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De veiligheidssituatie in Nederland
is veranderd. Geopolitieke en
economische machtsverschuivingen,
instabiliteit en onveiligheid rond
Europa en het Caribische deel van
het Koninkrijk hebben invloed op
onze veiligheid. Net als versnelde
technologische ontwikkelingen,
toegenomen hybride conflictvoering
en spanningen binnen Nederland en
Europa. Omdat het buitenland steeds
belangrijker is voor de nationale
veiligheid, heeft het kabinet de
Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheids- strategie (GBVS opgesteld.
De GBVS biedt de strategische kaders
voor een veilig Nederland. De veiligheidsaanpak in de GBVS rust
op drie pijlers:

1. Conflictpreventie
rond Europa en
het Koninkrijk

Verdedigen
Verdedigen van Nederland
met een effectieve en
moderne aanpak

Voorkomen

2. Voedingsbodem
voor terrorisme
wegnemen

Voorkomen van
onveiligheid waar
mogelijk

3. Ontwapening,
wapenbeheersing,
non-proliferatie

We zetten de belangrijkste trends
die momenteel onze internationale
veiligheidssituatie bepalen op
een rijtje.

5. Moderne verdediging
en bewaking van ons
grondgebied
6. Cyberafschrikking
met slagkracht
7. Terrorismebestrijding
8. Maatschappelijke
weerbaarheid tegen
inmenging

4. Normatief
internationaal kader
cyberactiviteiten

9. Borgen economische
veiligheid
10. Aanpakken
grensoverschrijdende
criminaliteit

Versterken

Voorkomen, Verdedigen,
en Versterken.
Om dreigingen de komende jaren
het hoofd te bieden, zijn binnen
de pijlers specifieke doelen
geformuleerd. We gaan ook kort in
op de trends en daaruit voortkomende
dreigingen op het gebied van
internationale veiligheid.

Trends

Versterken van ons
veiligheidsfundament

11. Versterken internationale
rechtsorde en duurzame
vrede

12. Versterken internationale
veiligheidssamenwerking

•	Multi-orde wereld
Verschuivingen op ideologisch,
geopolitiek en economisch vlak
leiden tot een multi-orde wereld.
Gevolg hiervan is dat internationale
samenwerking verandert.
•	Instabiliteit en dreigingen
rond Europa en de
Caribische gebiedsdelen
Dit neemt risico’s met zich mee voor
de duurzame ontwikkeling van en
veiligheid in Nederland en deze regio’s.
•	Versnelling technologische
ontwikkelingen en hybride
conflictvoering
Nieuwe en snelle technologische
ontwikkelingen brengen zowel
mogelijkheden als veiligheidsrisico’s
met zich mee.
•	Spanningen in Nederland
en Europa
Spanning in de samenleving en dalend
vertrouwen in de politiek leiden tot
spanningen die onze veiligheidssituatie
beïnvloeden.

13. Robuust grensbeheer
en -controle

Dreigingen
De trends vormen de context
voor concretere dreigingen waar
we de komende jaren mee te maken
kunnen krijgen, of waar we nu al mee
geconfronteerd worden. De volgende
dreigingen zijn het meest urgent:

Cyberdreigingen

Militaire
dreigingen

Terroristische
aanslagen

Ongewenste buitenlandse
inmenging en ondermijning

Bedreiging van vitale
economische processen

Dreiging van chemische,
biologische, radiologische
en nucleaire middelen (CBRN)

