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Samenvatting 

In de context van de globalisering en de toegenomen economische integratie van de afgelopen decennia 
zijn de economie en de nationale veiligheid steeds verder met elkaar verweven geraakt. Voor Nederland 
biedt deze verwevenheid kansen maar levert ook potentiële bedreigingen voor de nationale veiligheid op. 
Het open karakter en internationale afhankelijkheid van de Nederlandse economie maakt dat ze 
kwetsbaar is voor potentiële interne en externe bedreigingen. De Nederlandse overheid erkent dit en heeft 
daarom van economische veiligheid een belangrijke strategische prioriteit gemaakt. In haar laatste 
Nationale Veiligheidsstrategie (2019) heeft ze de relatie tussen economische veiligheid en de 
veelomvattendere nationale veiligheid specifiek benadrukt. Bedreigingen die in staat zijn essentiële 
economische processen te treffen worden in de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-
2022 (GBVS) één van de zes urgente bedreigingen voor de nationale veiligheid genoemd. 

Vanwege deze groeiende internationale onderlinge afhankelijkheden binnen de Nederlandse nationale 
veiligheid en gezien de recente zorgen over geplande buitenlandse investeringen in sectoren die voor 
Nederland van strategisch belang zijn, wordt algemeen erkend dat het noodzakelijk is om de potentiële 
risico’s van zulke economische activiteiten in te schatten. Omdat bepaalde sectoren belangrijk zijn voor 
het effectief functioneren van de Nederlands samenleving is er behoefte aan een beter conceptueel begrip 
van de verschillende soorten economisch-gerelateerde bedreigingen die de Nederlandse samenleving 
kunnen treffen.  

Onderzoeksvragen en -doelstellingen 

In dit kader heeft RAND Europe van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) de opdracht gekregen om de relatie tussen de economie en de nationale veiligheid te 
onderzoeken, met daarbij de nadruk op de kenmerken en prestaties van de Nederlandse economie en de 
gevolgen voor de Nederlandse nationale veiligheid. 

Dit rapport behandelt de volgende vijf onderzoeksvragen: 

1. Hoe kan nationale veiligheid worden gedefinieerd en welke suggesties voor de belangrijkste 
componenten ervan vindt men in de internationale literatuur? 

2. Wat leert de (wetenschappelijke) literatuur ons over de relatie tussen de economie van een land en de 
verschillende aspecten van de nationale veiligheid? Welke factoren, mechanismen en onderliggende 
causale verbanden kan men identificeren? 

3. Wat is de impact van de contextuele kenmerken en factoren van een bepaald land op deze relatie? 
4. Wat vertellen de antwoorden op de onderzoeksvragen 2) en 3) ons over de factoren en kenmerken die 

van invloed zijn op de verwevenheid tussen de Nederlandse economie en zijn nationale veiligheid? 
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5. Wat zijn de prestaties van Nederland met betrekking tot deze economische factoren, welke trends of 
ontwikkelingen kunnen we identificeren en wat betekenen die voor de nationale veiligheid van 
Nederland? 

De analyse in dit rapport richt zich specifiek op de aspecten van de nationale veiligheid die betrekking 
hebben op de bescherming van de kritieke infrastructuur, kritieke sectoren, en kritieke processen die 
belangrijk zijn voor het duurzaam functioneren van de [Nederlandse] samenleving. De kritieke of (in 
Nederland) vitale infrastructuren, sectoren en processen vormen de concentratiegebieden van het beleid 
omtrent de nationale veiligheid, zowel in Nederland als daarbuiten. 

Om de relatie tussen de macro-economische variabelen en de nationale veiligheid (zoals hierboven 
beschreven) te conceptualiseren, is een analytisch denkkader ontwikkeld. Dit conceptuele raamwerk 
vormt een kerncomponent van dit onderzoek en ondersteunt de analyse en structuur van dit rapport. Het 
raamwerk wordt vervolgens toegepast aan de hand drie voorbeelden van risico’s die specifiek voor 
Nederland van belang zijn. 

1. Hoe kan nationale veiligheid worden gedefinieerd en welke suggesties voor de 
belangrijkste componenten ervan vindt men in de internationale literatuur? 

Er bestaan allerlei verschillende visies op wat veiligheid is; consensus over een eenduidige definitie is er 
echter niet. Dat wat men nationale veiligheid beschouwt, heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld en is 
gevormd en beïnvloed door de theoretische interpretaties van de internationale betrekkingen, naast allerlei 
historische gebeurtenissen en trends. In algemene termen worden stabiliteit, veiligheid, bescherming en de 
afwezigheid van angst, bedreigingen en conflicten gezien als kernthema’s die door het beleid en de 
wetenschappelijke literatuur onder de loep worden genomen bij hun omschrijving van nationale 
veiligheid. Veiligheid kan ook worden gedefinieerd in termen van de normen en waarden van mensen, 
met fysieke veiligheid, economische welvaart en autonoom en psychologisch welzijn als voorbeelden. 

Tot het einde van de Koude Oorlog bestond de traditionele opvatting van veiligheid uit realistische 
verklaringen van de acties van een natiestaat en de aard van internationale conflicten. Sinds het einde van 
de Koude Oorlog hebben wetenschappers de definitie verbreed om die beter aan te laten sluiten op de 
globalisering en de omvangrijkere trends die na afloop van de bipolaire machtsstrijd zijn ontstaan. Veel 
aspecten hiervan zijn minder op de natiestaat en op conflicten gericht en meer op bedreigingen en risico’s 
voor mensen. Gebieden als misdaad, gezondheid, milieuproblematiek en economische veiligheid zijn 
eraan toegevoegd. Hierdoor wordt nationale veiligheid geassocieerd met het voorkomen van verstorende 
gevolgen voor de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de economische prestaties van een land of 
om kritieke processen zoals die voor de democratische besluitvorming. 

Ondanks de omvangrijkere (en gedetailleerdere) wetenschappelijke definitie van nationale veiligheid zijn 
bij de aanpak van de bescherming van de nationale veiligheid in Nederland, en in de andere landen die 
hier worden vergeleken, de mensgerichte aspecten ondervertegenwoordigd. De kritieke processen die in de 
nationale veiligheidsstrategieën van de geselecteerde landen worden omschreven, blijven meestal beperkt 
tot de fysieke productie en distributie van bepaalde goederen en diensten. 

2. Wat leert de (wetenschappelijke) literatuur ons over de relatie tussen de economie van een 
land en de verschillende aspecten van de nationale veiligheid? Welke factoren, mechanismen 
en onderliggende causale verbanden kan men identificeren? 
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Dit onderzoek stelt een conceptueel raamwerk voor dat de economisch-gerelateerde factoren 
vertegenwoordigt die een verstorend effect op de samenleving kunnen hebben, omdat ze de kritieke 
infrastructuren, sectoren en processen verstoren die essentieel voor het duurzaam functioneren van de 
[Nederlandse] samenleving zijn. Dit raamwerk geeft in de vorm van een aantal concentrische cirkels weer 
wat het optreden van bepaalde economische risico’s voor de nationale veiligheid betekent (zie afbeelding 
A1).  

Deze aanpak komt overeen met de manier waarop de opvattingen van de nationale veiligheid in moderne 
naties worden toegepast. In de context van de verbreding van het concept van veiligheid binnen 
wetenschappelijke kringen kunnen ook mensgerichte processen aan dit raamwerk worden toegevoegd, 
zoals mensenrechten of democratische processen.  

Afbeelding A.1. Voorgesteld analytisch raamwerk van de risico’s waarmee de economie de 
kritieke infrastructuren, sectoren en processen kan beïnvloeden.  

 
Bron: Analyse van RAND Europe 
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Op basis van de analyse van wetenschappelijke, beleidsmatige en aanverwante literatuur bespreken we een 
aantal economisch-gerelateerde risico’s voor de kritieke infrastructuren, sectoren en processen die voor 
beleidsmakers van belang kunnen zijn. Om de zaken niet nodeloos gecompliceerd te maken, laat het 
conceptuele raamwerk de causale verbanden tussen de afzonderlijke factoren buiten beschouwing. 
Desalniettemin toont het een aantal verbanden tussen de economie en de nationale veiligheid. We hebben 
zeven ‘risico’s’ geïdentificeerd. Die geven de manieren weer waarop de economische variabelen en 
gebeurtenissen de kritieke infrastructuren, sectoren en processen zodanig kunnen treffen dat ze de 
nationale veiligheid mogelijk bedreigen. De drijvende krachten achter deze risico’s zijn: 

 Eigendom (via controle en invloed): door publieke of private actoren van kritieke infrastructuren 
en sectoren, eigendom van bedrijfsmiddelen in de fysieke nabijheid van kritieke infrastructuren 
en sectoren. 

 Spionage en toegang tot vertrouwelijke informatie: mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld, door fysieke 
nabijheid of eigendom. 

 Afhankelijkheid van natuurlijke grondstoffen: naar andere landen en actoren toe voor de 
toelevering van kritieke grondstoffen en energie. 

 Leveranciersspecifieke afhankelijkheid: afhankelijkheid van bepaalde leveranciers voor de levering 
en het onderhoud van de kritieke infrastructuren en processen. Dit wordt verder versterkt door 
een tekort aan bepaalde vaardigheden en/of technologieën en gebrekkige concurrentie. Dit kan 
leiden tot een beperkte inspanning om de veerkracht van de kritieke infrastructuren, sectoren en 
processen te garanderen en daarnaast tot een stagnerende innovatie en R&D. 

 Overheidsingrijpen: bestedingen, economisch beleid en regelgeving (of gebrek daaraan) door de 
overheid kunnen een grote invloed kan hebben op de kwaliteit, beschikbaarheid en veerkracht 
van de kritieke infrastructuren, sectoren en processen. 

 Corruptie en fraude: deze kunnen de veerkracht van de kritieke infrastructuren ondermijnen en 
mogelijk gelegenheden scheppen voor kwaadwillende actoren om op fysieke of digitale wijze 
toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke bedrijfsmiddelen en informatie. 

 Socio-economische ongelijkheid: deze kan ontstaan als gevolg van factoren als economisch 
beleid of de neoliberale marktwerking. Hierdoor kunnen burgers minder goed in staat zijn om 
voor zichzelf te zorgen en kan ook het risico ontstaan op sociale onrust en binnenlandse 
instabiliteit, wat een bedreiging vormt voor de kritieke infrastructuren, sectoren en processen. 

Daarnaast blijkt uit de literatuur dat verschillende wereldwijde economische en geostrategische trends ook 
aanleiding kunnen zijn tot risicofactoren voor de kritieke infrastructuren, sectoren en processen. Daarom 
moet naast een analyse van de risico’s die betrekking hebben op de macro-economische gebeurtenissen en 
variabelen, ook met deze trends rekening worden gehouden. Tot deze trends behoren: 

 Digitale transformatie en de invoering van het industriële Internet der dingen (IoT) vragen om 
extra inspanningen voor de beveiliging van de leveringsketen, de cyberveiligheid en tegen het 
risico op dataspionage binnen de kritieke sectoren en processen 

 Globalisering en de wederzijdse afhankelijkheid van de kritieke infrastructuren, sectoren en 
processen tussen landen onderling vergroten de risico’s voor de kritieke nationale infrastructuren 



5 
 

van een land. Deze risico’s kunnen ook ontstaan als gevolg van een kettingreactie na 
ontwikkelingen elders in de wereld 

 Internationale economische trends spelen voor landen een essentiële rol vanwege de nauwe 
onderlinge verbondenheid binnen economische, zakelijke, politieke en bestuurlijke structuren. 
Daarnaast geven deze trends private actoren de kans om hun invloed op politieke processen en 
procedures te vergroten 

 Het politieke en economische model van andere naties dat, vergelijkbaar met het protectionisme, 
rekening houdt met de risico’s die verband houden met de verschillende nationale economische 
modellen en de impact ervan op het concurrentievermogen in het gebied van de kritieke sectoren 
en processen 

 Onzekerheid omtrent de beschikbaarheid van grondstoffen, in het bijzonder de afhankelijkheid van 
buitenlandse energieleveranciers en bij de introductie van technologieën voor de opwekking, 
distributie en opslag van alternatieve energie 

 Potentiële zorgen met betrekking tot de integriteit en betrouwbaarheid van informatie, wat de deur 
kan openen voor kwaadwillende actoren, zoals private bedrijven, om kritieke processen en 
procedures te verstoren, zoals verkiezingen of democratische besluitvormingsprocessen, en om 
binnen kritieke sectoren (zoals telecommunicatie of politieke organen) aan invloed te winnen. 

Het valt buiten de afbakening van dit onderzoek om gedetailleerd in te gaan op de onderlinge verbanden 
tussen de macro-economische variabelen en gebeurtenissen, de drijvende krachten achter bepaalde risico’s 
en de kritieke infrastructuren, sectoren en processen. In plaats daarvan wordt in dit onderzoek het 
strategische beeld van de macro-economische variabelen en gebeurtenissen en de wijzen (risico’s) waarop 
die de kritieke infrastructuren, sectoren en processen kunnen treffen, aangemerkt als een subgroep van de 
middelen waarmee een staat de nationale veiligheid van zijn burgers kan garanderen. 

3. Wat is de impact van de contextuele kenmerken en factoren van een bepaald land op deze 
relatie? 

De mate waarin deze risico’s in een bepaald land kunnen optreden en het belang van elke drijvende kracht 
voor een bepaalde kritieke sector worden grotendeels bepaald door de contextuele kenmerken en factoren 
van een bepaald land. De factoren die hieronder vallen zijn, onder andere, de omvang van de verschillende 
kritieke sectoren, de hoogte van overheidsbestedingen binnen de publieke sectoren en de mate van 
overheidsregulering. Zo kunnen landen die meer deregulering en een vrije markteconomie voorstaan, 
gemakkelijker omgaan met een private sector die een aantal kritieke diensten en processen voor haar 
rekening neemt. En economieën waar de staat in hoge mate ingrijpt, zullen ook binnen de kritieke 
sectoren en processen een meer overheidsingrijpen kennen. 

Daarnaast wordt de mate van potentiële blootstelling van een staat aan de afzonderlijke risico’s bepaald 
door de aard van de economie, de bestuurlijke structuur van het land, de mate van economische openheid 
(zoals de aanwezigheid van beperkingen voor de handel, kapitaalstromen, migratie, etc.), evenals andere 
unieke eigenschappen van de desbetreffende staat. Landen die nauw geïntegreerd zijn in een 
transnationale economische structuur, zoals de EU, kunnen kwetsbaarder zijn voor de impact van 
economische trends en ontwikkelingen binnen die structuur. In voorkomende gevallen lichten we  enkele 
nationale verschillen uit en laten we zien wat de gevolgen ervan zijn voor de daaruit voortvloeiende 



6 
 

analyse. Vervolgonderzoek kan worden gedaan naar de blootstelling van verschillende landen aan de 
verscheidene typen risico’s en de gevolgen daarvan voor de nationale veiligheid. 

4. Wat vertelt dit ons over de factoren en kenmerken die van invloed zijn op de verwevenheid 
tussen de Nederlandse economie en zijn nationale veiligheid? 

De toepassing van conceptuele raamwerk op de Nederlandse context en de beoordeling van de 
economische risico’s voor zijn nationale veiligheid vallen buiten de afbakening van dit onderzoek. Er is 
echter voor een voorbeeld gekozen met drie risico’s die specifiek voor Nederland van belang zijn: 
buitenlands eigendom; gebrek aan specifieke vaardigheden voor technische en techniekgerelateerde 
beroepen; en internationale afhankelijk op het gebied van natuurlijke grondstoffen en voedselzekerheid. 

Buitenlands eigendom. Nederland is een klein land qua oppervlakte, maar op economisch gebied is het 
de 18e economie ter wereld. Het is nauw geïntegreerd in de EU. Door de grote afhankelijk van de 
internationale handel wordt het land op zeer acute wijze blootgesteld aan wereldwijde en regionale trends, 
omdat het door middel van handelsrelaties sterk met andere landen en regio’s is verbonden. Voor 
Nederland geldt dat deze mate van afhankelijkheid van internationale handel met name ook binnen de 
kritieke sectoren zichtbaar is. Er zijn maar weinig beperkingen in Nederland voor buitenlandse directe 
investeringen (FDI) en dat geldt ook voor kritieke of vitale sectoren. Hoewel deze openheid grote kansen 
biedt voor economische groei, technologieoverdracht, informatie-uitwisselingen en internationale 
samenwerking, kan FDI ook potentiële risico’s voor de nationale veiligheid met zich meebrengen, doordat 
die de toegang tot en beïnvloeding van kritieke sectoren en processen voor buitenlandse actoren met 
kwade bedoelingen kan vergemakkelijken. Deze zorgen hebben geleidelijk meer aandacht gekregen binnen 
de Nederlandse overheid en bij het grote publiek, bijvoorbeeld tijdens het openbare debat over de 
overname van KPN of het huidige 5G-debat over Huawei. 

Gebrek aan bepaalde vaardigheden. In Nederland, en ook binnen Europa als geheel, is vastgesteld dat 
betere digitale vaardigheden nodig zijn om de verspreiding van online desinformatie, waarmee de 
resultaten van kritieke processen en procedures kan worden verstoord, tegen te gaan. In vergelijking met 
het EU-gemiddelde kampt Nederland ook doorlopend met een gebrek aan beta-  en ICT-vaardigheden 
(zogenoemde STEM-skills). Dit kan tot risico’s leiden voor de nationale veiligheid wanneer het vermogen 
van kritieke sectoren onder druk komt te staan om talenten te werven en te behouden die ervoor moeten 
zorgen dat ze goed blijven functioneren. Nederland verwelkomt binnen de technische disciplines een hoog 
percentage internationale studenten. Maar als men het eigen talent niet laat groeien en ontwikkelt, kan 
het voor Nederland noodzakelijk worden om voor kritieke processen op buitenlandse leveranciers te 
moeten vertrouwen. 

Internationale afhankelijkheid van natuurlijke grondstoffen. Tot slot is er een aantal gebieden waar 
Nederland zwaar leunt op de import van grondstoffen, zoals ruwe olie, metalen en zeldzame mineralen. 
Hierdoor staat het sterk bloot aan de risico’s en onzekerheid rondom de toevoer van grondstoffen. Het is 
echter belangrijk op te merken dat er ook gebieden binnen de grondstofwinning zijn waar Nederland 
zelfvoorzienend is en kan voorzien in het overgrote deel, of zelfs volledige, binnenlandse consumptie door 
middel van de in eigen land gewonnen grondstoffen (bijvoorbeeld voor een groot aantal 
biomassaproducten zoals aardappelen, aardgas). Op dit punt is het risico voor de nationale veiligheid in 
relatie tot de afhankelijk van grondstoffen beperkt. Toekomstige ontwikkelingen, zoals het uitfaseren van 
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de aardgaswinning in Grongingen bijvoorbeeld, kunnen deze buitenlandse afhankelijkheid wederom 
vergroten.  

5. Wat zijn de prestaties van Nederland met betrekking tot deze economische factoren, welke 
trends of ontwikkelingen kunnen we identificeren en wat betekenen die voor de nationale 
veiligheid van Nederland? 

De Nederlandse economie kenmerkt zich enkele eigenschappen die gevolgen hebben voor de wijze waarop 
risico’s zich in Nederland voor kunnen doen. Zo kent Nederland een open economie met een vrije in- en 
uitstroom van producten, diensten en kennis. Hierdoor hebben de veiligheidsrisico’s die voortkomen uit 
economische activiteiten binnen de Nederlandse kritieke sectoren primair betrekking op de gebieden waar 
men controle zou kunnen verkrijgen over en aan invloed zou kunnen winnen binnen de publieke, 
strategische of kritieke belangen van de staat. Het analytische raamwerk dat in dit rapport wordt 
geïntroduceerd, biedt een handvat om deze risico’s af te leiden. 

Bij de bescherming van deze kritieke sectoren, infrastructuren en processen kan men een aantal 
afwegingen herkennen. Zo kunnen bepaalde maatregelen ter bescherming vna de nationale veiligheid 
gepaard gaan met negatieve economische en/of financiële gevolgen. Wat de uitdagingen rondom deze 
afwegingen verder bemoeilijkt is de complexe aard van de onderlinge afhankelijkheid van de verbindingen 
tussen het economische domein en dat van de veiligheid. Hierdoor is het nagenoeg onmogelijk om vooraf 
(ex ante) vast te stellen waar het nationaal economisch belang eindigt en waar een belang van de nationale 
veiligheid begint. 

Het analytische raamwerk dat in dit rapport wordt gepresenteerd, biedt een mechanisme om de 
verbindingen tussen de economie en de nationale veiligheid in Nederland te begrijpen. Het is echter 
belangrijk om daarbij op te merken dat de macro-economische variabelen in de loop der tijd kunnen 
veranderen en dat ook nieuwe variabelen kunnen opduiken. Daarom moet men bij het toepassen van het 
raamwerk binnen de Nederlandse context rekening houden met potentiële veranderingen van de risico’s 
en met de nationale omstandigheden waarbinnen die worden toegepast. 

Voortbordurend op het analytische raamwerk zou nader onderzoek een uitgebreider en gedetailleerder 
begrip kunnen opleveren van de complexe interacties tussen de verschillende elementen van de economie 
en de nationale veiligheid. Desalniettemin biedt het raamwerk en de ondersteunende analyse in dit 
rapport een gestructureerde methode om de relaties tussen de economie en de nationale veiligheid op een 
strategisch niveau in kaart te brengen. 
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