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Editoriaal
Gasteditoren Timo Kansil1, Willy Bruggeman2, Jelle Janssens3 en Jan Terpstra4

In het huidig tijdsgewricht is de scheidslijn tussen intern en externe veiligheid aan 
erosie onderhevig. Het klassieke onderscheid tussen veiligheidszorg binnen de lands-
grenzen en de veiligheidsinspanningen daarbuiten vervaagt. Fenomenen als terrorisme, 
cybercriminaliteit en georganiseerde criminaliteit manifesteren zich gelijktijdig in het 
binnenlandse en het buitenlandse domein en trekken zich weinig aan van bestaande 
landsgrenzen. Deze vervloeiing van interne en externe veiligheid verandert het vei-
ligheidslandschap ten principale. Een probleem in de wijk kan haar oorzaak ver weg 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan internationale criminele netwerken van drugssmok-
kel. Omgekeerd kan een bijdrage aan een internationaal gewapend conflict herleid 
worden tot de wijk. Zie het voorbeeld van radicaliserende jongeren die afreizen naar 
het oorlogsgebied in Irak en Syrië om te vechten aan de zijde van IS. Het kanaalplan dat 
door de Belgische regering in het leven werd geroepen na de aanslagen in Parijs legde 
in Molenbeek verschillende vormen van criminaliteit, illegale economie, wapen- en 
drughandel, namaak en domiciliefraude bloot (AVH & MJU, 2016). Dit zijn elementen 
die de voedingsbodem voor radicalisering kunnen vergroten of er zich op kunnen enten. 
Net als andere veiligheidsorganisaties – zoals defensie en inlichtingendiensten – heeft 
ook de politie zich te verhouden tot deze nieuwe realiteit. Daarbij is de vraag hoe ze haar 
oriëntatie die vooral binnenlands van aard is kan of dient te verbreden. En hoe de politie 
kan bijdragen aan de veiligheid in het buitenlandse domein. Dit Cahier gaat dieper in op 
de aard van de vervloeiing van interne en externe veiligheid en wat dit betekent voor de 
politie en haar internationale politiesamenwerking. We stellen ons dan ook de vraag hoe 
deze vervloeiing eruit ziet ten aanzien van fenomenen als georganiseerde criminaliteit 
en terrorisme. En welke organisatorische antwoorden politieorganisaties en andere 
veiligheidsorganisaties hebben geformuleerd. Daarnaast focust dit themanummer 
eveneens op de vraag wat de vervloeiing van interne en externe veiligheid betekent voor 
de inzet in (post)conflict regio’s.

Ter beantwoording van deze vragen gaat het huidige Cahier in op vier verschillende 
thema’s. In het eerste onderdeel gaan Franca van der Laan, Margriet Drent en Timo 
Kansil in op de veranderende veiligheidsomgeving. Twee artikelen beschrijven de 
significante vervloeiing van interne en externe veiligheid en vragen zich af hoe de 
politie als gevolg hiervan is gepositioneerd. Vervolgens wordt door Monica den Boer, 
Hans Leijtens, Philippe Manigart en Marc Cools ingezoomd op de vraag hoe veilig-
heidsorganisaties met een vervloeiende interne en externe veiligheid omgaan. De 
samenwerking tussen de politie en defensie wordt daarbij beschouwd en men gaat ook 
na hoe de bewakingssector door internationale ontwikkelingen wordt beïnvloed. Een 
derde deel gaat in op georganiseerde criminaliteit, cybercriminaliteit en vredesmissies. 
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van Zeijst en Jessica van der Werf beschrijven hoe op een aantal praktijkgebieden met 
grensoverschrijdende en internationale problematiek wordt omgegaan. Tot slot gaat 
een tweetal artikelen in op de informatie uitwisseling. Jelle van Buuren en Peter De 
Buysscher kijken elk naar het complexe leerstuk van uitwisseling van terreurinformatie 
binnen de Europese Unie. 

Veranderende veiligheidsomgeving 

Onderzoekers van Instituut Clingendael Franca van der Laan en Margriet Drent, eerst-
genoemde als gedetacheerde vanuit de Politie, verschaffen inzicht in de manier waarop 
interne en externe problemen op het terrein van criminaliteit, terrorisme en openbare 
orde met elkaar verweven zijn. Dit gebeurt aan de hand van een conceptueel kader dat 
vier verschillende typen connecties tussen interne en externe veiligheidsproblemen 
onderscheidt, te weten: logistieke, sociale, digitale en culturele. Door veiligheidsproble-
men in de MENA-regio en de Amerika’s op hoofdlijnen in kaart te brengen en vervolgens 
te bezien in hoeverre verbindingen bestaan met de Nederlandse nationale veiligheid, 
wordt dit conceptuele kader aan een eerste toetsing onderworpen. Geconcludeerd wordt 
dat externe en interne veiligheid in hoge mate met elkaar verweven zijn. Tot slot wordt 
ingegaan op de vraag wat de bevindingen over de aard van de nexus intern/extern 
voor beleid betekenen. De auteurs pleiten voor een ‘whole-of-government’ aanpak van 
de grensoverschrijdende wicked problems, met meer horizontale samenwerking en 
integratie tussen nationale en internationale sectoren binnen een op nationaal niveau 
meer hiërarchisch sturingsmodel. 

Timo Kansil, vanuit de Nederlandse politie bij INTERPOL gedetacheerd, gaat in zijn 
bijdrage in op de nieuwe balans die de Nederlandse politie vindt tussen het dienen van 
de staat en het dienen van burgers. Hij beargumenteert dat tegen de achtergrond van 
een veiligheidslandschap dat steeds meer verbonden en complex is, de Nederlandse 
staat zich steviger in het veiligheidsdomein positioneert. De staat doet dat in de eerste 
plaats door het begrip nationale veiligheid te verbreden. Zaken die voorheen als lokaal 
werden gezien worden in hogere mate beïnvloed vanuit het nationale niveau. Daarmee 
versterkt de staat zijn positie en de greep op de politie; de Nederlandse politie krijgt 
meer werk op het terrein van de nationale veiligheid. Bij dit nieuw evenwicht tussen 
het dienen van de staat en het dienen van burgers, is de statelijke taak uit de schaduw 
van het lokale politiewerk gekomen. Deze beweging van meer statelijk werk voor de 
politie is ook terug te zien in de wording van het Korps Nationale Politie, dat de staat 
meer sturingsmogelijkheden ten aanzien van de politie geeft. 

Veiligheidsorganisaties

Een eerste kijk op veiligheidsorganisaties komt van de hand van Monica den Boer, 
Directeur van SeQure Research & Consultancy en Adjunct Professor bij het Depart-
ment of Criminology and Security Studies, Macquarie University, Sydney, en Hans 
Leijtens, Buitengewoon Adviseur bij de Algemene Bestuursdienst. Zij beschrijven hoe 
de hybridiserende veiligheidsagenda zich heeft ontwikkeld en wat de gevolgen daarvan 
zijn voor de traditionele grenzen tussen politie en defensie. In deze zoektocht grijpt het 
artikel eerst terug naar de literatuur die reeds in kaart heeft gebracht hoe en waarom de 
grenzen tussen politie en defensie aan het vervagen zijn. Vervolgens beschrijft het artikel 
dat politiekorpsen die zijn geschoeid op militaire leest, zoals de gendarmeriekorpsen in 
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een aantal Europese landen, bewegen op het kruispunt van civiel en militair optreden. 
Echter, de situaties in de verschillende Europese landen verschillen dermate sterk van 
elkaar dat een doorsteek naar een geïntegreerde civiel-militair optreden buiten bereik 
ligt. Tevens zal in dit artikel de nieuwe veiligheidsstrategie EU worden betrokken en de 
gevolgen die deze strategie mogelijk heeft voor de verdere evolutie van civiel-militaire 
samenwerking. Concreet beoogt het artikel in beeld te brengen hoe het staat met de 
daadwerkelijke civiel-militaire inzet.

Hoogleraar aan de Belgische Koninklijke Militaire School Philippe Manigart kijkt vanuit 
het militaire perspectief naar de grenzen met de politie. Deze bijdrage is Engelstalig. 
The article analyzes, from the perspective of the military, how the world’s changing 
geopolitical environment redrew the boundaries of military organizations, making 
them more open and permeable. Its main focus is on one of these boundaries, i.e. the 
one between the armed forces and the police. The case of the Belgian Defense is used 
to illustrate this transformation. Because in Western democracies public opinion is an 
important variable constraining public policy (and therefore defense policy), the article 
also describes, using several surveys carried out among the Belgian population and 
the personnel of the Belgian Defense, what civilians and military personnel think of 
this blurring of the traditional roles of the military and the police. In particular, their 
opinion on the use of the military for internal security tasks in collaboration with the 
police is analyzed. 

Als slotstuk binnen het onderdeel over veiligheidsorganisaties gaat Marc Cools, Profes-
sor Criminologie aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, in zijn 
bijdrage na of de internationale politieke ontwikkelingen, in het bijzonder deze in 
het Midden-Oosten, een invloed hebben op een mogelijke radicalisering van bewa-
kingsagenten. Los van een aantal concrete feiten in het buitenland is er geen degelijk 
wetenschappelijk onderzoek dat aantoont of bewakingsagenten radicaliseren dan wel 
of al geradicaliseerden zich aangetrokken voelen tot de bewakingssector. De Belgische 
overheid en de bewakingsondernemingen houden echter rekening met dit feitelijk 
dan wel fictief gegeven, dat als een mogelijk risico wordt gepercipieerd. In die context 
wordt vanuit de realiteit van de vervloeiing van de binnen- en buitenlandse veiligheid 
achtereenvolgens stil gestaan bij: de gekende buitenlandse gevallen van radicalisering 
van bewakingsagenten en hoe ook de Belgische overheid in het kader van de nieuwe 
wet op de private en bijzondere veiligheid al op dit (toekomstig) risico anticipeert door 
middel van ‘background checks’. 

Georganiseerde criminaliteit, cybercriminaliteit en vredesmissies

Stephan van Nimwegen, operationeel specialist, Nationale Politie Nederland, Freja De 
Middeleer, onderzoeker aan het IRCP van de Universiteit Gent, Toine Spapens, hoogle-
raar Criminologie, Tilburg University en Brice De Ruyver, directeur IRCP en hoogleraar 
UGent, gaan in op de problematiek van georganiseerde misdaad en ondermijning in 
het Belgisch-Nederlandse grensgebied en de wijze waarop die in beide landen wordt 
aangepakt. In het Belgisch-Nederlandse grensgebied zien wetsovertreders al eeuwenlang 
kans om hun illegale praktijken over de landsgrens heen uit te voeren. Het geïntegreerde 
karakter van de zware misdaad leidt steeds vaker tot verschuivingseffecten. Die zijn 
thans zichtbaar in de wietteelt, de productie van synthetische drugs, de drugshandel 
en bij outlaw motorcycle gangs. Steeds meer geldt het ook voor witwaspraktijken en 
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investeringen in bedrijven en vastgoed. Vooral in Noord-Brabant en Zeeland is de 
aanpak van de zware misdaad en ondermijning in de afgelopen jaren geïntensiveerd. 
Daarbij wordt steeds meer een gecoördineerde strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale 
aanpak toegepast. Aan de Belgische kant ziet men zich, niet in de laatste plaats van-
wege waterbedeffecten, genoodzaakt om eveneens zwaardere maatregelen te treffen. 
Hoewel er in de loop der tijd vele initiatieven zijn genomen, blijft een structurele 
grensoverschrijdende samenwerking helaas nog achter. De auteurs bepleiten daarom 
het opstellen van een gezamenlijk criminaliteitsbeleid ten behoeve van de bestrijding 
van de grensoverschrijdende misdaad.

Vervolgens gaat in dit deel Roeland van Zeijst, adviseur bij de cybercrime-afdeling van 
INTERPOL, in op de verknoping van binnenlandse en buitenlandse veiligheid via het 
internet. Hij beschrijft hoe de dreiging die uitgaat van cybercriminaliteit toeneemt 
en de effectiviteit van opsporingsdiensten onder druk staat. Professionele criminelen 
misbruiken de technische mogelijkheden om misdrijven te plegen vanuit locaties waar 
ze niet snel gevonden of veroordeeld zullen worden en om onderling criminele gegevens, 
goederen en vermogen uit te wisselen. Slachtoffers worden van grote afstand afgeperst, 
terwijl wereldomspannende onderzoeken leiden tot aanhoudingen op fietsafstand. 
Doordat politiediensten klassiek territoriaal zijn georganiseerd, blijken zij niet altijd 
in staat de relevante criminelen in het vizier te krijgen, terwijl slachtoffers daar wel 
om vragen. De beroepspraktijk snakt naar betere internationale samenwerking. Groot 
struikelblok blijft de fragmentatie van informatie en autoriteit, hetgeen de prioritering 
tussen landen bemoeilijkt. Een meer samenhangende samenwerking is noodzakelijk en 
onontkoombaar – politiediensten zullen, ondanks de onderhavigheid aan hun natiestaat, 
moeten nadenken over passender onderlinge aansturings- en coördinatiemechanismen.

De Amsterdamse politiefunctionaris Jessica van der Werf beschouwt in haar artikel de 
specifieke rol van de politie in vredesmissies. Zij stelt dat de ontwikkeling van de mon-
diale onveiligheid een direct effect heeft op de ontwikkeling van de inzet van de politie 
in vredesmissies in (post)conflict gebieden. Vredesmissies zijn complexer geworden 
in taken en verantwoordelijkheden. Van oudsher lag de politie-inzet in vredesmissies 
vooral in het bewaken van deze (min of meer) vreedzame status, tegenwoordig dient de 
politie gelijktijdig ook te werken aan het aanpakken van de oorzaken van het conflict om 
deze vrede ook voor de toekomst te waarborgen. Met de inzet van politiefunctionarissen 
levert de Nederlandse overheid een aandeel aan deze duurzame vredesprocessen in 
de wereld. Naast het algemene belang om bij te dragen aan het verbeteren van de 
internationale rechtsorde beoogt de overheid hiermee tevens de veiligheidssituatie in 
Europa en binnen de eigen landsgrenzen te versterken. 

Informatie-uitwisseling

Jelle van Buuren, werkzaam bij het Institute of Security and Global Affairs van de 
Universiteit Leiden, vat het laatste onderdeel van het cahier aan met een uiteenzet-
ting over informatie uitwisseling tussen politiediensten in de Europese Unie. Dit is 
inmiddels een groot politiek thema en onder druk van de terroristische aanslagen 
van de afgelopen jaren is er een permanente roep om de veronderstelde mazen te 
dichten in de Europese informatie-architectuur. Toch kent de Europese Unie al een groot 
aantal databanken en mechanismen om informatie uit te wisselen. In hoeverre klopt 
de diagnose dat gebrekkige informatie uitwisseling debet is aan het niet voorkomen 
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van terroristische aanslagen? En als de diagnose klopt, wat zijn dan de problemen 
met informatie-uitwisseling en in hoeverre zijn de Europese antwoorden daarop een 
passende oplossing?

Directeur Internationale Samenwerking van de Belgische Federale politie Peter De 
Buysscher gaat eveneens in op informatie uitwisseling ten behoeve van de Europese 
terreurbestrijding. Na de opeenvolgende terroristische aanslagen van de voorbije paar 
jaar werd er op Europees en internationaal niveau veel aandacht besteed aan het belang 
van een vlugge en transparante internationale politionele informatie uitwisseling. 
Verschillende nieuwe regelgevende en organisatorische initiatieven zagen het zonlicht. 
De informatie uitwisseling inzake terrorisme toont meerdere specifieke karakteristieken, 
en de terroristische dreiging heeft de laatste jaren ook geleid tot een ware informatie-
tsunami. Al deze nieuwe initiatieven hebben geleid tot een optimalisatie van deze 
belangrijkste vorm van politiesamenwerking, maar evenzeer lijkt de implementatie 
ervan in de lidstaten (alsmede in België) te haperen om meerdere redenen. Op die 
manier blijven er nog veel mogelijkheden voor de realisatie van een transparant inter-
nationaal informatiebeheer onontgonnen.

Boekbespreking

De laatste bijdrage in dit Cahier betreft een boekbespreking door Arjen Boin, verbonden 
aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Hij recenseert het 
in 2016 verschenen boek Politiechefs (Boom Criminologie, Den Haag) dat is geschreven 
door de voormalige politiechef en wetenschapper Piet van Reenen. Boin stelt dat de 
Nederlandse politie zich in een kritieke fase bevindt en haar positie in het bestuurlijke 
en politieke domein heeft terug te winnen. Daartoe dienen politiechefs hun leider-
schapsopdracht anders in te vullen. De vraag is of huidige generatie politiechefs klaar 
is voor een dergelijke omwenteling. 
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