, opstanden en de massa. De 
belangrijkste verandering van het afgelopen decennium is de 
integratie van “surveillance” met reizen en winkelen. Surveillance is 
niet langer voorbehouden aan gespecialiseerde overheidsinstanties, 
maar heeft zich verspreid via internet en de samenleving. Grote 
verzamelaars van informatie die relevant is voor militaire doelein-
den zijn onder meer banken, luchtvaartmaatschappijen, super-
markten en ISP’s. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens zijn 
goede voorbeelden van partners die door inlichtingendiensten zelfs 
op twee manieren worden ingezet: het zijn namelijk niet alleen 
grote verzamelaars, maar ook “consumenten” van hoogwaardige 
data voor commerciële, militaire en veiligheidsdoeleinden. 

Het shockerendste voorbeeld deed zich voor in de nasleep van de 
terroristische aanslag tijdens de marathon van Boston. Mensen 
plaatsten foto’s van de menigte die ze kort voor de aanslag hadden 
genomen, op internet. Op die foto’s waren personen te zien die een 
rugzak droegen of die als verdacht werden bestempeld. Mensen uit 
de buurt kwamen vervolgens met mogelijke namen voor de figuren 
met een rugzak en vervolgens werden de huisadressen van de 
betroffen personen genoemd. Kort daarna zag een onschuldige 
man die zo op het web was “geïdentificeerd”, zich gedwongen zich 
in zijn huis te verschansen. We zien hier een spontane vorm van 
gegevensverzameling en -analyse die tot stand kwam op internet, 
zonder medewerking van de autoriteiten. Inlichtingen kunnen een 
geweldig hulpmiddel zijn zolang ze door de desbetreffende 
diensten worden beheerd. Wanneer echter de massa ermee aan de 
haal gaat, kunnen er verontrustende situaties ontstaan. We moeten 
ons dan ook afvragen waar dit uiteindelijk toe kan leiden.

Welke gevolgen voor de militaire inlichtingendiensten heeft een 
wereld die door “big data” wordt gedreven? “Big data” leidt tot 
onwenselijke toestanden die ver van de vertrouwde en geruststel-
lende situatie zijn verwijderd. De grenzen tussen inlichtingen en 
informatie, openheid en geheimhouding, privé en openbaar, 
militair en civiel lijken allemaal snel te vervagen. Tegelijkertijd zijn 
er ook fantastische kansen voor nieuwe publiek-private samenwer-
king en meer accountability. Cyberveiligheid biedt daarvan het beste 
voorbeeld. We zien hier hoe obscure overheidsinstanties die amper 
tien jaar geleden nauwelijks bekend waren bij het grote publiek 
inmiddels openlijk - en met succes - banden hebben aangeknoopt 
met alle maatschappelijke sectoren ter bescherming van onze 
elektronische infrastructuur. Alle inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten zullen duidelijker en eerlijker moeten aangeven wat precies 
hun missie is. Wellicht zijn we op weg naar wat door David Brin 
“The Transparent Society” is genoemd, waarin zowel geheimhou-
ding als privacy een totaal andere betekenis krijgen, met aanzien-
lijke potentiële voordelen voor de staat, het bedrijfsleven en 
individuele burgers.

Mensen zijn onderling steeds sterker verbonden; het voortdurende 
contact werkt zelfs verslavend. De militaire inlichtingendiensten 
gaan daarvan profiteren. Het nieuwe tijdperk van “kennisintensieve 
veiligheid” leidt in potentie tot versterking van de samenwerking en 
tot opener vormen van bestuur. Daarvoor is echter wel meer 
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vertrouwen nodig in de manier waarop allerlei soorten bedrijven en 
defensiegerelateerde instanties met persoonsgegevens omgaan. 
Duurzaam vertrouwen van de burger vereist innovatieve benade-
ringswijzen en nieuwe concepten. Er moet urgent onderzoek 
worden verricht op dit terrein. De informatie- en communicatie-
technologie ontwikkelt zich immers in sneltreinvaart, terwijl 
regeringen en bedrijfsdirecties vaak slechts verbaasd kunnen 
toekijken. Ook het parlement, de rechterlijke macht, mensenrech-
tenorganisaties en de media hebben nauwelijks zicht op het volle 
potentieel van deze ontwikkeling. Kortom, de gevolgen van “big 
data” op economisch, maatschappelijk en politiek gebied kunnen 
weliswaar positief uitpakken, maar worden vooralsnog niet goed 
begrepen door het merendeel van de mensen die betrokken zijn bij 
het handhaven van de veiligheid. 

Daarnaast heeft kennisintensieve veiligheid ook complexe gevolgen 
voor militaire inlichtingen en defensiegerelateerde instanties 
vanwege de raakvlakken, op inlichtingengebied, met andere 
kennisintensieve sectoren - van logistiek tot “psyops” en informatie-
operaties. Het is tijd dat we veel meer open vragen gaan stellen over 
de militaire implicaties van kennisintensieve veiligheid. Kan die 
kennisintensieve veiligheid leiden tot een transparantere en flexibeler 
benadering van militaire operaties? Welke rol speelt het bedrijfsleven 
daarbij en wat betekent een en ander voor de defensie-economie? 
Hoe wordt de veiligheid van kennisintensieve systemen op het 
nationale en internationale vlak beheerd? Hoe kunnen we het 
vertrouwen van de burgers in kennisintensieve systemen behouden 
wanneer die systemen voor militaire doeleinden worden ingezet? En 
de belangrijkste vraag, zeker in de nasleep van de Snowden-crisis: wat 
betekent kennisintensieve veiligheid voor burgerrechten en voor de 
wetgeving op het gebied van de nationale veiligheid?

De militaire inlichtingendiensten moeten de radicale technologische 
veranderingen koppelen aan de maatschappelijke aspecten van 
informatie ten behoeve van een “nieuwe visie” op militaire inlichtin-
gen. Dit vereist vergaand onderzoek en de inzet van een reeks 
methodologieën uit de sociale wetenschappen en de natuurweten-
schappen. Het potentieel is aanzienlijk. Kennisintensieve veiligheid 
draagt niet alleen bij aan de toekomst van militaire verhoudingen, de 
wereldhandel en de moderne samenleving, maar waarborgt ook - en 
vaak op onvoorziene wijze - de versterking van hun onderlinge 
verbanden. Het komende decennium zal “big data” doordringen tot 
ieder aspect van ons leven. Inzicht in de manier waarop digitale assets 
beschermd kunnen worden en positief kunnen worden aangewend 
om de effectiviteit te bevorderen, vergroot onze mogelijkheden om 
een welvarende en duurzame samenleving te creëren. De militaire 
inlichtingendiensten staan voor enorme uitdagingen, gezien de 
voortdurende versnelling van technologische ontwikkelingen en de 
toenemende gerichtheid van onze samenleving op data. 

De defensie-instanties hebben echter de kennis, ervaring en het 
potentieel om op creatieve wijze bij te dragen aan het vraagstuk van 
kennisintensieve veiligheid. Om de risico’s met succes te beheersen 
dient de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen, organisaties en 
natiestaten te worden vergroot. Vooruitgang vereist niet alleen het 

vermogen in te spelen op evidente bedreigingen, maar ook inzicht 
in veranderingen op het gebied van bestuur en maatschappij op de 
lange termijn en de rol die technologie daarbij speelt.

Militaire inlichtingen zijn inmiddels doorgedrongen tot de “Twitter 
Age”, om met Joshua Rovner te spreken. We zijn niet alleen getuige 
van drastische veranderingen op inlichtingengebied - mogelijk zelfs 
van het einde van inlichtingen als een discrete en afgebakende 
discipline - maar zien ook hoe de rol van vertrouwelijkheid steeds 
verder afneemt, niet in de laatste plaats doordat er via nieuwe 
inlichtingenpraktijken overal in de media extra vormen van toezicht 
ontstaan. Door de nieuwe maatschappelijke ecologie van inlichtin-
gensystemen is het vertrouwen van het publiek belangrijker 
geworden dan ooit. Paradoxaal genoeg echter vindt deze overgang 
plaats in het licht van een reeks incidenten die dat vertrouwen in 
inlichtingen hebben geschaad. Daar komt bij dat de rechterlijke 
macht, mensenrechtenorganisaties en journalisten inmiddels van 
grotere betekenis zijn geworden voor het toezicht dan politieke 
organen. De argwaan van deze partijen jegens “big data” neemt toe 
en hun wereldbeeld is zelfs technofoob te noemen. Er ligt hier een 
belangrijke taak voor onderzoekers. Kwantitatief gesproken weten 
we nog altijd relatief weinig over de opvattingen ten aanzien van 
inlichtingen binnen de Europese samenleving en zelfs binnen grote 
delen van de overheid zelf. In het onderzoek naar militaire 
inlichtingen moeten we verder kijken dan het vertrouwde terrein 
van overheidsinstellingen. 

Waar staan we over tien jaar? De toekomst van “big data” wordt vaak 
afgeschilderd als een duistere dystopie. Het lijdt geen twijfel dat de 
grenzen tussen openheid en geheimhouding - tussen privacy en 
openbaarheid - en tussen tal van militaire subdisciplines in hoog 
tempo aan het vervagen zijn. Dit biedt echter ook nieuwe kansen voor 
meer transparantie. Het moge zo zijn dat we ons als individu 
binnenkort nergens meer kunnen verschuilen, maar dat geldt dan 
ook voor bedrijven die belasting willen ontduiken en voor staten die 
geheime gevangenissen willen bouwen. Wellicht koersen we af op 
wat door David Brin ooit “The Transparent Society” is genoemd, 
waarin zowel geheimhouding als privacy een totaal andere betekenis 
krijgen. Zonder een gedegen architectuur komen we in zo’n 
samenleving voor grote problemen te staan. Als we het echter goed 
aanpakken, liggen er grote voordelen in het verschiet voor de staat, 
het militaire apparaat, het bedrijfsleven en individuele burgers.
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Inlichtingen in de new wars
Het belang van inlichtingen in de zogeheten new wars wordt universeel onderkend.1 Inlichtingen zijn van cruciaal belang in 
iedere fase van ieder type oorlog - vanaf de voorbereiding tot de feitelijke gevechtshandelingen, population control, winning 
hearts and minds, het sluiten van vrede en de overdracht van de macht aan het civiele gezag. Zonder inlichtingen zijn de 
strijdkrachten die een oorlog uitvechten en willen beëindigen zowel doof als blind en kunnen ze uitsluitend in het wilde 
weg om zich heen slaan - vaak zonder iets te raken. In een conventionele oorlog nemen de inlichtingendiensten circa vijf 
tot tien procent van alle beschikbare middelen in beslag. In sommige new wars kan dat echter oplopen tot veertig procent.

Desalniettemin biedt de - omvangrijke - literatuur nauwelijks een 
verklaring voor de verschillen tussen het gebruik van inlichtingen-
diensten in de nieuwe oorlogen en de oude. Dit artikel dient als 
eerste aanzet om in dit hiaat te voorzien. Daartoe zal ik in deze 
bijdrage:
1. de hoofdtaken schetsen die inlichtingendiensten in de new wars 

moeten vervullen;
2. de bijzondere moeilijkheden beschrijven die dit met zich 

meebrengt;
3. enkele strategieën toelichten om die moeilijkheden het hoofd  

te bieden. 

1. taken
In algemene zin zijn de taken van de inlichtingendiensten in de  
new wars redelijk vergelijkbaar met de oorlogstaken die deze 
diensten altijd al uitvoerden, te weten:
1. een algemeen beeld schetsen van het strijdtoneel en van de 

vijand met inbegrip van diens doelen, motivatie, samenstelling, 
methoden e.d., waarin de details betekenisvol ingepast kunnen 
worden;

2. de toekomstige bewegingen van de vijand zoveel mogelijk in 
kaart brengen met als oogmerk ze te voorkomen - zo mogelijk 
door diegenen die ze gaan uitvoeren, gevangen te nemen of te 
doden;

3. de informatie-infrastructuur opzetten die nodig is voor 
doelgerichte en effectieve offensieve actie onzerzijds;

4. als de twee voornoemde handelwijzen niet werken, de informa-
tie verschaffen die nodig is om dergelijke acties wel te kunnen 
ondernemen;

5. het vermogen van de tegenstander om informatie te verzamelen 
ontnemen door middel van veiligheidsmaatregelen enerzijds en 
de inzet van contra-inlichtingen anderzijds;

6. het type informatie verschaffen waarmee de genomen maat- 
regelen achteraf kunnen worden geanalyseerd om lering te 
kunnen trekken voor de toekomst.

Al deze taken zijn integraal onderdeel van het inlichtingenproces als 
geheel. Ze beïnvloeden dat proces en worden erdoor beïnvloed.

1 M. Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era,  
Cambridge: Polity, 1996.

2. moeilijkheden
De taken van de inlichtingendiensten in de new wars mogen dan 
grofweg overeenkomen met hun taken in “oude” oorlogen, maar  
bij het vervullen van die taken doen zich ook andersoortige moeilijk-
heden voor. De belangrijkste daarvan is wellicht de vormloze 
structuur van de vijand en de gedecentraliseerde wijze waarop hij 
doorgaans opereert - deels vanwege zijn aard en deels vanwege zijn 
behoefte om in het verborgene te opereren. Er is geen zwaartepunt 
waarvan de vernietiging de strijd een beslissende wending zou geven; 
geen machtscentrum dat omsingeld, geïsoleerd, getroffen en 
verslagen kan worden en ook geen hoofddoel dat, als het eenmaal is 
uitgeschakeld, al het andere zal doen instorten. Er kan ook niet 
zomaar van worden uitgegaan, anders dan bij conventionele 
oorlogvoering, dat de bevelen die door het opperbevel (als dat  
al bestaat) worden uitgevaardigd, door de ondergeschikten ook 
daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat het handelen van  
ondergeschikten de bedoelingen en bevelen van het opperbevel 
weerspiegelt.

Een oorlog kan op twee manieren worden gewonnen: door sterk  
te zijn of sluw. In de new wars is de vijand - denk aan terroristen, 
guerrillastrijders, rebellen etc. - veelal niet de sterkste partij, zeker 
niet aan het begin van de strijd. In vrijwel alle gevallen zal hij 
daarom meer dan conventionele strijdkrachten zijn heil zoeken in 
sluwheid. Hij mijdt het open veld en kiest eerder voor bergachtig 
terrein, bossen, moerassen en/of steden met hun heterogene 
bebouwing, vervoersaders en bevolking. Een uitmuntend voorbeeld 
van deze laatste optie deed zich in juni 2014 - toen dit artikel werd 
geschreven - voor in Hebron, een uitgestrekte stad in bergachtig 
gebied waar drie Israëlische tieners zouden zijn ontvoerd (wat 
achteraf niet bleek te kloppen). In plaats van concentratie en 
slagkracht zijn we getuige van een tactiek die gebruikmaakt van 
mobiliteit, verspreiding, verberging en bliksemaanvallen. De 
terroristische organisaties, guerrillastrijders, milities en andere 
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groeperingen die de new wars voeren zijn zelden monolithisch van 
structuur – in tegendeel, ze zijn vaak juist flexibel en diffuus. Met 
hun veelal uiteenlopende ideologieën en strategieën voor de strijd 
communiceren ze met elkaar, sluiten ze onderlinge deals en fuseren 
ze met elkaar - om zich vervolgens weer af te scheiden, mogelijk 
onder een nieuwe identiteit. Een dergelijke situatie zien we 
momenteel in Syrië en Irak. Voor de partijen die deze groeperingen 
willen bestrijden is het altijd een hele opgave om uit te zoeken wie 
wat doet, waarom, in opdracht van wie en met welk doel en wat de 
een of andere actie te betekenen heeft in het bredere kader van de 
strijd.

De organisatorische flexibiliteit van ongeregelde groeperingen die 
betrokken zijn bij new wars is vaak een indicatie van diepere culturele 
en maatschappelijke scheidslijnen tussen die groeperingen 
onderling en tussen hen en de omringende bevolking. Al zo lang  
er staande legers bestaan hebben die getracht hun macht te 
maximaliseren door uniformiteit op te leggen aan hun man- 
schappen, eenheden, opstellingen, procedures etc. Ongeregelde 
organisaties daarentegen zijn daar vaak niet toe in staat, maar 
willen dat misschien ook helemaal niet omdat het ze kwetsbaar 
maakt.

In zeer veel gevallen is het buitengewoon moeilijk onderscheid  
te maken tussen criminele en politiek gemotiveerde activiteiten.2  
Ten eerste is het goed mogelijk dat bepaalde groeperingen die 
deelnemen aan de new wars van meet af aan crimineel zijn. Zij 
strijden niet om een bepaald politiek doel te verwezenlijken, maar 
louter en alleen omwille van de inkomsten uit de handel in drugs, 

2 Een uitstekend recent werk waarin deze aspecten nadrukkelijk aan de  
orde worden gesteld, is E. Simpson, War from the Ground Up, New York:  
Oxford University Press, 2012.

wapens, vrouwen etc. Ze kunnen ook de controle veroveren over  
de distributie van minder exotische maar essentiëlere factoren, 
zoals levensmiddelen of brandstof. Dit zagen we bijvoorbeeld 
gebeuren in Irak tijdens de Amerikaanse aanwezigheid in dat land, 
maar ook tijdens de recente gevechten tussen de Iraakse regering en 
ISIS. In ruil voor de “bescherming” die ze zeggen te bieden, leggen 
ze soms informele belastingen op aan de inwoners van de gebieden 
die ze beheersen. Onder de leden van dit soort organisaties zijn er 
heel wat voor wie oorlog voeren een manier van leven is geworden 
en die verder geen enkel motief hebben - behalve te overleven en 
zoveel mogelijk van de omstandigheden te profiteren. Sommige 
leiders hoger in de hiërarchie zijn hier buitengewoon rijk van 
geworden. Denk bijvoorbeeld aan de bendes in Mexico die al 
duizenden mensen hebben vermoord en in zekere zin zelfs een 
autonome regio hebben gecreëerd waar de regering niets te zeggen 
heeft. Zijn de leden van die bendes terroristen of criminelen?  
En het hoofd van een bende drugssmokkelaars in Afghanistan?  
Als we uitsluitend afgaan op de manier waarop ze optreden,  
is deze vraag moeilijk te beantwoorden.

Maar zelfs als we aannemen dat een groepering een bepaald politiek 
doel nastreeft, kan het erg lastig zijn het onderscheid te maken. 
Meerdere rebellenorganisaties legden zich in eerste instantie toe op 
het beroven van banken om hun activiteiten te financieren. Vanuit 
het perspectief van hen die de rebellen willen bestrijden kan het 
uitzonderlijk moeilijk zijn te bepalen welke groepering moet 
worden bestreden en welke kan worden genegeerd of juist ingelijfd 
- eens te meer omdat al die groepen vaak ook met elkaar in contact 
staan. Als het überhaupt mogelijk is, zal dat alleen lukken op basis 
van zeer hoogwaardige inlichtingen.

Niet alleen de scheidslijn tussen oorlog en criminaliteit is vaag;  
de scheidslijnen tussen soldaten en burgers en tussen strijders en 
niet-strijders (helder in een conventionele oorlog) zijn dat ook. 
Geregelde troepen worden geacht hun uniform te dragen en doen 
dat het grootste deel van de tijd ook. Ongeregelde troepen doen dat 
alleen als het hen uitkomt. Het zijn vaak parttimers die vechten in 
naam van de organisatie waartoe ze op dat moment behoren, maar 
die in een oogwenk weer gewoon kunnen opgaan in de bevolking. 
Dit alles stelt de inlichtingendiensten voor een gigantische 
uitdaging - een uitdaging die, zoals blijkt uit het falen van een  
groot aantal acties ter bestrijding van opstanden sinds de Tweede 
Wereldoorlog, de capaciteiten van de verantwoordelijke organisa-
ties vaak te boven gaat.

Ten slotte zijn het in de oude oorlog doorgaans de leden van het 
opperbevel die, dankzij hun technische middelen, over de beste 
informatie beschikken. Als gevolg van deze factoren echter geldt  
dat niet altijd voor de new wars, waar het juist vaak de lagere 
functionarissen zijn, onder en in dagelijks contact met de burgers, 
die het overzicht hebben en meer weten dan wie dan ook. In 
Afghanistan en elders klagen dergelijke functionarissen dan ook 
vaak over gebrek aan inlichtingen vanuit de leiding. Dat gebrek  
aan ondersteuning kan vanzelfsprekend snel leiden tot een  
gebrek aan coördinatie.
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3. oplossingen
Als eerste en meest voor de hand liggende stap is het zaak het 
strijdtoneel te isoleren door zoveel mogelijk te voorkomen dat 
mensen, goederen en informatie dat toneel betreden of verlaten. 
Dat maakt het vergaren van inlichtingen eenvoudiger. Zo ontstaat er 
immers een vijand wiens contouren min of meer bekend zijn, in 
plaats van een vijand wiens dimensie en aard voortdurend verande-
ren naargelang zijn interactie met anderen. 
Als de grenzen van het strijdtoneel eenmaal goed zijn afgesloten  
- voor zover dat mogelijk is in het internettijdperk - moet het met 
behulp van controleposten e.d. in verschillende compartimenten 
worden verdeeld. Daardoor komt er in principe een einde aan een 
van de grootste voordelen waar terroristen, guerrillastrijders en 
rebellen vaak van profiteren, namelijk hun vermogen zich bij  
het plegen van aanslagen en het zoeken naar een schuilplaats  
van de ene plek naar de andere te verplaatsen. Belangrijker nog  
is het feit dat het door de opdeling van hun terrein lastiger wordt 
voor de vijandige strijders om met elkaar en hun leiders te commu-
niceren. Tegelijkertijd kan iedere vorm van communicatie - fysiek  
of elektronisch - die desondanks toch plaatsvindt, in beginsel 
worden onderschept en gebruikt. Het is aan het opperbevel de 
inlichtingenactiviteiten in de verschillende regio’s te coördineren 
en effectief aan te sturen. Om sneller en eenvoudiger over de juiste 
gegevens te kunnen beschikken moeten er inlichtingencentra 
worden opgericht, waar de functionarissen in het veld snel en 
probleemloos aanvullende informatie van collega’s kunnen 
opvragen. Een bijkomend voordeel van dergelijke centra is dat  
die functionarissen zich zo op hun missie kunnen concentreren  
en niet steeds worden lastiggevallen met vragen van hogerhand.

In de oude oorlogen deed de precieze identiteit van de vijandelijke 
troepen er niet zoveel toe. Met hun uniform gaven ze immers 
duidelijk aan dat ze er op uit waren aan onze zijde zoveel mogelijk 
schade te berokkenen - en dat ze het verdienden dienovereenkom-
stig behandeld te worden. In de new wars echter geldt dat vaak niet 
meer en kan het juist van groot belang zijn exact te weten wie we 
moeten doden of gevangen moeten nemen. Er zijn leiders en 
volgers. Sommigen dragen meer schuld en zijn ook gevaarlijker dan 
anderen en moeten dan ook koste wat kost worden opgespoord. 
Anderen kunnen wellicht worden overgehaald hun wapens neer te 
leggen en misschien zelfs zich bij ons aan te sluiten als we daartoe 
de juiste prikkels bieden. Er is dus veel meer ruimte voor de inzet 
van politiemethoden, inclusief die van de geheime politie. 
Individuele tegenstanders moeten worden geïdentificeerd, 
beoordeeld, opgespoord en - zo nodig - geneutraliseerd. Wie zijn 
ze? Wat is hun plek of taak binnen de organisatie waarvan ze deel 
uitmaken? Hoe staan ze in de samenleving wat betreft genealogie, 
familierelaties en betrekkingen met de plaatselijke gemeenschap? 
Wat zijn hun inkomsten? Wat is hun beroep en hun culturele 
achtergrond? Wat zijn hun sterke punten? Hebben ze zwakke 
plekken waar ze eventueel geraakt zouden kunnen worden? 

Het voert hier te ver om de betreffende methodes in detail te 
bespreken; ze wijken in ieder geval sterk af van de methoden die de 
militaire inlichtingenorganisaties tot dusver altijd hebben gebruikt. 

De inlichtingendiensten moeten zich in de new wars niet alleen op 
de vijand richten, maar op de bevolking als geheel. Daarvoor 
moeten ze de taal beheersen. Taal is de flessenhals waar alle 
informatie doorheen moet. De beste inlichtingen komen van een 
bevolking die vriendschappelijk staat tegenover de strijdkrachten, 
hen vertrouwt en blij is met de bescherming die ze bieden. Op de 
tweede plaats staan inlichtingen afkomstig van een door angst 
geïntimideerde bevolking. Van een bevolking die in de ban is van de 
vijand of die bang voor hem is, valt niet veel informatie te verwach-
ten - buiten datgene wat met behulp van chantage of geweld aan 
het licht kan worden gebracht. Chantage zien we in alle new wars 
terug en zal tot aan de Dag des Oordeels een grote rol blijven 
spelen. De toelaatbaarheid en effectiviteit van geweld is momenteel 
onderwerp van een levendige discussie. Deze aanpak heeft 
voorstanders die hem onontbeerlijk vinden, maar anderen zeggen 
juist dat hij hoogstwaarschijnlijk niet effectief is en bovendien de 
legitimiteit van hen die hem toepassen, ondermijnt. Zie over dit 
onderwerp het actuele debat naar aanleiding van het rapport van de 
Amerikaanse Senaatscommissie over martelpraktijken door de CIA, 
dat werd gepubliceerd bij de review van dit artikel in december 2014. 
Welke methode je ook kiest, het blijft de vraag in hoeverre je kunt 
vertrouwen op de informatie die door een vijandige bevolking 
wordt verstrekt. Dergelijke informatie kan dan ook pas worden 
gebruikt na zorgvuldig te zijn beoordeeld. 

Duidelijk is dat militaire inlichtingen, hoe ze ook worden vergaard, 
in de strikte zin van het woord niet voldoende zijn. Dit voert ons 
weer terug naar de grote rol die vaak moet worden toegekend aan 
etnische, sociale, culturele en religieuze factoren. Veel van het 
materiaal dat we nodig hebben om die factoren te beoordelen is 
vaak openbaar. Denk aan bevolkingsregisters, allerlei soorten 
folders, kranten en nieuwsbrieven, radio- en televisieprogramma’s 
en natuurlijk moderne sociale netwerken zoals Facebook, Twitter 
e.d. Een voorbeeld: kort nadat ze er in mei/juni 2014 in was geslaagd 
delen van midden-Irak te bezetten, vaardigde ISIS decreten uit 
waaruit veel viel op te maken over de aard en bedoelingen van deze 
beweging. Het voordeel van de beschikbaarheid van dit soort 
materiaal wordt echter deels teniet gedaan door het gebrek aan 
structuur ervan. Het is dan ook alleen bruikbaar voor inlichtingen-
personeel dat zich door grondige studie en langdurige ervaring 
vertrouwd heeft gemaakt met de desbetreffende taal en cultuur.  
En dan hebben we het nog niet eens over de enorme hoeveelheid 
“ruis” die afdoende onderzocht moet worden om te kunnen worden 
gescheiden van de “harde” informatie.

Al deze omstandigheden bij elkaar - de kenmerkende sluwe tactiek 
van strijders in de new wars, het lastige onderscheid tussen strijders 
en anderen en de rol van sociale, culturele en religieuze factoren 
- hebben ertoe geleid dat HUMINT sterk aan belang heeft gewonnen 
ten opzichte van andere soorten inlichtingen. Met de zeer diverse 
sensoren die de moderne technologie heeft voortgebracht is het 
vaak mogelijk de materiële hulpbronnen van de vijand in kaart te 
brengen en op te sporen. Dat geldt echter in veel mindere mate 
voor de achterliggende motieven, attitudes etc., die desalniettemin 
een cruciale rol spelen in het conflict. 



Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 6 | 35

En dan is er nog de kwestie van organisatie. Inlichtingen en 
operationele zaken worden pas sinds de 19e eeuw als afzonderlijke 
taken beschouwd - voorheen waren ze doorgaans verenigd.3 Wat die 
scheiding noodzakelijk maakte was de spectaculaire groei van de 
krijgsmacht sinds de Franse Revolutie, culminerend in de twee 
wereldoorlogen. Zoals hierboven reeds vermeld worden de new wars 
echter vaak op decentrale wijze gevoerd. Slechts zelden komt het tot 
een grootschalig treffen tussen grotere eenheden, of verliest of wint 
een partij een groot grondgebied. Door deze decentralisatie staan 
de scheiding en de parallelle commandostructuren die ze doorgaans 
met zich meebrengt, een snel en krachtdadig optreden vaak in de 
weg. Terroristen, guerrillastrijders en rebellen zijn in de hele 
geschiedenis altijd beschreven met woorden als “ongrijpbaar” en 
“wendbaar.” En dat zijn ze ook altijd geweest - zeker in vergelijking 
met hun “geregelde” opponenten met hun bureaucratische karakter 
en gevestigde procedures.

Wat we nu nodig hebben zijn organisatorische en technologische 
maatregelen die het mogelijk maken, op het laagste niveau, de 
inlichtingentak weer samen te voegen met de operationele tak.  
Dat kan bijvoorbeeld door de inlichtingencapaciteit van het lagere 
personeel op het hoofdkwartier uit te breiden of door één en 
dezelfde drone in te zetten voor zowel het opsporen als het 

3 Zie M. van Creveld, Command in War, Cambridge, Ma: Harvard University Press, 
1985, 35-37.

uitschakelen van rebellen als het bevel daartoe is gegeven.  
Daarbij is het wel zaak ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken 
onder een of andere vorm van rechterlijk toezicht blijven staan en 
zich niet tot regelrechte doodseskaders ontwikkelen. Het doel is  
de tijd die nodig is voor de zo genaamde OODA loop (Observation, 
Orientation, Decision, Action) te minimaliseren.

conclusies
Het belang van inlichtingen - en specifiek het belang van een nieuw 
soort inlichtingen – wordt in de context van de new wars algemeen 
onderkend. Desalniettemin is er, verrassend genoeg, amper 
literatuur over dit onderwerp gepubliceerd. In de schaarse artikelen 
die wel zijn te vinden wordt het gemis aan inlichtingen wel 
uitvoerig betreurd (en steevast - terecht - aangemerkt als cruciale 
factor in de strijd) maar eigenlijk niet concreet verklaard.4 We zien 
dit alles terug in de talloze nederlagen van westerse legers die de 
afgelopen decennia bij dit type oorlogvoering betrokken zijn 
geweest. Dit artikel is een van de weinige die ingaan op de proble-
men en op zijn minst een aantal oplossingsrichtingen aanreiken. 
Laten we hopen dat er nog veel zullen volgen. 

4 Een zeldzame uitzondering is M. Begert en D. Lindsay, ‘Intelligence 
Preparation for Operations’, in: Small Wars and Insurgencies,  
13 (2002- 2), 133-143.
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Nationale Herdenking MH17
 ■ Hans van Reenen 

Projectleider, namens het Interdepartementale Projectteam MH17

inleiding 
Op 17 juli 2014 trof een verschrikkelijk lot de 298 inzittenden, onder 
wie 196 landgenoten, van vlucht MH17. Maandag 10 november 
werden zij herdacht in de Amsterdam RAI tijdens de Nationale 
Herdenking MH17. Het was een indrukwekkende gebeurtenis waarbij 
de impact van de ramp nog eens indringend duidelijk werd. Dit zowel 
bij de ruim 2000 aanwezigen in de zaal, de kijkers in het land als bij 
degenen die aan het programma meewerkten. De organisatie van de 
Nationale Herdenking was uitdagend. Uitgangspunt was om de 
slachtoffers en hun nabestaanden centraal te stellen. Anders gezegd: 
we hadden niet één Koning en Koningin in huis maar 2000. Voor 
iedere genodigde was dan ook maatwerk geleverd. Van het inwilligen 
van dieetwensen tot een geplaceerde stoel in de zaal. Daarbij was 
iedereen geaccrediteerd door de politie. In dit artikel kunt u lezen hoe 
de organisatie van de herdenking is verlopen en hoe het programma 
tot stand kwam. 

datum en locatie
Direct nadat de ramp met de MH17 zich voordeed, is er een 
Ministeriële Commissie in het leven geroepen om de gevolgen van 
de ramp het hoofd te bieden. Het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie is het leidende ministerie binnen deze groep. Het plan voor 
het houden van een Nationale Herdenking voor de 298 slachtoffers 
werd op 29 juli dan ook bekendgemaakt door Minister Opstelten 
tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hiermee gaf de Ministeriële 
Commissie gevolg aan een breed gevoel binnen de samenleving. 
Het waar en wanneer was toen echter nog niet bekend. De aanvan-
kelijke gedachte hierbij was om de herdenking snel te laten 

plaatsvinden. Navraag bij de nabestaanden leerde echter dat dit als 
veel te vroeg werd ervaren. Eind oktober, begin november lag 
gevoelsmatig beter. Omdat de 298 slachtoffers van de ramp achttien 
nationaliteiten vertegenwoordigen, is vervolgens gekeken naar 
nationale of religieuze feestdagen rond die tijd in die landen. Die 
dagen vielen af. Daarbij vielen ook de vrijdagen, zaterdagen en 
zondagen af vanwege religieuze motieven. Op die manier bleef 
maandag 10 november over.

Aan de locatiekeuze heeft ook een aantal overwegingen ten 
grondslag gelegen. Allereerst speelt een nationale herdenking zich 
bij voorkeur in de hoofdstad af. De omvang van het aantal aanwezi-
gen sloten geëigende historische locaties als de Nieuwe Kerk echter 
uit. Vanwege bereikbaarheid en beschikbaarheid is daarom voor de 
Amsterdam RAI gekozen. Het voordeel die deze locatie verder bood, 
was dat de ceremoniezaal en ontvangstzaal op maat vormgegeven 
en gebouwd kon worden.

interdepartementale projectgroep
Er bestaat binnen de Rijksoverheid geen staande organisatie voor 
het vormgeving, voorbereiden, organiseren en uitvoeren van 
dergelijke eenmalige gebeurtenissen. Daarom werd er een 
interdepartementale projectgroep in het leven geroepen om deze 
opdracht van de Ministeriële Commissie te vervullen. Vanuit 
praktische overwegingen werd de projectgroep ondergebracht bij 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De verant-
woordelijkheid voor het geheel bleef echter liggen bij de NCTV.  
De uiteindelijke 17-koppige projectgroep vertegenwoordigen de 
Ministeries van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Defensie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Alphen aan den 
Rijn. De deelnemers waren afgevaardigd op grond van specifieke 
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kennis en expertise en waren hier voor de duur van het project 
voltijd voor vrijgemaakt. De individuele deelnemers werkte vanuit 
zes deelprojectgroepen, te weten: Vormgeving, Ondersteuning, 
Locatie, Openbare Orde Veiligheid en Mobiliteit, Protocol en 
Communicatie. Ieder deelproject had een deelprojectleider. Aan de 
top van projectgroep stond een klein stafje bestaande uit een 
projectleider, een deelprojectleider en een projectsecretaris. 

Uiteraard was dit maar het topje van de organisatorische ijsberg. 
Want binnen de diverse Departementen en de Dienst Koninklijk 
Huis waren tientallen mensen meer betrokken bij de organisatie 
van de Nationale Herdenking MH17. Daar waar de Projectgroep 
Nationale Herdenking MH17 de projectmatige binnenring vormde, 
vormden zij de zogenaamde buitenring. Om de twee weken troffen 
binnen- en buitenring elkaar voor een groot-projectteamoverleg. 
Onder de verschillende deelprojecten hingen op hun beurt weer 
tientallen organisaties, bedrijven en instellingen. Van RAI tot Radio 
Filharmonisch Orkest, van Politie Amsterdam tot kinderen van 
getroffen basisscholen. 

nationale herdenking
De herdenking voor de slachtoffers MH17 had bij besluit van de 
Ministeriële Commissie de status van nationale herdenking 
gekregen. Daarmee was de Staat verantwoordelijk voor de voorberei-
ding en uitvoering van de herdenking. Maar wat betekende dit 
verder? Een nationale herdenking is een manier om de samenleving 
een ramp te laten verwerken. Het naar binnen gekeerde vlagvertoon 
appelleert aan gevoelens van sociale cohesie, onderlinge verbonden-
heid en gezamenlijkheid. Deze onderlinge verbondenheid, afgezet 
tegen ernst en decorum, biedt troost. Een nationale herdenking gaat 
doorgaans gepaard met de aanwezigheid van de Vorst en Vorstin. Dat 
was bij deze herdenking niet anders. Als geen ander personifiëren zij 
de nationale gevoelens en bieden zij met hun aandacht en aanwezig-
heid troost en erkenning. Naast de Koning en Koningin was de 
Koninklijke Familie vertegenwoordigd door Prinses Beatrix, Prinses 
Margriet en Professor Van Vollenhoven. Verder begon de ceremonie 
met een toespraak van de minister-president en werd gezamenlijk 

het Wilhelmus gezongen. Omdat de herdenking zelf alleen toegan-
kelijk was voor genodigden, deed de Nationale Omroep rechtstreeks 
verslag van de herdenkingsceremonie. Hierdoor werd het hele land 
verbonden met de ceremonie in de RAI. Verder was er op maandag  
10 november een nationale vlaginstructie van kracht. 

internationale dimensie
Tijdens de herdenking werden alle 298 slachtoffers van MH17 
herdacht. Deze 298 slachtoffers vertegenwoordigen achttien 
nationaliteiten. Dit gaf de Nationale Herdenking een internationale 
dimensie waar rekening mee is gehouden. Allereerst moest het 
programma in vormgeving maar vooral in kwaliteit ook buiten 
Nederland overeind blijven. De gebruikte muziekstukken waren 
daarom niet alleen Nederlandstalig. Uiteindelijk waren er een 
honderdtal nabestaanden afkomstig uit Duitsland, België, Zuid-
Afrika, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Filippijnen en 
Indonesië bij de herdenking aanwezig. Verder waren alle getroffen 
landen tijdens de ceremonie ook op ambassadeursniveau vertegen-
woordigd. Alle buitenlandse aanwezigen volgde de ceremonie met 
behulp van simultaanvertaling.

vormgeving
Het uitgangspunt van de ceremonie om de slachtoffers en nabestaan-
den centraal te stellen, had zich ook vertaald in de vormgeving van de 
ceremoniezaal. Het hart van de zaal bestond uit een opstelling met 
298 brandende kaarsen. Alle nabestaanden en overige genodigden 
zaten rondom deze opstelling. Het koor, orkest, artiesten en sprekers 
sluiten de cirkel van zitplaatsen. Achter deze ronde opstelling stonden 
rondom geplaatste hoge schermen van zacht doek waarop beelden 
geprojecteerd werden. Op die manier was er een zaal gevormd zonder 
hiërarchie. De slachtoffers waren centraal aanwezig en alle nabe-
staanden hadden individueel “de beste plek”. Dit idee werd verder 
uitgewerkt in placering van Koning en Koningin en minister-presi-
dent. In afwijking van het gangbare protocol, zaten zij middenin de 
zaal tussen de nabestaanden. Dit was ook de uitdrukkelijke wens van 
het Koningspaar, waarmee het uitgangspunt van de herdenkingscere-
monie op bijzondere wijze bekrachtigd werd. 

samenvatting
Nederland heeft met de wijze waarop de aankomst van de slachtoffers 
op Eindhoven is georganiseerd een hoge standaard gezet. Die 
standaard is doorgetrokken naar de Nationale Herdenking MH17. De 
aanwezige nabestaanden waren vrijwel unaniem in hun waardering 
voor de dag. In die zin heeft de gekozen aanpak van een interdeparte-
mentaal projectteam goed gewerkt. Samen met nabestaanden 
hebben tientallen organisaties en bedrijven en honderden professio-
nals dan ook het beste gegeven om de herdenking mogelijk te 
maken. Hierdoor is iets heel bijzonders ontstaan, iets hartverscheu-
rends en hartverwarmends tegelijk. Hartverscheurend vanwege al het 
onbevattelijke leed. En hartverwarmend vanwege misschien wel de 
mooiste menselijke vermogens die tijdens de herdenking ook zo 
voelbaar waren: talent, creativiteit en het vermogen om te kunnen 
troosten. Het is ontroerend en bemoedigend om te zien wat we in 
Nederland kunnen in dergelijke omstandigheden. Het was dan ook 
een buitengewone eer hieraan meegewerkt te mogen hebben.
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Nazorg Contact Punt:  
ontbrekend puzzelstuk in  
psychosociale hulp bij rampen 
De vliegramp met MH17 heeft een enorme impact voor iedereen die door de ramp dierbaren heeft verloren. Van het begin 
af aan is de psychosociale ondersteuning en zorg aan de nabestaanden serieus genomen. Deze nazorg bestaat deels uit 
elementen die na elke ramp of crisis van belang zijn, zoals inzet vanuit familierechercheurs en Slachtofferhulp Nederland, 
diverse centraal georganiseerde informatiebijeenkomsten, een informatie website met een besloten gedeelte voor 
onderlinge uitwisseling, nationale en lokale gedenk- en herdenkingsmomenten en ondersteuning van zelforganisaties van 
nabestaanden. Daarnaast is er in de context van MH17 een nieuwe voorziening ingericht, toegespitst op het gezondheids-
belang: het Nazorg Contact Punt (NCP). 

 ■ Michel Dückers, Juul Gouweloos en Annelieke Drogendijk,  
Stichting Impact, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep

Slechts een beperkte groep ontwikkelt langdurige geestelijke 
gezondheidsklachten na rampen, de literatuur is daar eenduidig 
over. Ook zijn experts het eens over de noodzaak van een steunende 
context voor alle getroffenen. Steun van mensen in de eigen 
persoonlijke omgeving (gezin, vrienden) is voor iedereen van grote 
waarde. De hierboven genoemde maatregelen zijn als het ware 
aanvullend op deze steun in eigen kring. Ze zijn ingezet vanuit een 
breed gedeeld maatschappelijk gevoel dat het goed is om dit te 
bieden, in de wetenschap dat het bevorderen van toegang tot 
sociale steun en goede informatieverstrekking belangrijk zijn voor 
de zelfredzaamheid van mensen. 

Bij een minderheid van de getroffenen is extra zorg nodig. 
Internationaal gezien is de Nederlandse gezondheidszorg van een 
hoog niveau. De toegang tot huisartsen en ziekenhuizen scoort 
relatief hoog (WorldRiskReport 2013). Dat is veel waard, ook bij 
rampen en crises. Het is dezelfde zorgmachinerie die, mits intact, 
wordt ingezet na een ramp. De aanname dat hoogwaardige zorg 
even toegankelijk is na een ramp, veronderstelt wel dat zorgprofes-
sionals en -instellingen adequaat kunnen inspelen op specifieke 
effecten die rampen op de gezondheid kunnen hebben. Getroffenen 
moeten hun klachten herkennen als klachten die kunnen voorko-
men na een ramp en, indien het niet beter wordt, de weg vinden 
naar de eerste lijn. De huisarts moet in het tijdsbestek van het 
consult deze rampgerelateerde klachten onderscheiden van allerlei 
andere mogelijke gezondheidsproblemen die eraan ten grondslag 
kunnen liggen en vervolgens een besluit nemen: niets aan de hand, 
nog even afwachten of therapie. In geval van het laatste is er de 
keuze: zelf oppakken of doorverwijzen? Doorverwijzen veronder-
stelt weer dat men kennis heeft van gespecialiseerde professionals, 
passend bij de problematiek. Het NCP beoogt als veiligheidsklep te 
fungeren in dit traject. 

In afstemming met het ministerie van VWS is het NCP ingericht om 
professionals bij te staan, zoals medewerkers van Slachtofferhulp 
Nederland die kunnen signaleren en bemiddelen, huisartsen en 
eerstelijnspsychologen. Dienst- en zorgverleners kunnen bij het 
NCP terecht voor advies en ondersteuning. In het bijzonder kan 
worden gedacht aan:

• advies bij vragen over ramp gerelateerde rouw- en verliesverwer-
king van cliënten/patiënten;

• advies over de aard en ernst van eventuele psychische problemen 
en mogelijk ermee samenhangende sociale problemen;

• ondersteuning bij doorverwijzen naar passende (specialistische) 
zorg binnen de reguliere gezondheidszorg en bemiddeling in het 
contact met zorgverleners in de buurt. 

De afgelopen maanden heeft het NCP dit kunnen doen in het kader 
van de vliegramp. Verschillende professionals zochten contact naar 
aanleiding van specifieke problemen van nabestaanden. Ook is op 
verzoek algemene informatie over mogelijke gezondheidsgevolgen 
en aandachtspunten beschikbaar gesteld aan huisartsen.

Het NCP volgt bij haar advisering de multidisciplinaire richtlijn 
psychosociale hulp bij rampen en crises (waarin wordt aangesloten bij 
bestaande zorgstandaarden) en adviseert, complementair aan het 
aanbod van de huisarts. Het NCP ondersteunt, maar behandelt zelf 
niet. Het is bereikbaar tijdens kantooruren op werkdagen (telefoon-
nummer 088-330 5100; emailadres: ncp@impact.arq.org). Een 
psycholoog (met BAPD-aantekening) is het vaste aanspreekpunt. Bij 
complexe vragen wordt advies ingewonnen van gespecialiseerde 
therapeuten (GZ-psychologen, klinisch psychologen of psychiaters 
van Arq Psychotrauma Expert Groep).

Voor aanvullende informatie: www.impact-kenniscentrum.nl/ncp.

mailto:ncp@impact.arq.org
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Verkenning ciViel-miliTaire samenwerking in cyberdomein

“Defensie is niet de redder in nood”
Het internet heeft een wereldwijd probleem. De onveiligheid neemt toe. De vele rapporten die geschreven worden over 
cybercrime en cyber security zijn het hierover eens. En wie heeft het nog niet aan den lijve ondervonden? Malware. 
Virussen. Spam. Gestolen wachtwoorden. Platgelegd internetbankieren. Er komt geen einde aan de reeks cyberaanvallen. 
Burgers zijn steeds vaker het slachtoffer. Maar ook overheden, banken en andere belangrijke (vitale) sectoren in Nederland 
liggen zwaar onder vuur. In hoeverre is civiel-militaire samenwerking op dit vlak mogelijk?1

 ■ Martin Bobeldijk  
Senior communicatieadviseur en tekstschrijver 
Turnaround Communicatie bv

Erik Akerboom, secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie,  
is helder in zijn antwoord: “Als het gaat om cybercrime, ligt de bal bij 
politie en Openbaar Ministerie. Defensie heeft daarin geen rol.” 
Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp is net zo duidelijk 
als het gaat om de bescherming van digitale netwerken in Nederland: 
“De krijgsmacht is niet de firewall van Nederland. Overheden en 
bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van hun 
netwerken. Dat geldt ook voor burgers. Als er in uw huis wordt 
ingebroken, vraagt u zich toch ook niet af waarom Defensie uw huis 
niet heeft verdedigd? U dient zelf uw netwerken te beveiligen en te 
herstellen. Daar kunnen wij niet bij helpen. Al is het alleen maar 
omdat het grootste deel van het digitale netwerk in Nederland in 
handen is van private partijen. Defensie is niet de redder in nood.”

vervagende grenzen
Volgens Middendorp is ‘counterstrike’ - het optreden tegen een 
tegenstander - de kerntaak van de krijgsmacht. Dat betekent dat 
Defensie zich in het cyberdomein richt op staten en kleine groepen 
die ons land digitaal aanvallen om chaos te creëren, de maatschappij 
te ontwrichten of te spioneren. “Een oorlog draait tegenwoordig niet 
meer alleen om wapengeweld. Het draait in toenemende mate om 
het ontwrichten van samenlevingen en het creëren van chaos, door 
het uitvoeren van cyberaanvallen. Dat voorkomen wij door inlichtin-
gen te verzamelen en offensief in te grijpen in de systemen van de 
tegenstander. Onze taak op dit vlak is dus duidelijk gescheiden van 
de taken die civiele autoriteiten hebben.” 
Hoewel het er op lijkt dat Defensie de boot afhoudt als het gaat om 
civiel-militaire samenwerking in het cyberdomein, blijkt de soep 
toch niet zo heet gegeten te worden als zij wordt opgediend. 
Akerboom constateert namelijk dat het lastig is om iemand te 

1 Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het symposium ‘Cybercrime;  
de digitale vijand voor ons allen. Nut en noodzaak van civiel-militaire 
samenwerking’ op 20 november 2014 op de KMA in Breda. Het symposium  
is georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reserveofficieren (KVNRO) en het Korps Nationale Reserve (Natres).

identificeren die een aanval uitvoert. “Is het een crimineel? Een 
hobby hacker? Een spion? Of een terrorist? Daardoor vervagen de 
grenzen tussen externe en interne veiligheid, en tussen militair en 
civiel. Dit is dé reden waarom we moeten samenwerken.” En het kan 
ook. Defensie heeft namelijk als derde hoofdtaak het ondersteunen 
van civiele autoriteiten. “In dat kader kunnen civiele veiligheids- 
instanties ter ondersteuning van hun eigen taken, een beroep doen 
op onze cyberexpertise. We werken nu al samen met het Nationaal 
Cyber Security Centrum en zullen dat ook gaan doen met de High 
Tech Crime Unit van de politie.” Volgens Middendorp is het zelfs 
bittere noodzaak om samen op te trekken en kennis te delen, gezien 
de schaarste aan goede mensen en middelen in Nederland. “Samen 
ontwikkelen we ons sneller, waardoor de kans op een succesvolle 
integrale aanpak van cyberaanvallen het grootst is.” 

samenwerken is te vrijblijvend
De uitgestoken hand van Defensie sluit aan bij wat Dick Schoof, 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), 
voor ogen heeft: participatie op het gebied van cyber security. Hij 
kiest bewust niet voor het woord ‘samenwerken’; dat is te vrijblij-
vend. Participatie heeft volgens hem meer in zich: samen bouwen 
én elkaar aanspreken op resultaten. Enerzijds ziet hij dit tot stand 
komen tussen publieke en private partijen. De Cyber Security Raad 
is er een voorbeeld van. In deze Raad is de top van overheid, 
bedrijfsleven en wetenschap vertegenwoordigd en gezamenlijk 
ontwikkelen zij een visie op cyber security. Ook adviseren zij 

© Jonas de Witte i.s.m. KVNRO
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gevraagd en ongevraagd het Kabinet op dit terrein. De jaarlijkse 
campagneweek Alert online is een ander voorbeeld. NCTV, 
bedrijfsleven en kennisinstituten werken gezamenlijk aan de 
digitale bewustwording van Nederland. 
Anderzijds vindt participatie steeds vaker plaats tussen NCTV en 
Defensie. Schoof: “We houden er rekening mee dat militaire inzet 
in het buitenland kan leiden tot digitale aanvallen op civiele doelen 
in Nederland. Zo wordt de nationale veiligheid in gevaar gebracht. 
De snelheid waarmee dergelijke aanvallen zich manifesteren, vraagt 
om een snelle, gecoördineerde en flexibele reactie. Daarbij kunnen 
we een beroep doen op de cybercapaciteiten van Defensie. Zo 
werken we samen met het Defensie Computer Emergency Response 
Team, het Defensie Cyber Commando en de Joint Sigint Cyber Unit 
(samensmelting AIVD en MIVD). Ook zie ik een rol weggelegd voor 
‘cyber reservisten’.” Alles overziend constateert Schoof dat hij in het 
civiel-militaire cyberdomein eigenlijk niet meer kan spreken van 
participatie, maar van verwevenheid. “We zijn al een stap verder.  
De uitdaging is om dat nog verder vorm te geven en er nog meer uit 
te halen.” 

gebrek aan kennis bij veiligheidsregio’s
Grote afwezige in het cyberdomein zijn de veiligheidsregio’s. 
Hoewel zij in Nederland verantwoordelijk zijn voor rampenbestrij-
ding en crisisbeheersing, lijkt het thema ‘cybercrime’ en de 
gevolgen daarvan volledig langs hen heen te gaan. Schoof erkent 
dit. “Het staat niet op hun agenda en het is voor hen een ver-van-
mijn-bedshow.” Ook Nico van Mourik, directeur veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant, moet dit toegeven. “Er is geen awareness 
en geen kennis over dit thema in de veiligheidsregio’s aanwezig.” 
Schoof nuanceert het gebrek aan kennis bij de veiligheidsregio’s 
enigszins, door aan te geven dat zij geen directe rol hebben in 
detectie en respons. Wel vindt hij, dat zij zich beter moeten 
realiseren welke impact cybercrime heeft op de vitale infrastructuur 
en de samenleving. “Want dat is van invloed op hun crisisrespons.” 
Van Mourik denkt dat de veiligheidsregio’s hierin een slag kunnen 
maken, omdat zij zich momenteel ontwikkelen van een organisatie 
voor fysieke veiligheid naar een organisatie voor maatschappelijke 
crisisbeheersing. 

“Het gaat bij ons steeds meer om maatschappelijke continuïteit:  
hoe kom je zo snel mogelijk weer terug naar genormaliseerde 
verhoudingen. Als regionale netwerkorganisatie kunnen wij hierin 
een rol spelen, door relevante partijen aan elkaar te verbinden.” 

verschuiving naar moderne crisisbeheersing
Ondanks het positieve toekomstbeeld van Van Mourik, hebben de 
veiligheidsregio’s nog een lange weg te gaan. Rob de Wijk, directeur  
van The Hague Centre of Strategic Studies, vertelt aan de hand van 
verschillende onderzoeksrapporten dat er nog wel het een en ander 
schort aan de regionale crisisbeheersing. “In het algemeen komt het 
er op neer, dat de grootschalige operationele crisisbeheersing niet op 
orde is. Verder wordt er te weinig geoefend, te weinig geleerd van crises 
en lijken de politie en de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio 
(GHOR) zich af te scheiden van de veiligheidsregio.” Uit de rapporten 
blijkt verder dat er geen heldere aansturing is, er gebrek is aan 
duidelijke crisiscommunicatie en er geen eenduidige doctrine voor 
optreden is. Verder constateert de Algemene Rekenkamer in haar 
laatste rapport Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven dat de 
informatievoorziening naar de minister onvoldoende is, er geen 
samenhang in handelen is bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, 
er te veel veiligheidsregio’s zijn voor een goede landelijke samenwer-
king en dat het zicht ontbreekt op een doelmatige besteding van 
publieke middelen. Volgens De Wijk moet er snel wat gaan gebeuren, 
willen de veiligheidsregio’s in de toekomst blijven bestaan. In zijn 
optiek doen ze er verstandig aan Defensie om hulp te vragen.  
Deze organisatie is namelijk gewend om grootschalige en complexe 
operaties aan te sturen, is operationeel en doctrine gericht, heeft 
leiderschap laag in de organisatie gepositioneerd, adopteert snel 
nieuwe methoden, borgt lessons learned en heeft als geen ander ervaring 
met planvorming, opleiden, trainen en oefenen. Wel zal Defensie dan 
meer politiek gevoel en begrip voor de werkwijzen van anderen moeten 
ontwikkelen. “Het zou van grote kracht getuigen als de veiligheids- 
regio’s weten op te schuiven van klassieke rampenbestrijding naar 
moderne crisisbeheersing. Cyberaanvallen leveren nieuwe veiligheids-
risico’s op, worden geïmporteerd uit het buitenland met lokale 
gevolgen, hebben effect op rampenbestrijding en crisisbeheersing  
en vragen om een multidisciplinaire aanpak. Dit digitale tijdperk  
vraagt om een herpositionering van de veiligheidsregio’s.” 

© Ab Scheel © Ab Scheel
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financiële stelsel mogelijk in gevaar door cyberaanvallen

Robert Mueller, hoofd van de FBI, heeft ooit gezegd dat we een 
digitale Pearl Harbour kunnen verwachten. De vitale infrastruc-
tuur, waaronder banken, water- en energiebedrijven, is kwetsbaar 
en derhalve vatbaar voor cyberaanvallen. Uitval van deze dienst- 
verlening heeft grote impact op de samenleving. Civiele en 
militaire instanties slaan de handen ineen om dit te voorkomen. 
Maar hoe gaat die sector eigenlijk zelf om met cyberdreigingen? 
Coen Voormeulen, divisiedirecteur Betalingsverkeer bij De 
Nederlandsche Bank, vertelt.

“Van oudsher hebben banken te maken met criminelen. In de 
huidige digitale wereld hebben we echter ook te maken met 
staten en veiligheidsdiensten die het op onze financiële sector 
hebben gemunt. Daarbij gaat het niet alleen om uw portemon-
nee, maar ook om onze financiële systemen. De systemen die 
de betalingen regelen tussen banken onderling, noemen we 
wholesale systemen. Betalingen tussen consumenten en 
bedrijven noemen we retail. Gaat er wat mis in de wholesale 
systemen, dan heeft dat grote gevolgen. Miljarden aan 
betalingen kunnen niet meer worden gedaan, waardoor het 
hele financiële stelsel in gevaar wordt gebracht. Problemen in 

de retail zijn minder ernstig. Dan hebben we het vooral over 
ongemak. Hoewel dat ver kan gaan, zoals het niet meer kunnen 
beschikken over geld en mensen die daarom winkels leeghalen. 
Maar dan nog stort de samenleving niet gelijk in, terwijl we die 
kans wel lopen als de wholesale systemen het begeven. Het 
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer – hierin hebben alle 
partijen zitting die een rol spelen in het Nederlandse betalings-
verkeer – heeft geconstateerd dat het betaalverkeer echter 
voldoende robuust is en dat er voldoende alternatieven 
voorhanden zijn als de retail systemen toch onverhoopt 
uitvallen. En mocht het echt helemaal misgaan, dan kennen we 
het Tripartiete Crisismanagement Orgaan (TCO). Hierin zijn De 
Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het 
Ministerie van Financiën vertegenwoordigd. Zij laten zich 
bijstaan door een consultatiegroep, bestaande uit de directies 
van banken en andere financiële instellingen, en vier advies-
groepen met experts (wholesale, retail, effecten en communi-
catie). Tijdens de DDOS-aanvallen in april 2013 heeft de TCO 
bijvoorbeeld gefunctioneerd. Naast de eigen structuren werkt 
de financiële sector veel samen met andere partijen, zoals het 
Nationaal Cyber Security Centrum.”

alle hens aan dek
Maar wat doen andere veiligheidsorganisaties en hulpdien-
sten als het betalingsverkeer uitvalt, met grote maatschap-
pelijke onrust tot gevolg? Jack de Vries, oud-staatssecretaris 
van Defensie, gaat daarover in discussie met een tijdelijk 
geformeerd landelijk civiel-militair crisisteam:
Wim Hafkamp, CISO Rabobank Groep,
Coen Egberink, lid Cyber Adviesraad ICT Nederland,
Erik van Limburg, COO Brinks Nederland,
Patricia Zorko, politiechef landelijke eenheid,
Jaya Baloo, CISO KPN,
Peter van Zunderd, voorzitter Landelijke Operationele Staf,
Kolonel Hans Folmer, commandant Defensie Cyber 
Commando.

Het wordt duidelijk dat een grote landelijke uitval van ICT en 
betalingsverkeer lastig is. Voor het crisisteam is het alle hens 
aan dek om rellen, plunderingen en beveiliging van locaties 
en waardetransporten in goede banen te leiden. Zij schakelen 
Defensie in ter ondersteuning van het civiel gezag. Gezien de 
complexe ICT-netwerken in Nederland verwacht het team 
zeker de eerste 24 uur geen oplossing. Eerst moet onderzocht 
worden wat er aan de hand is en welke systemen mogelijk 
geïnfecteerd zijn. Daarom worden in deze situatie zo snel 
mogelijk nog werkende computersystemen uitgeschakeld, 
om te voorkomen dat ook die geïnfecteerd worden. Als dat is 
gebeurd, kan gewerkt worden aan een oplossing. 

© Peter Koch
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Nieuw wapen in strijd tegen DDoS aanvallen
Cyberdreigingen vormen inmiddels een significant risico voor de samenleving. Het World Economic Forum (WEF) waar-
schuwde nog niet zolang geleden zelfs tegen een mogelijke “cybergeddon” in haar jaarlijkse risicobeoordeling1. Nederland 
heeft daarom sinds 28 oktober een voorziening tegen zeer zware DDos (Distributed Denial of Service Attacks)-aanvallen. 
Het “Trusted Networks Initiative” maakt het mogelijk je website of netwerk tijdelijk van het buitenland af te sluiten om zo 
een aanval af te slaan, terwijl je websites wel bereikbaar blijven voor bijvoorbeeld Nederlandse consumenten. Hiermee is 
de verwachting dat tijdens een zware DDoS-aanval het grootste gedeelte van de aanval wordt omzeild. Het idee voor het 
“Trusted Networks Initiative” is ontwikkeld door internet exchange NL-ix en internet- stimuleringsfonds NLnet, in samen-
werking met het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta, met als doel economische schade van deze 
cyberaanvallen te beperken en de overlast bij consumenten te verminderen.

 ■ Michel Rademaker 
Voorzitter Trusted Networks Initiative namens The Hague Security Delta 
(www.hcss.nl)

 ■ Marc Gauw 
Directeur NLnet (www.nlnet.nl)

trusted networks initiative
Het “Trusted Networks Initiative” classificeert websites en netwer-
ken als “trusted” en helpt hen onderscheid te maken tussen 
“betrouwbaar” en “minder betrouwbaar” Internet, om in geval van 
een DDoS-aanval het onbetrouwbare internet af te kunnen sluiten. 
Dit private initiatief past daarmee in de in Nederland voorgestane 
werkwijze om privaat-privaat en publiek-privaat te kijken naar 
nieuwe mogelijkheden om de digitale infrastructuur van Nederland 
te beschermen tegen cyberaanvallen en is niet in strijd met 
beginselen van netneutraliteit omdat iedere website (bijvoorbeeld 
banken) zelf op ieder moment kan besluiten of een DdoS-aanval zo 
groot is dat een deel van het Internet beter kan worden afgesloten.

Het idee blinkt eigenlijk uit in eenvoud: al in de middeleeuwen 
haalde men simpelweg de ophaalbrug op in geval de vijand aan de 
poort stond. De enige uitdaging bestaat nu wel nog uit de bewust-
wording dat men dit soort oplossingen moet implementeren vóór 
een incident plaatsvindt en niet pas erna. De eerste fase van dit 
initiatief, gestart op 28 oktober, biedt al een ruime nooddekking 
naar het merendeel van de vaste Nederlandse internet gebruikers, 
via het Internetknooppunt van NL-ix. In fase 2 zullen daar ook 
mobiele en internationale netwerken bijkomen en dan ook via 
meerdere Internetknooppunten als bijvoorbeeld AMS-IX. 

Private en publieke organisaties kunnen allemaal gebruik maken 
van deze voorziening. Voorwaarde is onder andere wel dat ze zich 
houden aan een door het “Trusted Networks Initiative” opgesteld 
protocol. Hiermee conformeert de deelnemer zich aan gestelde 
normen betreffende te gebruiken techniek, organisatorische 

1 http://businesstech.co.za/news/internet/51790/
beware-the-cybergeddon-wef-warns/

responsetijden en juridische insteek, zodat de andere deelnemers  
in geval van nood minimaal wel de toegang naar deze andere 
“trusted networks” open durven te laten staan.

Inmiddels zijn veel organisaties erg geïnteresseerd en overwegen 
deel te nemen. Het gaat onder andere om exchanges, providers, 
financiële organisaties, internetbedrijven etc. maar het initiatief 
staat open voor veel meer partijen zolang ze zich conformeren aan 
de spelregels. Denk daarbij bijvoorbeeld aan grote online retailers, 
vitale infrastructuurbedrijven of overheidsorganisaties met 
belangrijke services die digitaal worden aangeboden.

Partijen die zich aansluiten en gecertificeerd worden als  
“Trusted Network” mogen het bijbehorende logo hanteren.  
Het initiatief is een vrijwel unieke primeur, die alleen in  
Tsjechië een vergelijkbare variant kent die sinds mei dit jaar  
is gelanceerd. Organisaties kunnen zich aanmelden via  
trustednetwork@thehaguesecuritydelta.com 

Voor meer info zie http://www.trustednetworksinitiative.nl 

http://www.hcss.nl
http://www.nlnet.nl
mailto:trustednetwork@thehaguesecuritydelta.com
http://www.trustednetworksinitiative.nl/
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Nationaal Trainingscentrum CBRN 
 ■ Anouk ten Brummelhuis (NCTV)

Op 27 november opende minister Opstelten samen met de minister 
van Defensie Hennis Plasschaert het NTC CBRN trainingscentrum in 
Vught. Naast het reeds bestaande expertisecentrum CBNR in Vught, 
de CBRN-school en de responseenheid is met de opening van dit 
trainingscentrum de puzzel compleet.
In 2006 informeerden de toenmalige ministers van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie de Tweede Kamer over  
de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS). Er werd  
toen onder andere afgesproken om een trainingsfaciliteit te creëren 
voor de opleiding en training van civiel en militair CBRN-personeel, 
ter voorbereiding op een breed scala van rampscenario’s die zich  
in Nederland kunnen voordoen.
Het centrum, gelegen op het terrein van de Van Brederodekazerne 
in Vught, is door zijn technisch hoogwaardige opzet en ruime 
CBRN-trainingsmogelijkheden uniek in Europa. In een drietal  
grote gebouwen kunnen door middel van tientallen verschillende 
scenario’s getraind worden door brandweer, politie, ambulance-
diensten, krijgsmachtdelen en alle hulpverlenende instanties. 
Dagelijkse settingen uit de maatschappij zijn nagebootst zoals 
winkels, een hotellobby, een restaurant, een eerste hulppost  
van een ziekenhuis en zelfs een metrostation. Voor de bouw van  
het metrostation zijn de blauwdrukken van het Amsterdamse 
metrostation Weesperplein gebruikt. Het NTC CBRN kan naast 

trainingen in Vught ook in de veiligheidsregio’s trainingen ter 
plaatse ondersteunen. Bovendien is het centrum voor internatio-
nale partners toegankelijk.
De organisatie van het centrum is multidisciplinair ingericht om 
alle expertises permanent aanwezig te hebben. Op deze manier is 
het mogelijk om alle civiele en militaire partners en personeel te 
laten oefenen om risico’s en dreigingen rondom CBRN gezamenlijk 
aan te kunnen. Behalve monodisciplinair trainen is het belangrijk 
om multidisciplinair te oefenen zodat de samenwerking tussen 
eenheden wordt gesterkt.

Handreikingen aanpak radicalisering  
en terrorismebestrijding 
Voor lokale overheden en bedrijven is begin december een 
handreiking beschikbaar gekomen. De handreikingen gaan in op  
de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding en de rol van 
gemeenten en bedrijven hierin. De handreikingen geven een 
overzicht van maatregelen en beschikbare informatie over deze 
onderwerpen. Een belangrijke uitdaging bij de aanpak is om een 
goede balans te vinden tussen een bestuurlijke en strafrechtelijke 
aanpak en het voorkomen van radicalisering en maatschappelijke 
spanningen. De Handreiking terrorismebestrijding voor bedrijven is 
bedoeld voor grote én kleine bedrijven. Het is goed dat eigenaren 
én werknemers zich ervan bewust zijn dat zij kwetsbaar kunnen zijn 
voor terroristische dreigingen of aanslagen en dat zij weten ze 
kunnen of moeten doen ingeval van een dreiging of vermoeden van 
een dreiging. De handreikingen zijn te downloaden via www.nctv.nl

Handreiking
terrorismebestrijding 
voor bedrijven

Handreiking aanpak  
van radicalisering en 
terrorismebestrijding  
op lokaal niveau

© Ministerie van Defensie
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Een veiliger Nederland door virtual reality 
Virtuele driedimensionale werelden vormen op dit moment al een natuurlijke habitat voor gamers. Zo is in de game Grand 
Theft Auto V een complete stad in groot detail nagebouwd. In Destiny kan een gamer zelfs door een virtueel universum 
reizen. Kan veiligheidsland iets leren van die gamewerelden? De technologieën om driedimensionale kaarten te maken 
ontwikkelen zich razendsnel. Er is een actuele hoogtekaart van Nederland beschikbaar als open data (gemiddelde dichtheid  
8 punten per vierkante meter) en er zijn programma’s die tweedimensionale kaarten kunnen omzetten in driedimensionale 
objecten. Ook kunnen virtuele kabels en leidingen of levensechte bomen in een driedimensionale kaart worden geplaatst. 
Bovendien zijn inwinningstechnieken, zowel terrestrisch als uit de lucht, steeds beter in staat om gebouwen op haarscherp 
detailniveau driedimensionaal weer te geven. Technologisch wordt het steeds haalbaarder om ook andere aspecten van de 
“echte wereld” daaraan te koppelen, zoals weer, geluid, luchtvervuiling of brandbaarheidseigenschappen van gebouwen. 

■ Marian Luursema 
Strategisch adviseur nationale veiligheid en vitale infrastructuur, NCTV

■ Jantien Stoter 
Hoogleraar Geo-informatie-technologie, TU Delft

Is het dan nu al technisch mogelijk om heel Nederland virtueel te 
maken? Een gedetailleerd virtueel model van Nederland, met alle 
gebouwen, bomen, wegen en rivieren? Waar je virtueel doorheen 
kunt lopen, vliegen of inzoomen? Technisch kan het. Sommige 
steden en andere overheden hebben al zo’n model voor hun gebied 
gemaakt. Maar dit gaat niet zo efficiënt als zou kunnen: overheden 
kopen afzonderlijk in, technieken en standaarden zijn niet op 
elkaar afgestemd en best practices zijn niet breed bekend. Hierdoor 
worden gebieden soms meerdere malen in 3D gemodelleerd en is 
3D-data voor veel individuele overheden te duur. 

“Doorbraak 3D” wil dat 3D-data land dekkend beschikbaar komt en 
dat eenmaal ingewonnen 3D data veelvuldig wordt hergebruikt. Een 
eerste mijlpaal is de “slimme” 3D-kaart van Nederland die het 
Kadaster momenteel vervaardigt samen met de TU Delft, TU Twente, 
VU Amsterdam, Conterra en Geodan. Deze 3D-data kan voor veel 
toepassingen als basis worden gebruikt en lokaal worden verrijkt 
met toepassing van specifieke informatie. 

virtueel model nederland biedt veiligheidskansen
Als er een virtueel driedimensionaal Nederland zou bestaan, zou  
dat een groot scala aan nieuwe mogelijkheden voor veiligheids- 
organisaties betekenen. 

Simulaties
In een virtueel model van Nederland kunnen bijvoorbeeld over- 
stromingen worden gesimuleerd. Het verloop, maar vooral ook de 
gevolgen van de overstroming worden in de driedimensionale wereld 
beter zichtbaar. Omdat duidelijk wordt welke (delen) van gebouwen 
onder water komen te staan, ontstaat inzicht in de waterrobuustheid. 
Er kan bijvoorbeeld worden bepaald in hoeverre vitale objecten 
worden geraakt of wat de gevolgen voor een eventuele evacuatie zijn. 
Dit maakt het mogelijk voor veiligheidsregio’s om risico’s in hun 
gebied beter te analyseren en de juiste preparatiemaatregelen te 
nemen. Ook in de voorbereiding van grote evenementen is het nuttig 
om bijvoorbeeld crowd control-maatregelen virtueel te kunnen 
simuleren. De virtuele werkelijkheid helpt veiligheidsmedewerkers 
bij betere besluitvorming. 

Er zijn op de markt al virtual reality-brillen beschikbaar, waardoor 
gamers een 360 graden beeld krijgen en volledig worden onder- 
gedompeld in de virtuele omgeving. Ook door sommige veiligheids-
organisaties wordt nu al gebruik gemaakt van dergelijke virtuele 
oefenbrillen en -pakken. Marco Welleman (Simulatiecentrum 
Koninklijke Landmacht) heeft goede ervaringen met virtueel 
oefenen: “Defensie beschikt in de serious game “Virtual Battle 
Space” over twee virtuele omgevingen van echte oefenlocaties. 
Daarmee kunnen de operationele eenheden vooraf aan hun live 
training diverse scenario’s beoefenen; dit bevordert zonder meer 
een efficiënter gebruikt van de oefenlocaties met als bonus beter 
getrainde militairen.” Virtueel oefenen is goedkoop en effectief, 
maar de virtuele oefenlocaties zijn nu nog beperkt. In een driedi-
mensionaal Nederland zouden hulporganisaties op iedere plek 
virtueel kunnen oefenen. Ook op locaties waar dat normaal  
lastig is en met scenario’s die in werkelijkheid te duur  
zouden zijn. 

© Ministerie van Defensie
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Command and control
Voor operationele veiligheidsorganisaties kunnen driedimensionale 
modellen behulpzaam zijn bij command and control. Bij een 
briefingsbijeenkomst voor het bewaken en beveiligen van een groot 
evenement is dan sneller duidelijk wat er van de deelnemers wordt 
verwacht, waar ze naartoe moeten, waar ruimtelijke knelpunten 
zitten en waar onveilige situaties zijn vanwege onvoldoende zicht of 
obstruerende objecten. Kabels en leidingen van vitale sectoren 
kunnen in een driedimensionaal model worden geplot; dit kan 
helpen om onbedoelde kabel- en leidingenbreuk bij graafwerkzaam-
heden te voorkomen. Dit draagt bij aan de continuïteit van de vitale 
infrastructuur. Driedimensionale modellen kunnen ook helpen bij 
rampenbestrijding. Informatie over materiaal van muren, ramen en 
deuren in combinatie met informatie over heersende windrichtin-
gen kan helpen bij het voorspellen van het verloop van een grote 
(bos)brand of het ontsnappen van gevaarlijke stoffen.

Driedimensionale veiligheidsregelgeving
Een driedimensionaal model van Nederland biedt ook nieuwe 
mogelijkheden voor veiligheidsregulering. Voor UAV’s zouden 
bijvoorbeeld virtuele, driedimensionale no-fly-zones kunnen 
worden vastgesteld (rondom gebieden met vitale infrastructuur  
of boven bewoond gebied) welke via het virtuele referentiemodel 
kunnen worden gekoppeld met de UAV-besturingstechnologie.  
Ron van de Leijgraaf van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu: 
“Momenteel is er al een Chinese fabrikant van UAV’s die in het 
besturingssysteem van de UAV een gebied rond een luchthaven 
markeert als een gebied waar niet gevlogen mag worden.”

Voorspellende simulaties
Bij grote massive multiplayer online roleplaying games worden 
gebeurtenissen in de virtuele wereld bepaald door de spelers thuis 
achter hun toetsenbord. Kan dat ook bij een driedimensionaal 
model van Nederland? Christiaan van den Berg (TNO): “Ik voorzie 
dat een dergelijke gesimuleerde omgeving steeds meer met 
moderne sensoren (in bijvoorbeeld wegen, maar ook vliegende 
platformen met bijvoorbeeld camera’s) gevoed zal worden, en 
daarmee steeds beter de daadwerkelijke actuele situatie zal kunnen 

representeren. Als we daar kennismodellen aan gaan toevoegen die 
tweede of derde orde effecten van situaties kunnen weergeven, dan 
krijgen planners en beslissers de mogelijkheid om “de film vooruit 
te spoelen”. Dat geeft geweldige mogelijkheden voor het beperken 
van de maatschappelijke ontwrichting bij calamiteiten.”

3d-doorbraak van belang voor veiligheidssector
Jeroen van Vugt (waarnemend Directeur Strategie NCTV) ziet de 
3D-ontwikkelingen als een grote kans: “Technologie zorgt voor 
nieuwe complexiteit, bij huidige crises raken beleidsterreinen 
elkaar steeds meer; 3D-technologie kan worden ingezet om 
complexiteit beter te beheersen. Dit vormt de ultieme combinatie 
tussen strategisch en operationeel werken.” Ook But Klaasen 
(innovatiemanager Ministerie van Veiligheid en Justitie): “een 
functie die het “Holodeck” heeft in de bekende Star Trek series,  
zie ik in de veiligheidssector de komende jaren zijn nut nog wel 
bewijzen.” Het 3D-doorbraak-initiatief is dan ook zeker van groot 
belang voor de veiligheidssector. 

ondertekening 3d-manifest in delft
Nederland moet beter gebruik maken van driedimensionale 
cartografie en van de onderliggende 3D-data. Daartoe moeten 
de huidige versnipperde initiatieven worden samengebracht 
tot één gezamenlijke actuele, driedimensionale kaart van 
Nederland. Op 29 oktober ondertekenden 52 functionarissen 
vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen een 
manifest met die strekking, getiteld: “De doorbraak naar 
Nederland in 3D”. De ondertekening vond plaats tijdens een 
congres ter gelegenheid van het aantreden van professor 
Jantien Stoter als hoogleraar Geo-informatie-technologie. 
Stoter is samen met Rob van de Velde (Geonovum) en Henk 
Scholten (Geodan) initiatiefneemster van het 3D-manifest.  
In de komende maanden zal het manifest worden uitgewerkt 
in een samenwerking van vertegenwoordigers van weten-
schap, overheden en bedrijfsleven. Meer informatie:  
http://www.geonovum.nl/3ddoorbraak.

© Gemeente Den Haag
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Veiligheid en Innovatie op de agenda
Nederland is een aantrekkelijk land om in te wonen, te werken en te investeren.  
Veiligheid schept daarbij de voorwaarde voor maatschappelijke stabiliteit en economische ontwikkeling. Met innovatie 
kunnen we niet alleen meer veiligheid, maar ook meer banen creëren. Innovatie in de veiligheidssector draagt daarom bij 
aan het verdienvermogen van Nederland. Samenwerking tussen publieke en private partijen speelt daarbij een sleutelrol. 
En dat stond afgelopen periode centraal in diverse agenda’s. 

 ■ But Klaasen 
Innovatiemanager NCTV

nationale innovatie agenda veiligheid
De Nationale Innovatie Agenda Veiligheid is een initiatief van een 
groep bestuurders die vorig jaar de handen ineensloegen om meer 
richting te geven aan innovaties ten behoeve van veiligheid. Peter 
Elias werd gedetacheerd vanuit het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie bij The Hague Security Delta om deze agenda tot stand te 
brengen. Het resultaat is een bron van inspiratie voor alle partijen 
die zich willen committeren aan innovatie en economische 
ontwikkeling. “De agenda maakt het voor partijen gemakkelijker 
hun innovatie-inspanningen op elkaar af te stemmen, samen te 
werken en innovaties te ontwikkelen die aansluiten op huidige en 
toekomstige verwervingstrajecten”, aldus Elias.

bestuurdersdiner
De agenda geeft richting door in totaal 16 innovatiespeerpunten te 
benoemen die gezamenlijk met publieke en private partijen moet 
worden gerealiseerd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is 
trekker van het eerste speerpunt, dat meer regievoering beoogt op 
het domein van veiligheid en innovatie. Maar belangrijker zijn de 
activiteiten die voortvloeien uit de agenda en door de gemeente 
Den Haag, ‘Twente Safety and Security’ en het Dutch ‘Institute of 
Technology, Safety and Security’ uit de regio Eindhoven worden 
opgepakt. Ook diverse bedrijven en universiteiten hebben zich 
verbonden aan de agenda. De Nationale Innovatie Agenda 
Veiligheid is tijdens een bestuurdersdiner op 26 november officieel 
overhandigd aan de burgemeesters van de gemeenten Den Haag, 
Enschede, Tilburg en Eindhoven, vertegenwoordigers van de 
ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische 
Zaken en een vertegenwoordiging van bedrijven en kennisinstellin-
gen. De Nationale Innovatie Agenda Veiligheid is te downloaden op 
www.thehaguesecuritydelta.nl 

innovatiebeleid veiligheid en justitie
Ongeveer 700 mensen verzamelden zich op 27 november aan het 
Zuiderstrand Theater in Scheveningen voor de start van het nieuwe 
innovatiebeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen stond centraal 
bij de opzet van deze dag, die als startschot gezien moet worden 
voor het verder uitbouwen van de innovatie functie van het 

departement. Zo heeft het ministerie nu ook een eigen innovatie 
agenda, met een opsomming van een aantal ‘oplossingsvrije 
problemen’. Met deze vraagstukken wil het ministerie anderen van 
harte uitnodigen om mee te denken over innovatieve oplossingen. 
Hoe bijvoorbeeld te handelen als slimme apparaten domme dingen 
doen? En hoe ziet de digitale rechtspraak van de toekomst er uit?  
En hoe maken big data Nederland veiliger?

top van het departement betrokken
Innovatieve denkers en doeners uit overheid, bedrijfsleven en 
wetenschap gingen tijdens debatten en werksessies gezamenlijk  
op zoek naar oplossingen voor een veilig en rechtvaardig Nederland 
van morgen. Minister Opstelten sloot de dag af door in zijn speech 

Politie te paard met helmcamera’s (situation awareness) © Photo Republic

Buitendemonstratie blusrobot © Photo Republic
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het belang van Innovatie voor het ministerie van Veiligheid en 
Justitie te benadrukken. “Technologische ontwikkelingen volgen 
elkaar razendsnel op. Sommige van deze veranderingen brengen 
mooie kansen met zich mee. Het is aan ons om daar slim op in te 
spelen”, aldus de minister. Ook leden van de Bestuursraad kwamen 
het podium op, want zij vormden de jury voor een innovatie pitch 
wedstrijd. Innovatie zelf kan je niet aansturen, maar het is wel 
belangrijk als de top van het departement het innovatieproces gaat 
aansturen. De innovatie agenda van het ministerie is te vinden op 
www.rijksoverheid.nl 

samenwerken met industrie
Een drijvende kracht achter het innovatiebeleid is samenwerking 
met de industrie. Het Ministerie van Defensie heeft daar al veel 
goede ervaring mee opgedaan. Dat was de aanleiding voor 
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
Pieter Cloo, om tijdens het symposium van de Nederlandse Industrie 
voor Defensie en Veiligheid (NIDV) een verklaring te ondertekenen 
met NIDV voorzitter Karla Peijs. Zij 
hebben onderstreept dat hun organisa-
ties verdergaand willen samenwerken. 
De stichting NIDV is een strategische 
partner van de overheid op het gebied 
van defensie en veiligheid. NIDV en 
haar leden helpen het ministerie bij het 
realiseren van een innovatief eco- 
systeem waar goede ideeën een kans 
krijgen om tot mooie innovaties  
uit te groeien. 

samen naar brussel
Er valt ook veel te winnen als onze 
samenwerking zich over onze lands-
grenzen heen strekt. Innovatie in de 
veiligheidssector staat ook op de 
Europese agenda, onder meer bij het 
programma “Horizon 2020”. Met dit 
programma wil de Europese Unie het 
concurrentievermogen van Europa 
vergroten door wetenschap en 

innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de 
academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken 
voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen, 
zoals op het gebied van veiligheid. 

internationale consortia
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is samen met het Ministerie 
van Economische Zaken officieel contactpunt voor de Europese 
Commissie voor het thema secure societies. Zij inventariseren wensen 
en verwachtingen bij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen  
en agenderen deze in Brussel. Vervolgens kunnen Nederlandse 
onderzoekers en ondernemers hierop inschrijven, de Rijksdienst  
voor Ondernemend Nederland ondersteunt het vormen van  
consortia en indienen van plannen, en monitort de voortgang  
van lopende projecten. Daarnaast zijn er via de Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland diverse andere subsidiemogelijkheden  
van Europese en Nationale fondsen, met name voor de fase  
‘van innovatie naar markt’.

Overhandiging Nationale Innovatie Agenda Veiligheid © Robert Huiberts
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Mindmap als instrument in tijden van crisis
Een mindmap per type crisis. Eén beeld waarin een burgemeester in crisistijd het gehele veld kan overzien. Dat is de ambitie 
van het Project Crisismindmaps, een initiatief van het Infopunt Veiligheid van IFV, het Nederlands Genootschap voor 
Burgemeesters en het Crisis Support Team. Deze samenwerking resulteerde vorig najaar in de Mindmap Sociale Drama’s 
(Grip 0), waaraan dit blad in oktober 2013 al aandacht besteedde. Sinds kort zijn ook een Mindmap Drinkwaterincidenten en 
een over crisisbeheersing infectieziekten (inclusief ebola) klaar voor gebruik. 

 ■ Wim Coenraadts

Toen Harry Brinkman, burgemeester van Beemster, afgelopen 
zomer om één uur ‘s nachts werd geconfronteerd met een melding 
van een dubbele moord - wat later een familiedrama bleek - dacht 
hij gelijk aan de mindmap. “Ik had hem goed bekeken en het belang 
ervan ingezien. Mijn eerste stap was om direct bij de betrokkenen 
langs te gaan om hulp te bieden.” vertelt hij. “De onderdelen 
“communicatie” en “bestuurlijk netwerk” bleken erg nuttig, maar 
het meest heb ik gehad aan de opsomming van de andere netwer-
ken voor de omgang met direct betrokkenen.” Toch ziet Brinkman 
nog mogelijkheden tot verbetering. “De overweging om direct langs 
te gaan had ik graag duidelijker in de mindmap gezien. In een dorp 
ligt dat anders dan in de stad.”   

brede belangstelling
De Mindmap Sociale Drama’s bleek een breder publiek te trekken 
dan burgemeesters alleen. Caren Mertens, coördinator Infopunt 
Veiligheid van IFV, meldt dat de poster ook zijn weg wist te vinden 
naar de veiligheidsregio’s, GGD’s/GHOR, opleiders, slachtofferhulp 
en politie. De mindmap kreeg vaak een herkenbare plaats aan de 
muur, maar belandde tijdens oefeningen net zo makkelijk op tafel. 

Blijkbaar is er in een complexe situatie als een crisis sterke behoefte 
aan overzicht. Het Infopunt Veiligheid van IFV heeft een belangrijke 
rol gespeeld in de verspreiding van de eerste mindmap. De 
Mindmap Sociale Drama’s (Grip 0) werd op posterformaat uitge-
deeld tijdens de VNG-dagen van 2013.

ingrijpende gebeurtenissen
Wouter Jong (adviseur crisisbeheersing Genootschap voor 
Burgemeesters) was opdrachtgever voor de eerste mindmap die een 
plek kreeg in zijn bundel Ingrijpende gebeurtenissen, bestuurlijke ervaringen 
bij crises met lokale impact. Verder plaatste hij de mindmap op de website 
van het Genootschap. “De mindmap is samengesteld uit de ervarin-
gen die burgemeesters in het hele land met dit type incidenten 
hebben opgedaan. Punten die in de interviews naar voren kwamen 
hebben hun plek gekregen in de mindmap. Op die manier is veel van 
de collectieve kennis van de beroepsgroep in de mindmap verwerkt.” 

drinkwaterincidenten
Vewin, de koepelorganisatie van drinkwaterbedrijven, was vervolgens 
de eerste die de innovatie wilde adopteren. Drinkwaterincidenten zijn 
gelukkig zeer zeldzaam in Nederland, maar als het misgaat kunnen de 
gevolgen zeer ernstig zijn. Het veld is complex en de bestuurlijke 
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netwerkkaart maakt het veld van actoren niet direct voor iedereen 
glashelder. “Het is mede onze taak om burgemeesters en voorzitters 
van de veiligheidsregio’s op de hoogte te brengen van hun rol bij 
drinkwaterincidenten”, legt Sabine Gielens, secretaris van de 
Stuurgroep Beveiliging en Crisismanagement van Vewin, uit. “Toen ik 
hoorde van een mindmap vroeg ik mij af of deze wel toegevoegde 
waarde zou hebben voor de drinkwatersector. Maar ik merkte 
tegelijkertijd dat lang niet alle betrokken partijen bij drinkwaterinci-
denten het totaaloverzicht hebben van wie nu precies wat doet. Ik 
ben dan ook blij dat de uiteindelijke mindmap juist die kluwen 
inzichtelijk maakt. De meerwaarde bleek er dus echt te zijn.”
Dat Vewin en niet het Rijk opdrachtgever is van deze mindmap, 
maakt volgens Gielens geen verschil. “Vewin heeft een rol in het 
goed op de kaart zetten van de sector op dit vlak.” In de praktijk 
kwam nog een toepassingsmogelijkheid van de mindmap naar 
voren. “Hij blijkt ook nuttig bij het maken van samenwerkingsaf-
spraken tussen drinkwaterbedrijven en de veiligheidsregio. Met de 
mindmap kun je eenvoudig checken of op alle belangrijke aspecten 
afspraken gemaakt zijn en niets over het hoofd is gezien.” Maar het 
primaire doel van de mindmap blijft volgens Gielens om bij 
burgemeesters de bestuurlijke aandachtspunten bij drinkwaterinci-
denten voor het voetlicht te brengen. Wie is bij voorbeeld verant-
woordelijk voor de openbare orde bij de distributiepunten voor 
nooddrinkwater? Wie zorgt bij uitval van drinkwater voor de 
doorlevering naar minder valide afnemers? Wie wijst de kwetsbare 
afnemers aan? Wie geeft nu eigenlijk een kookadvies af? Uitval van 
drinkwater betekent in een groot aantal gevallen ook uitval van 
bluswater. Staat dat op het netvlies?

ebola
Toen de Mindmap Drinkwaterincidenten nog volop in ontwikkeling 
was, gaf het RIVM opdracht voor een Mindmap Crisisbeheersing 
Infectieziekten. Aanvankelijk was het de bedoeling om ook de 
zogeheten zoönosen (infectieziekten die van dier op mens gaan) 

hierin onder te brengen, maar daar werd tijdens de mindmap-ont-
wikkelsessie al snel van afgezien. Het veld bleek zonder zoönosen al 
complex genoeg. De experts van RIVM kwamen in een eerste sessie 
tot een basisversie van de mindmap, waarna een langdurig proces 
van boetseren, schaven en beitelen volgde. “Elke versie riep 
aanvullend commentaar op. Je kunt wel alles in een mindmap 
willen stoppen, maar uiteindelijk is het zaak om hem tot de essentie 
terug te brengen. Daarbij is telkens de functie leidend”, stelt Peter 
Smit, de auteur van de mindmaps. “Telkens staat de vraag centraal 
of de mindmap de burgemeester en zijn staf bij een uitbraak van 
een infectieziekte in zijn gemeente het benodigde overzicht biedt. 
De experts, de virologen, artsen infectieziekten en epidemiologen 
vinden dit al snel een te simpele voorstelling van zaken, daar zijn 
het specialisten voor. Hun kennis is onontbeerlijk, maar je kunt niet 
al hun kennis in een mindmap kwijt.” Recent werd de mindmap 
voorgelegd aan de experts van NCTV en IFV. “Dan start zo’n proces 
van feedback krijgen en verwerken weer opnieuw. De kennis van 
weer andere experts komt er dan nog bij, waardoor de mindmap 
nog completer wordt. Met hun input is de uiteindelijke Mindmap 
Crisisbeheersing Infectieziekten ontstaan.” 

vrije distributie
Alle mindmaps zijn vrij beschikbaar voor iedereen die er gebruik 
van wil maken. Ze zijn te downloaden op de websites van de 
verschillende projectpartners: Infopunt Veiligheid (IFV), NGB,  
Vewin en RIVM. Van de Mindmap Sociale Drama’s zijn nog posters 
beschikbaar bij Infopunt Veiligheid. Inmiddels is de Mindmap 
Chemische Incidenten (waaronder chemische branden) in de maak. 
De volgende ontwikkelsessie staat begin volgend jaar in de 
agenda’s. Het is de bedoeling dat er nog veel meer mindmaps 
komen. Een mindmap per type crisis.

www.burgemeesters.nl/mindmap, www.infopuntveiligheid.nl 
www.vewin.nl www.rivm.nl

http://www.burgemeesters.nl/mindmap
http://www.infopuntveiligheid.nl
http://www.vewin.nl
http://www.rivm.nl
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Screenen voor veiligheid
“Nauwkeurig onderzoeken” is wellicht de beste vertaling van het woord screenen. Zowel de behoefte aan screenen als het 
aanbod en diversiteit van screeningsmethoden nemen de laatste jaren toe. De AIVD, autoriteit en wettelijk verantwoorde-
lijk op dit gebied, screent voor de nationale veiligheid. Dat doet de inlichtingen- en veiligheidsdienst door het uitvoeren 
van veiligheidsonderzoeken voor vertrouwensfuncties. Hoe gaat dat eigenlijk, zo’n veiligheidsonderzoek?

 ■ AIVD, Afdeling communicatie

bedreiging nationale veiligheid
Wie een vertrouwensfunctie heeft, kan misbruik maken van kennis 
of bevoegdheden waardoor de nationale veiligheid ernstig bedreigd 
wordt. Een kwetsbare functie dus. Neem bijvoorbeeld een ambte-
naar die voor Nederland de NAVO vertegenwoordigt – die heeft 
inzage in stukken die kwetsbare gegevens bevatten. Of een medewer-
ker van een kerncentrale die toegang heeft tot mogelijke doelwitten 
of middelen voor een aanslag of spionage. Of een ambassadeur die 
een sleutelpositie heeft in het bewaken van de democratische 
rechtsorde. Misbruik kan in deze voorbeelden leiden tot ernstige 
gevolgen voor Nederland. De betrokken ministers bepalen aan de 
hand van de Leidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties wat een 
vertrouwensfunctie in de praktijk is.

onderzoek
Iemand met zo’n vertrouwensfunctie moet in het bezit zijn van  
een verklaring van geen bezwaar (VGB). Om die te krijgen ondergaat 
hij of zij een veiligheidsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door de 
Unit Veiligheidsonderzoeken van de AIVD. Zo’n onderzoek is er in 
een aantal gradaties, van eenvoudig tot complex. Ook een partner 
kan onderdeel zijn van het onderzoek. Rode draad is de vraag of  
er persoonlijke gedragingen of omstandigheden zijn die de 
vertrouwensfunctionaris kwetsbaar (kunnen) maken bij de 
uitvoering van de functie.

aandachtsgebieden
Afhankelijk van de vertrouwensfunctie wordt in het veiligheids- 
onderzoek specifiek gelet op risico’s die samenhangen met:
• terrorisme, radicalisering en extremisme;
• spionage en verspreiding van massavernietigingswapens;
• zware criminaliteit, ondermijning van de rechtsorde en 

verwevenheid met de boven- en onderwereld;
• het vervullen van een boegbeeldfunctie in de (semi)publieke  

en private sector.

Daarnaast toetst de AIVD op specifieke aandachtspunten die  
komen uit dreigings- en risicoanalyses van de eigen dienst.

sluitstuk van de beveiliging
Werkgevers dienen hun beveiliging dusdanig in te richten dat een 
vertrouwensfunctie alleen nodig is als er risico’s voor de nationale 
veiligheid overblijven. De AIVD richt zich bij een veiligheids- 
onderzoek niet alleen op de ernst van het mogelijke gevaar voor  
de nationale veiligheid, maar ook op de waarschijnlijkheid. Een 
veiligheidsonderzoek gaat snel als het kan, diepgaand als het  
moet. Maatwerk, dat is het credo.

bronnen
De AIVD heeft bij de uitvoering van een veiligheidsonderzoek 
toegang tot een groot aantal informatiebronnen. Zo is er onder meer 
toegang tot de Centrale Justitiële Documentatie, de Gemeentelijke 
Basis Administratie en Bureau Kredietregistratie. Daarnaast kan een 
onderzoeker van de AIVD persoonlijke gesprekken hebben met de 
kandidaat en personen uit zijn of haar omgeving. De AIVD zet 
conform de wet geen bijzondere inlichtingenmiddelen in bij een 
veiligheidsonderzoek, zoals afluisteren en volgen.
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buitenland
De periode waarover de AIVD terugkijkt ligt, afhankelijk van het 
soort onderzoek, tussen de vijf en tien jaar. Sommige kandidaat-
vertrouwensfunctionarissen zijn in deze periode minstens drie 
maanden aaneensloten in het buitenland is geweest. In dat geval 
doet de AIVD navraag bij de inlichtingen- en/of veiligheidsdienst 
van het desbetreffende land. Op die manier ontstaat een zo 
compleet mogelijk beeld van de kandidaat. Er zijn ook landen waar 
de AIVD niet mee samenwerkt. Bijvoorbeeld vanwege de niet-demo-
cratische inbedding van deze dienst of de wijze waarop deze omgaat 
met mensenrechten of vertrouwelijke gegevens. Dat zijn redenen 
om een kandidaat een verklaring van geen bezwaar (VGB) te 
weigeren. De altijd terugkerende vraag die gesteld wordt is: “Zijn er 
voldoende waarborgen om de vertrouwensfunctie zonder risico’s te 
vervullen?”

verklaring van geen bezwaar
Een veiligheidsonderzoek wordt normaal gesproken binnen acht 
weken afgerond. Soms moet er echter gewacht worden op aange-
vraagde informatie, bijvoorbeeld uit het buitenland, en dan duurt 
het langer. Zijn er onvoldoende waarborgen voor de afgifte van een 
VGB, dan wordt deze geweigerd. Er is een aparte bezwarencommis-
sie die eventuele bezwaren behandelt. De AIVD kan na vijf jaar een 
herhaalonderzoek doen; nieuwe feiten en omstandigheden kunnen 
eveneens aanleiding zijn voor een herhaalonderzoek. Aan de 
uitvoering van een veiligheidsonderzoek zijn kosten verbonden.

Kijk voor alle informatie op www.aivd.nl/veiligheidsonderzoeken.

screenen door overheid gebeurt door aantal 
organisaties. naast aivd zijn dat mivd en justis

mivd
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst levert evenals 
de AIVD inlichtingen en veiligheidsinformatie. Zowel aan het 
eigen departement, de vier krijgsmachtonderdelen als aan 
ministeries. Bijna alle functies bij Defensie zijn vertrouwens-
functies. Met verschillende niveaus, afhankelijk van het 
soort informatie, systeem of locatie. Integriteit en betrouw-
baarheid staan ook binnen Defensie hoog op het lijstje. 
(www.defensie.nl/mivd)

justis
Justis is – zo valt te lezen op hun website – “de screeningsau-
toriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis werkt aan 
een veilige en rechtvaardige samenleving door het screenen van 
personen en organisaties.” Integriteit is het basisbegrip in hun 
onderzoeken, waarbij vooral justitiële antecedenten leidend 
zijn. Een onderzoek van Justis resulteert bij positief resultaat 
in een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag. Op hun 
website is ook een eenvoudige checklist voor screening van 
bijvoorbeeld eigen personeel te vinden. (www.justis.nl)

voorbeeld van een veiligheidsonderzoek
In de binnenstad van Den Haag ziet een AIVD-medewerker 
een man lopen die wordt herkend als agent bij de geheime 
dienst van een buitenlandse mogendheid. Hij loopt een 
bibliotheek binnen waar hij een gesprek heeft met, zo blijkt 
later, een hoge ambtenaar. De ambtenaar heeft een 
vertrouwensfunctie. Dit gecombineerd met het gesprek in 
het restaurant is de start van een omvangrijk herhaalonder-
zoek. Er blijkt al geruime tijd contact tussen de twee te zijn, 
dat zich afspeelt rond de burelen van de EU in Brussel. Ook 
in de privésfeer worden beiden, inclusief hun partners, 
regelmatig gesignaleerd. Uit onderzoek door de AIVD blijkt 
dat de buitenlandse agent kwistig met cadeaus strooit en zo 
nu en dan gesprekken heeft met de hoge ambtenaar over 
politiek gevoelige onderwerpen. En daarbij ook vraagt of hij 
bepaalde documenten mag inzien. In een gesprek met een 
veiligheidsonderzoeker van de AIVD ontkent de ambtenaar 
dat het zou gaan om vertrouwelijke informatie. Hij zou 
hebben geweten van de achtergrond van zijn gesprekspart-
ner en nooit over de rand van het toelaatbare zijn gegaan. 
Het uitgebreide onderzoek van de AIVD brengt dusdanig 
veel twijfel naar boven dat de bewuste ambtenaar uit zijn 
vertrouwensfunctie wordt gezet. Op de vraag “kan deze 
persoon zijn functie getrouwelijk vervullen” is in dit geval 
“nee” het goede antwoord.

http://www.aivd.nl
http://www.justis.nl
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Chemie-Pack - Lessons learned 
juridische afhandeling
Milieuhandhaving in crisissituaties is complex. Overheden moeten binnen zeer korte tijd allerlei besluiten nemen  
gericht op het beperken van de gevolgen van de ontstane situatie voor het milieu. Die besluiten moeten uitvoerbaar zijn, 
juridisch stand houden en kostenverhaal mogelijk maken. Daarnaast moeten claims van derden worden afgehouden.  
In het Chemie-Pack-dossier is met dit alles veel ervaring opgedaan.

 ■ Edward Brans 
Advocaat bij Pels Rijcken in Den Haag

Op 5 januari 2011 woedde een grote brand op het bedrijfsterrein van 
Chemie-Pack Nederland B.V. Bij dit bedrijf lagen grote hoeveelhe-
den chemische stoffen opgeslagen. Diverse brandweerkorpsen zijn 
met groot materieel uitgerukt om de brand te bestrijden. Bij de 
brand zijn aanzienlijke hoeveelheden van de bij Chemie Pack 
Nederland B.V. opgeslagen chemische stoffen vrijgekomen. Deze 
stoffen zijn in grote hoeveelheden via het blus- en regenwater in de 
bij het Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat in beheer 
zijnde watergangen terechtgekomen. De oppervlaktewateren nabij 
het bedrijfsterrein van Chemie-Pack Nederland B.V., waaronder 
twee aan het Hollandsch Diep gelegen havens, zijn hierdoor ernstig 
verontreinigd geraakt. 

Het waterschap en Rijkswaterstaat hebben kort na het plaatsvinden 
van de brand maatregelen genomen om een verspreiding van de 
verontreinigende stoffen te voorkomen. Zo zijn diverse sloten 
afgedamd door het aanbrengen van gronddammen. Dit heeft echter 
niet kunnen voorkomen dat veel sterk verontreinigd bluswater 
alsook verontreinigd regenwater in de sloten terecht is gekomen. 
Om een verontreiniging van de waterbodem te voorkomen of te 
beperken, is er direct na de brand gestart met het verwijderen, 
afvoeren, opslaan en verwerken van het zwaar verontreinigde 
oppervlaktewater. Omdat de hoeveelheden zwaar verontreinigd 
water zeer aanzienlijk waren en deze niet direct konden worden 
verwerkt door een afvalverwerker, bleek het noodzakelijk het water 
op te slaan in schepen.

Ook de gemeente Moerdijk zag zich geconfronteerd met een 
milieuprobleem en heeft Chemie-Pack Nederland B.V. kort na  
het plaatsvinden van de brand onder aanzegging van handhaving, 
aangezet tot het nemen van maatregelen, waaronder het opzuigen 
van het op het bedrijfsterrein van deze vennootschap zwaar 
verontreinigde blus- en regenwater. Toen Chemie-Pack Nederland 
B.V. haar werkzaamheden op enig moment staakte, is een last onder 
bestuursdwang opgelegd. Uiteindelijk heeft de gemeente opdracht 
gegeven het bedrijfsterrein te schonen en de verontreinigde 
restanten van gebouwen en verpakkingen af te voeren.

Bovenstaande maatregelen hebben niet kunnen voorkomen dat de 
bodem van het bedrijfsterrein van Chemie-Pack Nederland B.V. en 
directe omgeving ervan, zwaar verontreinigd is geraakt. Om een 
verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen is na de 
brand een grondwaterbeheersingssysteem geplaatst. Een bodem- 
sanering is in voorbereiding. 

kosten
Het zal niet verbazen dat de kosten van de bovengenoemde 
maatregelen zeer aanzienlijk zijn geweest. Verwacht wordt dat als  
de bodemsanering is afgerond, de overheden zo’n € 70 mln. zullen 
hebben besteed. Omdat al snel na de brand duidelijk werd dat het 
om aanzienlijke bedragen zou gaan, werd het noodzakelijk de 
juridische positie van de diverse overheden veilig te stellen en 
maatregelen te nemen zodat kostenverhaal zou kunnen plaats- 
vinden. Bij situaties zoals hier aan de orde, is het zeer aannemelijk 
dat de vennootschap die de bedrijfsactiviteiten feitelijk uitvoert  
– hier Chemie-Pack Nederland B.V. – en die ook vergunninghouder 
is, onvoldoende financiële middelen heeft om deze kosten te 
kunnen betalen. Om deze reden is er voor gekozen om de lasten 
onder bestuursdwang naast Chemie-Pack Nederland B.V., ook aan 
de bestuurder van deze vennootschap – een holding – en de feitelijk 
bestuurder van Chemie-Pack Nederland B.V., en aan de eigenaar  
van de grond (hierna gezamenlijk: Chemie-Pack) op te leggen. 
Daarnaast is er beslag gelegd op eigendommen van één van de 
betrokken vennootschappen en onder de verzekeraars van 
Chemie-Pack Nederland B.V. Omdat het leggen van conservatoir 
beslag een minder bekende maatregel is bij veel bestuurders en  
ook juridische risico’s met zich brengt, is helaas geen optimaal 
gebruik gemaakt van dit instrument.

procedures 
Nagenoeg alle door de betrokken bestuursorganen opgelegde lasten 
onder bestuursdwang en daarmee samenhangende kostenverhaals-
beschikkingen zijn aangevochten door Chemie-Pack, tot aan de 
hoogste rechter. De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze 
procedures aan de orde kwamen, waren of de brandweer niet een 
verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot de ontstane 
milieuschade – de brandweer zou zo’n 55 miljoen liter bluswater 
hebben gebruikt – en wie van de betrokken partijen binnen Chemie-
Pack kan worden aangemerkt als overtreder en derhalve op wie 
kostenverhaal kan plaatsvinden. Voor wat betreft het laatste is van 
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belang op te merken dat Chemie-Pack Nederland B.V. in augustus 
2011 failliet is gegaan en derhalve dat kostenverhaal op deze vennoot-
schap niet meer mogelijk was. Daarnaast is veel aandacht besteed in 
de diverse rechtszaken aan de vraag of de handhavingsbesluiten wel 
voldoende duidelijk waren geformuleerd en of voldoende helder was 
welke kosten werden verhaald op Chemie-Pack.

uitkomst procedures
De belangrijkste uitkomst van de juridische procedures is dat is 
aangenomen dat in bepaalde gevallen degene die de overtreding 
niet zelf fysiek heeft begaan, maar aan wie de handeling is toe te 
rekenen, voor de overtreding verantwoordelijk kan worden 
gehouden en derhalve als overtreder kan worden aangemerkt. 
Daaraan doet niet af dat Chemie-Pack een structuur kende van 
diverse vennootschappen en dat de meest risicovolle activiteit die 
werd verricht binnen het concern was ondergebracht bij Chemie-
Pack Nederland B.V. Ook andere vennootschappen alsook de 
feitelijk directeur kunnen worden aangemerkt als overtreder. 
Daarbij is nog van belang te vermelden dat kennis van de één is 
toegerekend aan de ander. Een veelheid aan vennootschappen 
voorkomt dus niet per se dat anderen dan degene die de schade 
feitelijk heeft veroorzaakt, bestuursrechtelijk kunnen worden 
aangesproken.

Verder is in vervolg op de stelling van Chemie-Pack dat de brand-
weer de milieuschade heeft veroorzaakt, uitvoerig onderzoek 
gedaan naar het handelen van de brandweer. Nagegaan is wat de 
maximale hoeveelheid water is geweest die de brandweer gegeven 

de capaciteit van de pompen kon inzetten – dat was 8.8 miljoen liter 
water – en hoe dat water is ingezet. Een deskundige derde heeft 
uiteindelijk geoordeeld dat gegeven de omstandigheden van het 
geval, er naar behoren is gehandeld. 

schikking
De gevoerde juridische procedures hebben een onderhandelingspo-
sitie gecreëerd voor de betrokken overheden, hetgeen uiteindelijk 
heeft geresulteerd in een schikking met Chemie-Pack. De schikking 
heeft, aldus diverse krantenberichten, een omvang van € 4.2 mln. 
Een schijntje vergeleken bij de bedragen die de diverse overheden 
hebben besteed aan de opruiming van het terrein van Chemie-Pack, 
het schonen van diverse waterwegen en het afvoeren en laten 
verwerken van opgepompt zwaar verontreinigd blus- en regenwater. 
Zou eerder beslag zijn gelegd onder bijvoorbeeld de verzekeraars 
van Chemie-Pack dan had mogelijk meer kunnen worden verhaald.

lessons learned
Bij complexe situaties als bij Chemie-Pack is het noodzakelijk goed 
onderzoek te doen naar de vraag wie kan worden aangemerkt als 
overtreder, dienen heldere en handhaafbare lasten te worden 
geformuleerd, is het gezien de financiële belangen van betrokken 
overheden van belang tijdig te overwegen beslag te leggen en moet 
voor het nemen van een kostenbeschikking een uitstekende 
boekhouding worden gevoerd. Verder is er veel feitelijk onderzoek 
nodig, niet alleen in het kader van de bewijsvoering, maar ook om 
weerstand te bieden tegen de stelling dat een overheidsorgaan 
anders heeft gehandeld dan mocht worden verwacht.
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Effectief presterende crisisteams
Nummer 4 van het Magazine van dit jaar stond mede in het teken van het thema OTOTEL. Het belang van OTOTEL vloeit voort 
uit de noodzaak om aantoonbaar voorbereid te zijn op de bestrijding van crises op drie niveaus (functionarissen, crisisteams, 
systeem). Met dit artikel introduceren wij nieuwe inzichten voor effectievere crisisteams als aanvulling op het huidige denken. 

 ■ Drs. Abderrahman Kaouass 
COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

 ■ Drs. Jon Kastercum 
Capgemini Consulting

situatie en theorie
Analyse van de inrichting van crisisteams, leert ons dat er sprake is 
van een functioneel paradigma: focus op functionele structuren, 
kennis, vaardigheden, processen, crisisrollen, procedures en 
formele verantwoordelijkheden. Wanneer wij spreken van een 
functioneel paradigma is dit geen waardeoordeel. Het belang van 
bovengenoemde niveaus onderstrepen wij en zijn noodzakelijk 
voor het bereiken van een volwassenheidsniveau. Het functioneel 
inrichten van crisisteams kent echter ook haar grenzen. Immers, 
tijdens crises zijn er altijd twee overheersende factoren, te weten 
schaarste (van tijd, informatie en middelen) en tijdsdruk voor het 
nemen van beslissingen. Deze dualiteit stelt eisen aan functionaris-
sen en crisisteams (namelijk voldoende geprepareerd zijn). Op 
beide zien wij punten van verbetering die elkaar versterken.

de functionaris onder druk
Onder tijdsdruk functioneren levert ook een andere uitdaging op, 
namelijk het gegeven dat een mens onder druk zich laat leiden door 
haar natuurlijke grondhouding (waarden). Aangeleerd gedrag dat 
niet aansluit bij deze waarden zullen functionarissen niet laten zien 
en zij zullen “terugvallen” in het gedrag dat hoort bij de dominante 
waarden. Deze grondhouding is immers niet zozeer het gevolg van 
opleiden en trainen, maar van opvoeding, cultuur, jeugdervaringen 
en persoonlijkheid. Deze inzichten ontlenen wij onder andere uit 
de Spiral Dynamics Theory. 

het team onder druk
De druk om effectief te zijn die in 
crisissituaties op teams komt te 
liggen, is te vergelijken met een 
team dat voortdurend op hoog 
niveau moet functioneren: het  
High Performing Team. Een van de 
belangrijkste voorwaarden voor 
zo’n team is dat ieder teamlid 
vertrouwd wordt en zijn specifieke 
bijdrage levert. Niet alleen de 
inhoudelijke en formele bijdrage, 
maar ook die in het groepsproces: 
het aangeven van risico’s en het 
bekijken van mogelijkheden die 

anderen nog niet gezien hadden (anders-denken). High Performing 
Teams laten zien dat teams met een bepaalde taak in een crisis 
verschillende waardepatronen in zich herbergen om effectief te 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld teams die een onderzoekend karakter 
hebben, zijn niet gediend met alleen een waardepatroon van 
onderzoekers, maar zullen ook een structuur waardepatroon en een 
machtswaardepatroon nodig hebben om tot afspraken en oplossin-
gen te komen. Het functioneel paradigma dat nu de overhand heeft, 
zorgt voor een nadruk op het nemen van besluiten en het inkaderen 
van het proces. Vandaar ook het woord “beheersing” in het woord 
“crisisbeheersing”. De nadruk op de onderste lagen van de waarden 
ligt op bestaanszekerheid en krijgt momenteel onvoldoende 
aandacht als belangrijke factor in het groepsproces. Het ontbreken 
van aandacht voor de bovenste lagen zorgt ervoor dat belangrijke 
elementen als impact op de samenleving en/of betrokkenen als 
systeem mogelijk te weinig aandacht krijgen en daardoor een  
risico zijn. 

borging waarden in preparatie
Wij zien dan ook een toegevoegde waarde in het ruimte bieden aan 
leden van crisisteams die buiten kaders denken en hierdoor nieuwe 
inzichten bieden. In de te beïnvloede samenstelling van crisisteams 
dient dan ook gekeken te worden naar de meest “high perfor-
mance” samenstelling en daarmee als aanvulling op het team. In de 
procedures en processen in het functioneren van het team moet 
ook ruimte zijn voor andersdenkenden. Dit zorgt voor crisisteams 
die eerst gebruik maken van de kracht van het zijn van een team met 
leden met verschillende en aanvullende waarden in plaats van een 
team met dominante waarden.
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1. wat ziet u als de grootste uitdaging op het 
gebied van economische veiligheid voor de 
komende jaren? 

“De wereld ziet er anders uit dan een aantal jaren geleden. Er zijn 
meerdere machtscentra die elk hun eigen belangen en visie op de 
wereld hebben. De crisis in de Oekraïne is voor  veel mensen een  
wake up call geweest over hoe geopolitiek en geo-economie in elkaar 
overlopen. We moeten ons steeds afvragen wat de geopolitieke 
dimensie is bij internationale economische relaties. Voor onze 
hoogtechnologische en open economie zie ik drie categorieën 
veiligheidsrisico’s. Ten eerste de toegang tot grondstoffen, waaronder 
energie. Want zonder grondstoffen kunnen wij en de EU niets meer 
produceren en dus ook niet meer handelen. Ten tweede de bescher-
ming van kennis. Voor een hightech innovatieve economie is kennis 
het belangrijkste ingrediënt. Er zijn veel landen en ondernemingen in 
het buitenland die proberen deze kennis op niet legitieme wijze te 
vergaren. Ten derde gerichte pogingen om vitale onderdelen van onze 
economie in het ongerede te brengen. Al deze uitdagingen vragen om 
hun eigen aanpak. Nederland moet snel een tandje hoger schakelen.”

2. wat betekent de grondstoffenschaarste  
voor nederland en europa? wat kunnen 
bedrijven zelf doen, en waar liggen de publieke 
verantwoordelijkheden bij het beschermen van 
essentiële grondstoffen? 

“Veel landen buiten Europa voeren grondstoffenpolitiek om de 
voorzieningszekerheid voor de eigen economie te versterken. 
Overheden zie ik (soms via Staatsbedrijven) investeren in winning  
en handel van grondstoffen en handelsbelemmeringen opwerpen 
om ruwe grondstoffen te exporteren. Deze ontwikkeling baart mij 
zorgen omdat het de beschikbaarheid van grondstoffen voor 
Europese bedrijven verkleint. De overheid moet bedrijven informe-
ren over de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. Zij moet 
relevante geopolitieke ontwikkelingen duiden en bedrijven 
bewustmaken van de nieuwe werkelijkheid. Hiervoor is intelligence 
nodig: wat speelt er precies op de grondstoffen markten? Wie neemt 
welke positie in? Welke relevantie heeft dat voor Europa? Ik pleit 
voor  een Europese intelligence service voor grondstoffen, zoals die 
in de VS bestaat. Ook vind ik dat grondstoffenpolitiek op de agenda 
van de Commissie Juncker moeten komen. Wij moeten praten  
over versterken van de grondstoffendiplomacy en voorkomen dat 
strategische assets om welke reden dan ook verdwijnen uit Europa. 
Wij moeten hier echt veel meer werk van maken.”

3. welke verantwoordelijkheden liggen bij de 
bedrijven in de vitale sectoren en welke rol ziet 
u voor de overheid bij het beschermen van de 
vitale infrastructuur?

“Ik vind het terecht dat de bescherming van de vitale infrastructuur 
hoog op de agenda staat. Het functioneren van de vitale infrastruc-
tuur is immers van groot belang voor onze economie en maatschap-
pij. Er is bij de bescherming sprake van een gedeelde verantwoorde-
lijkheid van overheid en bedrijfsleven. Bedrijven zijn primair zelf 
verantwoordelijk om beschermende maatregelen te nemen tegen 
dreigingen en risico’s die de bedrijfscontinuïteit kunnen verstoren. 
De overheid heeft een belangrijke taak op het gebied van beveili-
ging in geval van een verhoogde terroristische dreiging richting de 
vitale infrastructuur of bij bescherming tegen hoog water. Ik zie ook 
een taak voor de overheid bij prioritering van schaarse middelen als 
dieselolie en noodstroomaggregaten die cruciaal kunnen zijn voor 
het door-functioneren van vitale processen. Vanzelfsprekend heeft 
de overheid ook een verantwoordelijkheid voor openbare orde en 
veiligheid en beschikt zij via de inlichtingendiensten over unieke 
dreigingsinformatie die zeer relevant is voor de sectoren en dus ook 
met hen gedeeld moet worden.” 

4. de situatie in de oekraïne heeft de europese 
energievoorzieningszekerheid hoog op de agenda 
gezet. op welke wijze kan het bedrijfsleven 
bijdragen aan onze energievoorzieningszekerheid?

“De beste en voordeligste manier om onze energievoorzienings- 
zekerheid te verbeteren is door energie efficiënter te gebruiken. 
Hier levert het bedrijfsleven al een grote bijdrage. Sinds 2008 en 
2009 zijn in de industrie verbeteringen gerealiseerd die overeen- 
komen met het jaarlijkse energieverbruik van circa 1 miljoen 
huishoudens. Dit is overigens niet alleen van belang voor de 
energievoorzieningszekerheid, maar misschien nog wel meer voor 
hun concurrentievermogen. In de VS is gas immers flink goedkoper 
dan in Europa. Ook de bouw- en installatiebranche doet fantastisch 
werk op het gebied van energiebesparing. We zijn al in staat om 
energie-neutrale huizen te bouwen, en zelfs gebouwen die energie 
opleveren. Kortom, het bedrijfsleven innoveert, bespaart energie  
en levert zo een bijdrage aan de voorzieningszekerheid. Overigens 
staat die in Nederland op dit moment niet onder druk dankzij onze 
gasvoorraden, het is een probleem dat vooral in Oost-Europa speelt. 
Om die problematiek op te lossen is van belang dat de Europese 
energiemarkt goed functioneert.”

hans de boer 
voorzitter VNO/NCW

Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 6


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Economische veiligheid vereist samenwerking van overheid én bedrijfsleven
	Seminar Economische Veiligheid: paranoia of naïviteit?
	Economische veiligheid vergt 
publiek-private samenwerking
	Een kans én een uitdaging: 
Chinese investeringen in Duitsland
	Buitenlandse investeringen 
goed voor Nederlandse economie
	Marc Kuipers (AIVD): 
“Intellectueel eigendom is heilig, vaak niet veilig”
	Economische veiligheid in Duitsland
	Materialen in de Nederlandse economie
	Nationale veiligheidsbelangen 
in de Arctische regio1
	Time to Wake Up
	De economische betekenis van nationale veiligheidsrisico’s
	De bescherming van onze vitale infrastructuur herijkt
	Kabinet scherpt internationaal veiligheidsbeleid aan
	Een eeuw MIVD, 
twee dagen congres
	Aanpassen aan een opkomende 
nieuwe wereld
	Strategische waarschuwing 
en crisismanagement
	Operatie Fortitude in context
	Militaire inlichtingen nu en in de toekomst
	De toekomst van militaire inlichtingen
	Inlichtingen in de new wars
	Nationale Herdenking MH17
	Nazorg Contact Punt: 
ontbrekend puzzelstuk in 
psychosociale hulp bij rampen 
	“Defensie is niet de redder in nood”
	Nieuw wapen in strijd tegen DDoS aanvallen
	Nationaal Trainingscentrum CBRN 
	Handreikingen aanpak radicalisering 
en terrorismebestrijding 
	Een veiliger Nederland door virtual reality 
	Veiligheid en Innovatie op de agenda
	Mindmap als instrument in tijden van crisis
	Screenen voor veiligheid
	Chemie-Pack - Lessons learned juridische afhandeling
	Effectief presterende crisisteams
	Colofon

	Knop 20: 
	Knop 21: 
	Knop 8: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 62: Off
	Pagina 83: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 125: Off
	Pagina 146: Off
	Pagina 167: Off
	Pagina 188: Off
	Pagina 209: Off

	Knop 10: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 62: Off
	Pagina 83: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 125: Off
	Pagina 146: Off
	Pagina 167: Off
	Pagina 188: Off
	Pagina 209: Off

	Knop 12: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 62: Off
	Pagina 83: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 125: Off
	Pagina 146: Off
	Pagina 167: Off
	Pagina 188: Off
	Pagina 209: Off

	Knop 9: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 51: Off
	Pagina 72: Off
	Pagina 93: Off
	Pagina 114: Off
	Pagina 135: Off
	Pagina 156: Off
	Pagina 177: Off
	Pagina 198: Off
	Pagina 219: Off

	Knop 11: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 51: Off
	Pagina 72: Off
	Pagina 93: Off
	Pagina 114: Off
	Pagina 135: Off
	Pagina 156: Off
	Pagina 177: Off
	Pagina 198: Off
	Pagina 219: Off

	Knop 13: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 51: Off
	Pagina 72: Off
	Pagina 93: Off
	Pagina 114: Off
	Pagina 135: Off
	Pagina 156: Off
	Pagina 177: Off
	Pagina 198: Off
	Pagina 219: Off

	Knop 2: 
	Pagina 22: Off
	Pagina 241: Off
	Pagina 262: Off
	Pagina 283: Off
	Pagina 304: Off
	Pagina 325: Off
	Pagina 346: Off

	Knop 3: 
	Pagina 22: Off
	Pagina 241: Off
	Pagina 262: Off
	Pagina 283: Off
	Pagina 304: Off
	Pagina 325: Off
	Pagina 346: Off

	Knop 4: 
	Pagina 22: Off
	Pagina 241: Off
	Pagina 262: Off
	Pagina 283: Off
	Pagina 304: Off
	Pagina 325: Off
	Pagina 346: Off

	Knop 5: 
	Pagina 23: Off
	Pagina 251: Off
	Pagina 272: Off
	Pagina 293: Off
	Pagina 314: Off
	Pagina 335: Off
	Pagina 356: Off

	Knop 6: 
	Pagina 23: Off
	Pagina 251: Off
	Pagina 272: Off
	Pagina 293: Off
	Pagina 314: Off
	Pagina 335: Off
	Pagina 356: Off

	Knop 7: 
	Pagina 23: Off
	Pagina 251: Off
	Pagina 272: Off
	Pagina 293: Off
	Pagina 314: Off
	Pagina 335: Off
	Pagina 356: Off

	Knop 15: 
	Pagina 36: Off
	Pagina 381: Off
	Pagina 402: Off
	Pagina 423: Off
	Pagina 444: Off
	Pagina 465: Off
	Pagina 486: Off
	Pagina 507: Off
	Pagina 528: Off
	Pagina 549: Off

	Knop 17: 
	Pagina 36: Off
	Pagina 381: Off
	Pagina 402: Off
	Pagina 423: Off
	Pagina 444: Off
	Pagina 465: Off
	Pagina 486: Off
	Pagina 507: Off
	Pagina 528: Off
	Pagina 549: Off

	Knop 19: 
	Pagina 36: Off
	Pagina 381: Off
	Pagina 402: Off
	Pagina 423: Off
	Pagina 444: Off
	Pagina 465: Off
	Pagina 486: Off
	Pagina 507: Off
	Pagina 528: Off
	Pagina 549: Off

	Knop 14: 
	Pagina 37: Off
	Pagina 391: Off
	Pagina 412: Off
	Pagina 433: Off
	Pagina 454: Off
	Pagina 475: Off
	Pagina 496: Off
	Pagina 517: Off
	Pagina 538: Off
	Pagina 559: Off

	Knop 16: 
	Pagina 37: Off
	Pagina 391: Off
	Pagina 412: Off
	Pagina 433: Off
	Pagina 454: Off
	Pagina 475: Off
	Pagina 496: Off
	Pagina 517: Off
	Pagina 538: Off
	Pagina 559: Off

	Knop 18: 
	Pagina 37: Off
	Pagina 391: Off
	Pagina 412: Off
	Pagina 433: Off
	Pagina 454: Off
	Pagina 475: Off
	Pagina 496: Off
	Pagina 517: Off
	Pagina 538: Off
	Pagina 559: Off

	Knop 25: 
	Knop 26: 


