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Managementsamenvatting 

Achtergrond 

De Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) 

heeft in het najaar van 2018 haar Internationaal strategisch kader (ISK) gepresenteerd. Het kader benadrukt dat de 

beleidsdomeinen van JenV ook op internationaal vlak een prioriteit zijn. Dit zijn de domeinen rechtsstaat en rechtsorde, 

criminaliteitsbestrijding, migratie, terrorismebestrijding/nationale veiligheid en cyber security. In het ISK worden verder 

twee ontwikkelingen benoemd die in de nabije toekomst van belang zullen zijn met betrekking tot deze beleidsdomeinen 

– globalisering/veranderende machtsverhoudingen en technologische ontwikkelingen.  

 

Het is van belang goed geïnformeerd te zijn over de internationale ontwikkelingen die zich in de komende vijf jaar zullen 

voordoen, wil men doelmatig beleid kunnen maken. Het ministerie van JenV heeft daarom de behoefte uitgesproken 

voor een overzicht van internationale ontwikkelingen die haar (internationale) beleidsthema’s zullen raken in de nabije 

toekomst. Daarnaast heeft het ministerie de behoefte uitgesproken voor betrouwbare bronnen over deze 

ontwikkelingen, die haar internationaal georiënteerde beleidsmedewerkers van relevante informatie kunnen voorzien. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft Significant APE gevraagd onderzoek uit te 

voeren om aan deze behoefte te voldoen. 

Onderzoeksaanpak 

Doel van het onderzoek was ten eerste om de relevante internationale ontwikkelingen met betrekking tot het 

beleidsdomein van JenV te identificeren. Daarna was het onderzoek erop gericht deze ontwikkelingen te trechteren en 

te komen tot de meest belangrijke, op basis van de criteria van kans (dat een ontwikkeling zich voor zal doen) en de 

impact (op het ministerie van JenV, mocht de ontwikkeling zich voordoen). 

 

De onderzoeksaanpak omvatte verschillende fasen om tot de resultaten te komen. Ten eerste is er deskresearch 

uitgevoerd en zijn interviews gehouden om een longlist van relevante internationale ontwikkelingen voor de vijf 

beleidsdomeinen op te stellen. De interviews zijn ook ingezet om de benodigde expertise voor de expertsessie te 

inventariseren. Deze expertsessie is vervolgens georganiseerd om de ontwikkelingen te trechteren van de longlist naar 

een shortlist. In de expertsessie hebben we gebruik gemaakt van een Group Decision Room. Er zijn meerdere 

stemmingsrondes gehouden, één om een top-tien aan ontwikkelingen te bepalen en één om deze een score te geven 

op de twee eerder genoemde criteria. Omdat de opkomst in de sessie lager was dan verwacht, hebben we additionele 

interviews gehouden om de benodigde expertise in het onderzoek te betrekken. In de additionele interviews is experts 

gevraagd de longlist van ontwikkelingen te scoren op dezelfde criteria van kans en impact.  

 

Na vaststelling van de definitieve shortlist hebben we betrouwbare bronnen gezocht over de vijf internationale  

beleidsdomeinen in het algemeen, alsook specifiek over de internationale ontwikkelingen. Met vooraf bepaalde criteria 

voor het begrip ‘betrouwbaar’, input uit de interviews en ons eigen deskresearch zijn we gekomen tot een set relevante 

en betrouwbare bronnen. 

Infographic met bevindingen 

De shortlist van internationale ontwikkelingen en de betrouwbare bronnen waren het uitgangspunt voor de 

onderstaande infographic, die als volgt is opgebouwd. De vijf internationale beleidsdomeinen zijn weergegeven aan de 

linkerzijde van de infographic. Deze zijn verbonden met de bijbehorende internationale ontwikkelingen, die op hun beurt 

gelinkt zijn aan relevante betrouwbare bronnen. In de legenda onderaan de infographic staan overkoepelende trends 

benoemd. De iconen geven aan welke trends achterliggende drivers zijn van de ontwikkelingen op ieder beleidsdomein. 

Rechts onderin staan een aantal overkoepelende bronnen benoemd, die relateren aan meerdere of alle 

beleidsdomeinen, of die specifiek toekomstgericht zijn. 
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1 Inleiding 

De Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) 

heeft in het najaar van 2018 haar Internationaal strategisch kader (ISK) gepresenteerd. Dit document vertaalt de 

strategische agenda van JenV naar internationale prioriteiten.1 Het kader benadrukt dat de beleidsthema’s van JenV 

ook op internationaal vlak een prioriteit zijn. Dit zijn de thema’s rechtsstaat en rechtsorde, criminaliteitsbestrijding, 

migratie, terrorismebestrijding/nationale veiligheid en cyber security. In het ISK worden verder twee ontwikkelingen 

benoemd die in de nabije toekomst van groot belang zullen zijn met betrekking tot deze thema’s – 

globalisering/veranderende machtsverhoudingen en technologische ontwikkelingen.  

Het is in algemene zin van belang goed geïnformeerd te zijn over de internationale ontwikkelingen die zich in de 

komende vijf jaar zullen voordoen, wil men doelmatig en duurzaam beleid kunnen maken. Zowel op nationaal als 

internationaal niveau. Het ministerie van JenV heeft dan ook de behoefte uitgesproken een overzicht te krijgen van 

internationale ontwikkelingen die haar (internationale) beleidsthema’s zullen raken in bredere zin. Daarnaast heeft het 

ministerie de vraag uitgesproken betrouwbare bronnen te identificeren op het gebied van deze ontwikkelingen, die haar 

internationaal georiënteerde beleidsmedewerkers van de benodigde informatie kunnen voorzien. Het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft Significant APE gevraagd onderzoek te doen om aan deze 

behoefte te voldoen.  

1.1 Doelstelling van het onderzoek 

De volgende onderzoeksvragen staan ten grondslag aan het onderzoek: 

1. Welke internationale ontwikkelingen kunnen (volgens experts) het (internationale) beleidsterrein van JenV de 

komende vijf jaar raken?    

2. Waar kunnen betrouwbare (nationale en internationale) inzichten over deze ontwikkelingen worden 

verkregen? 

Het onderzoek heeft dus enerzijds tot doel internationale ontwikkelingen op het beleidsdomein van JenV te 

inventariseren en anderzijds een overzicht te bieden van beschikbare bronnen waarmee de kennisfunctie van JenV op 

deze onderwerpen versterkt kan worden. Het onderzoek moet leiden tot een toegankelijke infographic waarop de 

internationale ontwikkelingen en bronnen worden weergegeven. Deze rapportage dient ter aanvulling en onderbouwing 

van de infographic. 

1.2 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat een uiteenzetting van de gevolgde onderzoeksmethode. 

Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van de resultaten met betrekking tot het inventariseren van de internationale 

ontwikkelingen. Hoofdstuk 4 bevat het overzicht van de gevonden bronnen. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de infographic 

met een korte toelichting. In bijlage A worden de leden van de begeleidingscommissie van het onderzoek vermeld. In de 

bijlage is verder de literatuurlijst van de deskresearch opgenomen (bijlage B) en een uitgebreid verslag van de 

gehouden expertsessie (bijlage C). 

 

 

1 Ministerie van Justitie en Veiligheid (2018). Samen werken aan Recht en Veiligheid: de internationale koers. 

Internationaal strategisch kader van het ministerie van Justitie en Veiligheid, pp. 10-15. 
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2 Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk lichten we de gevolgde onderzoeksmethode toe. Figuur 2-1 biedt een overzicht van de 

onderzoeksstappen, verdeeld over vier fases: 1) selecteren van experts, 2) identificeren van ontwikkelingen, 3) 

inventarisatie bronnen, 4) rapportage. Elk van deze fases wordt in afzonderlijke paragrafen van dit hoofdstuk toegelicht. 

 

 

Figuur 2-1 Schematische weergave onderzoeksstappen. 

2.1 Selectie van experts en voorbereiding expertsessie 

Belangrijk onderdeel van de inventarisatie van de internationale ontwikkelingen (zie ook 2.2) was een expertsessie. Om 

ervoor te zorgen dat de juiste kennis en expertise aanwezig zou zijn bij de expertsessie, hebben wij eerst een 

veldconsultatie gehouden onder medewerkers van het ministerie van JenV zelf. In deze consultatie hebben wij 

gevraagd welke personen of instanties bij de sessie betrokken zouden moeten zijn, met kennis en ervaring op de vijf 

onderscheiden internationale beleidsdomeinen (rechtsstaat en rechtsorde, criminaliteitsbestrijding, migratie, 

terrorismebestrijding en cyber security) van JenV.  

Ook diende de veldconsultatie voor het verzamelen van de eerste contacten die daarna gericht benaderd konden 

worden. Hiervoor hebben wij gesproken met medewerkers van: 

a. DG Rechtspleging en rechtshandhaving 

b. DG Migratie 

c. NCTV, Cyber Security 

d. NCTV, Contraterrorisme 

e. Directie Rechtsbestel 

Op basis van deze gesprekken is in overleg met de begeleidingscommissie een lijst samengesteld met beoogde experts 

of organisaties die voor de sessie zouden worden uitgenodigd. De lijst bestond uit een mix van experts van het 

ministerie zelf, internationale organisaties, universiteiten en denktanks. 

Ook zijn wij in de beginfase van het onderzoek gestart met deskresearch voor het inventariseren van internationale 

ontwikkelingen. Een lijst met de gebruikte literatuur in de deskresearch is opgenomen in bijlage B. Eerste gedachten 

over relevante internationale ontwikkelingen van de medewerkers van het ministerie hebben wij ook meegenomen.  
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2.2 Identificeren internationale ontwikkelingen 

Voor het inventariseren van de internationale ontwikkelingen op de vijf JenV domeinen hebben wij verschillende 

stappen doorlopen. De door het WODC en de onderzoekers beoogde methode om van een longlist te komen tot een 

shortlist van de belangrijkste internationale ontwikkelingen, was het houden van een expertsessie. Aan de sessie 

zouden experts op de vijf verschillende beleidsdomeinen deelnemen (zie voor de expertsessie ook bijlage C).  

2.2.1 Inventarisatie longlist internationale ontwikkelingen 

Eerst hebben wij breed ontwikkelingen geïnventariseerd met deskresearch en telefonische interviews. Hiermee hebben 

we een longlist van internationale ontwikkelingen opgesteld die relevant zijn voor de vijf beleidsdomeinen. In bijlage B is 

een lijst met literatuur opgenomen die wij hebben gebruikt in het onderzoek. Dit betreft met name publicaties over 

wereldwijde trends en ontwikkelingen. Telefonische interviews voorafgaand aan de expertsessie ter input van de longlist 

zijn gehouden met: 

  

JenV beleidsdomein Gesproken partij 

Criminaliteitsbestrijding  Ministerie van JenV, DG Rechtspleging en 
rechtshandhaving  

Nationale Politie  

Cyber security FOX-IT 

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) 

Migratie International Organisation for Migration (IOM) 

Rechtstaat en rechtsorde Ministerie van JenV, Programma Versterking 
kernwaarden van de rechtsstaat 

Terrorisme / nationale veiligheid Universiteit Leiden, Institute of Security and Global 
Affairs, Governance of Intelligence and Security 
Services  

Tabel 2-1 Telefonische interviews naar beleidsdomein. 

2.2.2 Trechteren van de ontwikkelingen naar een shortlist 

De longlist diende vervolgens ter input van de expertsessie, waarin we de ontwikkelingen teruggebracht hebben naar 

een shortlist en deze rangschikten door deze scores te geven. De expertsessie had de vorm van een Group Decision 

Room (GDR), waarbij de experts door middel van laptops en bijbehorende software individueel input leveren over een 

vraagstuk, waarvan de geaggregeerde uitkomsten vervolgens plenair gedeeld worden. De uitkomsten dienen 

vervolgens als startpunt voor een verdiepende discussie, waarna hetzelfde vraagstuk nogmaals voorgelegd wordt. Deze 

opzet helpt de discussie te structureren en trechteren. De GDR werd gefaciliteerd door Spilter. 

In bijlage C geven wij een uitgebreid verslag van het verloop van de expertsessie. Kortgezegd werd de experts 

gevraagd eerst hun top tien ontwikkelingen aan te duiden. De ontwikkelingen met de meeste stemmen werden 

meegenomen naar een tweede ronde, waarin de ontwikkelingen gescoord werden op een schaal van 1 tot 5 op:  

1. De waarschijnlijkheid dat de ontwikkeling sterk te zien zal zijn in de komende vijf jaar (kans), en  

2. De gevolgen van de ontwikkeling voor, of de grootte van de rol ten aanzien van de ontwikkeling van, het ministerie 

van JenV (impact). 

Het plannen van de sessie met de beoogde experts bleek al snel een uitdaging. Het lukte niet een datum te vinden 

waarop alle contacten die wij hadden verzameld aanwezig konden zijn en een aantal reacties bleven uit. Na het plannen 

van de expertsessie met de beschikbare experts, kregen wij in de week voor de sessie te maken met een aantal 

afzeggingen en vervolgens op de dag van de expertsessie zelf ook. Pogingen om op de geplande datum extra partijen 

uit te nodigen leverden weinig aanvullende deelnemers op. Uiteindelijk namen vijf partijen deel aan de expertsessie: 

a. FOX-IT 

b. Ministerie van JenV, DG Rechtspleging en rechtshandhaving 

c. Ministerie van JenV, Programma Versterking kernwaarden van de rechtsstaat 
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d. Nationaal Cyber Security Centrum 

e. TNO 

Vanwege de lagere opkomst in de sessie hebben wij de shortlist direct na de sessie ook voorgelegd aan experts van de 

partijen die aanvankelijk bij de sessie aanwezig zouden zijn. Wij hebben hen daarbij gevraagd de shortlist aan 

ontwikkelingen die uit de sessie kwam eveneens te scoren op kans en impact. De volgende partijen hebben een 

schriftelijke bijdrage geleverd:  

a. International Organisation for Migration (IOM) 

b. Nationale Politie 

c. NCTV 

Met de begeleidingscommissie is vervolgens besproken dat er nog aanvullende expertise in het onderzoek betrokken 

zou worden, op die beleidsdomeinen waar nog te weinig input op was gekomen. Om de benodigde expertise te 

betrekken en de juiste input op te halen, is gekozen aanvullende telefonische interviews te houden met experts en hierin 

de longlist voor te leggen aan de respondenten. In deze interviews is zoveel als mogelijk dezelfde aanpak gevolgd als in 

de expertsessie met de GDR. De experts hebben we gevraagd de ontwikkelingen van de longlist te scoren wat betreft 

hun kans en hun impact, op dezelfde schaal van 1 tot 5. Zij konden ook aangeven of ze ontwikkelingen op de longlist 

misten. Daarnaast hebben we deze interviews gebruikt om ook meer informatie op te halen over achterliggende drivers 

van de specifieker geformuleerde ontwikkelingen op de longlist.  

Aanvullende interviews zijn gehouden met: 

a. Tilburg University, Department of Criminal Law 

b. Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 

c. Vrije Universiteit Amsterdam, Constitutional and Administrative Law 

d. Instituut Clingendael, Strategic Foresight programme 

e. Universiteit Leiden, Institute for Security and Global Affairs  

f. Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)  

g. Instituut Clingendael 

 

Met de scores uit deze interviews, scores gegeven als schriftelijke input en in de expertsessie is uiteindelijk de shortlist 

van ontwikkelingen berekend. In hoofdstuk 3 gaan we hier verder op in. Het hanteren van verschillende methoden voor 

het ophalen van input, heeft gevolgen voor de resultaten van het onderzoek. Hier reflecteren we op in hoofdstuk 6.  

2.3 Zoeken betrouwbare bronnen  

In de volgende fase van het onderzoek hebben we bronnen voor het verkrijgen van betrouwbare inzichten over de 

internationale ontwikkelingen van de shortlist verzameld. Met de begeleidingscommissie zijn we gekomen tot een set 

van criteria waar bronnen aan getoetst kunnen worden om als betrouwbaar aangemerkt te worden. Bij de inventarisatie  

van bronnen is gezocht naar een spreiding over internationale en nationale bronnen, evenals over academische en niet-

academische bronnen (bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties). Voor het vinden van de bronnen hebben we het internet 

doorzocht en de input van de experts uit de telefonische interviews gebruikt. Bij het online zoeken zijn zoektermen 

gebruikt die relateren aan de vijf beleidsdomeinen waar het onderzoek zich op richt, evenals zoektermen die relateren 

aan de specifieke ontwikkelingen. Wanneer we een relevante organisatie geïdentificeerd hadden, zochten we naar 

eventuele vooruitkijkende publicaties of publicaties die periodiek uitkomen om de meerwaarde van de bronnen zo groot 

mogelijk te maken. 

2.4 Rapportage en infographic 

De resultaten van het onderzoek, de shortlist van internationale ontwikkelingen en de bronnen, hebben we verwerkt in 

een infographic. De vormgeving hiervan is gedaan door Ted du Bois. De poster biedt een overzichtelijk en 
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gebruiksvriendelijk overzicht van de opgehaalde informatie. Het onderhavige rapport dient ter onderbouwing en 

verantwoording van de infographic. 
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3 Resultaten 

Om te komen tot de belangrijkste internationale ontwikkelingen op de vijf beleidsdomeinen van het ministerie van JenV, 

hebben wij eerst breed ontwikkelingen geïdentificeerd die mogelijk een rol zullen spelen in grofweg de komende vijf 

jaar. In dit hoofdstuk beschrijven wij de longlist en geven we de onderbouwing bij de ontwikkelingen die hier deel van 

uitmaken, zoals beschreven in de literatuur of in gesprekken met de betrokken experts. Vervolgens bespreken we hoe 

we van de longlist gekomen zijn tot een shortlist van internationale ontwikkelingen. We presenteren de scores waarmee 

een rangorde gegeven kan worden aan de ontwikkelingen. Tot slot staan we kort stil bij de achterliggende trends en 

drivers die van invloed zijn op de geïdentificeerde ontwikkelingen. 

3.1 Longlist internationale ontwikkelingen 

Op basis van de gesprekken met de beoogde deelnemers aan de expertsessie en aan de hand van de deskresearch 

hebben we de onderstaande longlist van internationale ontwikkelingen opgesteld. Om de ontwikkelingen te kunnen 

scoren op kans en impact, was het nodig de ontwikkelingen verder te concretiseren dan de brede ontwikkelingen 

genoemd in de startnotitie voor het onderzoek (zijnde ‘globalisering’, ‘veranderende machtsverhoudingen’ en 

‘technologische ontwikkelingen’).  

De longlist diende in eerste instantie als startpunt voor de expertsessie. De aanwezige deelnemers werden in de 

gelegenheid gesteld specifieke ontwikkelingen toe te voegen, maar hiervan is geen gebruik gemaakt. De onderzoekers 

hebben de ontwikkelingen één voor één toegelicht aan het begin van de sessie, eventueel met aanvulling van de 

relevante expert die de ontwikkeling had aangedragen of de andere deelnemers met relevante expertise. Daarna 

hebben de deelnemers hun top tien belangrijkste ontwikkelingen aangemerkt, waarvan de ontwikkelingen met de 

meeste stemmen meegenomen zijn voor een tweede ronde waarin deze gescoord werden op hun kans en impact (op 

een schaal van 1-5, waarbij 1 de laagste en 5 de hoogste score was). 

 

Longlist internationale ontwikkelingen  
Criminaliteitsbestrijding  
1. Toename internationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit   

2. Opkomst nieuwe drugs en toename internationale drugscriminaliteit   

Rechtstaat en rechtsorde  

3. Spanning tussen rechtspraak en politiek (o.a. door achterstand implementatie EU wetgeving)  

4. Toename in anti-EU sentiment  

5. Afbreuk van de rechtsstaat in EU-landen (bijvoorbeeld Polen)  

6. Europees initiatief voor versterking van de rechtsstaat (met Rule of Law Review Cycle)  

7. Grotere milieudruk en benodigde aanpak door overheid volgens EU-wetgeving (recent voorbeeld van stikstof)  

8. Afname vertrouwen in de rechtstaat in EU-landen  

Migratie  

9. Klimaatmigratie naar de EU   

10. Migratie vanuit conflictgebieden naar de EU door toenemende instabiliteit in de regio  

11. Afhankelijkheid van migratiedeals (zoals in Turkije en Marokko)  

12. Uitwerking van de Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (UN)  

Cyber security  

13. Toenemende EU regulering in het digitale domein  

14. Homogenisering van leveranciers in het digitale domein (grote afhankelijkheid dezelfde systemen en netwerken, 
ook invloed van een aantal grote technologie bedrijven)  

15. Toenemende automatisering en afname menselijk toezicht   

16. Toename aan inzet ransomware tegen organisaties en uitbreiding naar integriteit data   

Terrorisme en nationale veiligheid  

17. Oplopende spanningen tussen groeperingen aangaande het milieu  

18. Toename in gebruik van technologie door terroristische groeperingen 

19. Polarisering van bevolkingsgroepen in de EU  

20. Statelijke verstoring (met name door Rusland of China)  

21. Veranderende verhoudingen tussen grootmachten (met name VS en China)  

22. Import van internationale conflicten naar Nederland  

Tabel 3-1 Longlist internationale ontwikkelingen. 
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3.1.1 Toelichting en onderbouwing van de longlist 

De onderstaande tabel geeft de longlist weer met de toelichting van de experts en op basis van de wetenschappelijke 

literatuur. Veel van de ontwikkelingen zijn in de formulering toegespitst op de EU, omdat de nadruk bij het ministerie van 

JenV op internationaal gebied met name ligt op het Europese domein en de Europese samenwerking. 

 

Internationale ontwikkelingen  Toelichting  

Criminaliteitsbestrijding   
1. Toename internationale georganiseerde, 

ondermijnende criminaliteit   
Er is een toename te zien aan internationale ondermijnende 
criminaliteit met een grensoverschrijdend karakter. 
Voorbeelden zijn grote stromen corruptiegeld vanuit Oost-
Europa en autocratische Afrikaanse landen die door 
Nederland lopen, maar ook drugscriminaliteit vanuit en naar 
Nederland. Vermenging tussen boven- en onderwereld is 
een belangrijk aspect van deze ontwikkeling.  

2. Opkomst nieuwe drugs en toename 
internationale drugscriminaliteit   

De ontwikkeling van nieuwe illegale drugs is een doorlopend 
proces, en zal in de komende jaren ook doorzetten. 
Nederland is daarbij een zeer grote producent en distributeur 
voor de rest van de wereld. De verwachting is dat de 
grensoverschrijdende drugscriminaliteit ook toe zal nemen. 

Rechtstaat en rechtsorde   
3. Spanning tussen rechtspraak en politiek (o.a. 

door achterstand implementatie EU wetgeving)  
Deze ontwikkeling doelt op de spanning die kan ontstaan 
tussen politiek en rechterlijke macht, wanneer de rechterlijke 
macht uitspraken doet over wetgeving waarvan politici stellen 
dat zij zich daar niet mee zou moeten mengen. Hierbij speelt 
het feit dat EU-wetgeving en nationale implementatie 
daarvan niet altijd gelijk lopen. Wanneer de rechterlijke 
macht uitspraak doet over een onderwerp op basis van EU-
wetgeving, waar ook een (nationale) politieke discussie over 
gaande is, kan dit weerstand oproepen in de politiek en 
daarmee de maatschappij. Dit kan afbreuk doen aan de 
onafhankelijke positie die de rechterlijke macht geniet ten 
opzichte van de politiek. De stikstof affaire is hier een 
voorbeeld van (zie voor meer hierover ook nr. 7). Een expert 
noemt dat er ook een spanningsveld kan ontstaan op het 
gebied van privacywetgeving en -bescherming, en 
terrorismebestrijding waarbij verregaande gegevens van de 
bevolking wordt verzameld.  

4. Toename in anti-EU sentiment In de EU is het rechts-populisme in verschillende vormen, 
maar wel in een meerderheid van de landen, aan een 
opmars bezig. Onderdeel van dit gedachtegoed is over het 
algemeen dat er meer onafhankelijkheid en minder invloed 
van de EU wordt gewenst. Deze partijen hebben de 
afgelopen jaren in verschillende EU-landen positieve 
resultaten behaald in de verkiezingen. Het Brexit-referendum 
is het meest extreme voorbeeld van een toegenomen afkeer 
tegen de EU, of in ieder geval met de meest vergaande 
gevolgen. In de discussie tussen de experts wordt de vraag 
gesteld of het moeizame verloop van het Brexit-proces niet 
ook een afschrikwekkende werking zal hebben op andere 
landen die wellicht een referendum overwegen. In reactie 
wordt gesteld dat dit waarschijnlijk afhankelijk zal zijn van 
hoe de Brexit uiteindelijk uitpakt voor het Verenigd Koninkrijk. 

5. Afbreuk van de rechtsstaat in EU-landen 
(bijvoorbeeld Polen)  

In een aantal landen is een daadwerkelijke afbrokkeling van 
de rechtsstaat te zien. Dit betreft bijvoorbeeld in Polen een 
aantasting van de rechtelijke macht. Wanneer dit doorzet kan 
dit gevolgen hebben voor de intensieve samenwerking 
tussen Europese landen. Bijvoorbeeld bij internationale 
rechtsverzoeken tussen rechtbanken. Wanneer de 
Nederlandse staat de Poolse rechterlijke macht niet meer 
beschouwt als onafhankelijk zal Nederland niet meer aan 
rechtsverzoeken kunnen voldoen.  

6. Europees initiatief voor versterking van de 
rechtsstaat (met Rule of Law Review Cycle)  

De EU is een initiatief gestart voor het versterken van de 
rechtstaat. Onderdeel hiervan is ook de Rule of Law Review 
Cycle, waarbij de staat van de rechtstaat in de lidstaten in 
beeld wordt gebracht. Als de rechtstaat in Nederland 
onderzocht zou worden, zou dit kritiek op kunnen leveren 
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vanuit andere EU-landen. Als voorbeeld wordt gegeven de 
benoeming van leden van de Raad van State, die in andere 
landen niet op dezelfde manier vorm gegeven zou mogen 
worden.  

7. Grotere milieudruk en benodigde aanpak door 
overheid volgens EU-wetgeving (recent 
voorbeeld op het gebied van stikstof)  

Vervuiling zorgt voor druk op ons milieu, zoals microplastics 
in het water of recentelijk de stikstof gehaltes in de grond. 
Omdat, in dit laatste voorbeeld, de Nederlandse aanpak 
hiervan achterliep op EU-wetgeving heeft de Nederlandse 
rechter de uitspraak gedaan dat alsnog aan de EU-wetgeving 
voldaan moest worden. Dit zorgde ervoor dat er snel 
wetgeving werd doorgevoerd, wat veel weerstand opriep. 
Ook op andere onderdelen van het milieubeleid heeft 
Nederland internationale afspraken en doelen niet gehaald. 
Een soortgelijke situatie zou zich nogmaals voor kunnen 
doen. 

8. Afname vertrouwen in de rechtstaat in EU-
landen  

Europa-breed is er minder vertrouwen in de rechtstaat te 
zien. Dit vertaalt zich ook in meer steun voor politieke partijen 
die standpunten innemen die juist verder ten koste gaan van 
de rechtsstaat.  

Migratie   
9. Klimaatmigratie naar de EU   Het klimaat en specifiek klimaatverandering kunnen ook 

redenen zijn voor migratie richting de EU, omdat de manier 
van levensonderhoud in de zuidelijke landen erdoor wordt 
aangetast. Bijvoorbeeld door verdroging in sub-Sahara Afrika 
en het uitbreiden van de woestijn. Maar ook extremere 
weeromstandigheden kunnen de leefomgeving of 
kostwinning van mensen aantasten. 

10.  Migratie vanuit conflictgebieden naar de EU 
door toenemende instabiliteit in de regio  

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika woeden nog altijd 
conflicten en is nog veel instabiliteit. Dit zorgt voor 
vluchtelingenstromen richting Europa, waar een aantal jaar 
geleden de grootste piek in te zien was. De opvang in de EU 
en op nationaal niveau bracht veel discussie met zich mee. 
Een toename in vluchtelingenmigratie richting Europa heeft 
eveneens gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties op het 
gebied van asiel en migratie, zoals de IND en het COA. 

11.  Afhankelijkheid van migratiedeals (zoals in 
Turkije en Marokko)  

Op dit moment heeft Europa migratiedeals gesloten over het 
opvangen van vluchtelingen in de regio, met landen aan de 
randen van Europa. De meest besproken hiervan is de 
migratiedeal met Turkije. Miljoenen vluchtelingen worden 
opgevangen in Turkije, waarvan een groot deel anders was 
doorgereisd naar Europa. Deze deals zijn bedoeld om de 
vluchtelingen stromen richting de EU te remmen. Mocht 
Turkije beslissen tot het opzeggen van de deal, is de kans 
groot dat er weer veel vluchtelingen richting Europa zullen 
trekken. Dit zou grote gevolgen hebben voor de werkdruk bij 
de uitvoeringsinstanties van het ministerie van JenV op het 
gebied van asiel en migratie. 

12.  Uitwerking van de Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 
(UN)  

In 2018 hebben leden van de VN de Global Compact for 
Migration vastgesteld. Dit is voor Nederland een juridisch-niet 
bindend document, maar niet voor alle Europese landen. Het 
compact doelt op het verbeteren van de internationale 
samenwerking op het gebied van migratie. Het document zet 
de gemeenschappelijke verstandhouding, gedeelde 
verantwoordelijkheden en eenduidige doelmatigheid van de 
leden aangaande migratie uiteen. De praktische uitwerking 
van het compact kan gevolgen hebben voor het beleid in 
Nederland. 

Cyber security   
13.  Toenemende EU regulering in het digitale 

domein  
Er is nog relatief weinig regulering in het digitale domein (te 
denken aan internet, nieuwe software ed.), maar hier zal de 
komende jaren naar verwachting een ontwikkeling op 
plaatsvinden. Er wordt vaker de vraag gesteld of een nieuwe 
ontwikkeling wenselijk is en wat dit betekent voor gebruikers, 
bijvoorbeeld in termen van de bescherming van hun 
gegevens. De nieuwe privacy wetgeving was hierin een 
eerste stap. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven en de 
inrichting van hun systemen. 

14.  Homogenisering van leveranciers in het digitale 
domein (grote afhankelijkheid van dezelfde 

Bedrijven en overheden maken in grote mate gebruik van 
dezelfde systemen en netwerken. Te denken valt aan 
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systemen en netwerken, ook invloed van een 
aantal grote technologie bedrijven)  

dezelfde software, maar ook aan internet en telefonie 
netwerken van een klein aantal grote providers. Daarmee zijn 
we in toenemende mate afhankelijk van een klein aantal 
leveranciers. Wanneer er iets mis gaat bij één leverancier, 
kan dit grote gevolgen hebben. Door een recente stroring in 
de Citrix-software konden vele ambtenaren bijvoorbeeld 
tijdelijk niet vanuit huis werken. Daarnaast wordt het bereik 
en de invloed van de zogenaamde ‘tech giants’ steeds 
groter. We gebruiken de diensten van een aantal grote 
bedrijven in alle aspecten van ons leven (van e-mail tot smart 
appliances).  

15.  Toenemende automatisering en afname 
menselijk toezicht   

Veel processen worden geautomatiseerd. Daarbij kan het 
zijn dat de kennis over hoe de afwegingen geprogrammeerd 
zijn in nieuwe software ontbreekt bij de personen die er 
daadwerkelijk mee werken, waardoor er een black box-effect 
ontstaat. Als er een fout in de programmering van de 
software zit, wordt deze fout structureel gemaakt door het 
programma totdat deze wordt ontdekt. Dit kan leiden tot grote 
herstelwerkzaamheden. In de discussie tijdens de 
expertsessie wordt ook gesteld dat het voorkomt dat een 
rechter uitspraak doet tegen bepaalde initiatieven voor 
automatisering. 

16.  Toename aan inzet ransomware tegen 
organisaties en uitbreiding naar integriteit data   

Er zijn al veel gevallen geweest waarin ransomware wordt 
ingezet tegen bedrijven of instanties (zoals bv. bij de 
Universiteit Maastricht). Omdat dit lucratiever is dan de inzet 
ervan tegen privépersonen, zou dit in de nabije toekomst 
kunnen toenemen. Daarnaast wordt een uitbreiding voorzien 
naar de integriteit van de data, wat wil zeggen dat alleen de 
gijzelaars van de data nog beschikken over de originele data 
en dat back-ups niet meer garanderen dat data veiliggesteld 
is.  

Terrorisme en nationale veiligheid   
17.  Oplopende spanningen tussen groeperingen 

aangaande het milieu  
Omdat er in toenemende mate urgentie wordt gevoeld 
aangaande klimaatverandering en de opwarming van de 
aarde, zijn er ook meer groeperingen en initiatieven die hier 
aandacht voor vragen. Er zijn daarentegen ook groepen die 
zich tegen deze ideeën verzetten. De spanning tussen deze 
groepen kan oplopen, bijvoorbeeld bij protesten, maar zou 
ook een toename in eco-terrorisme tot gevolg kunnen 
hebben, met een gelijktijdige opkomst van extremere 
bewegingen die klimaatverandering ontkennen.  

18.  Toename in gebruik van technologie door 
terroristische groeperingen 

Met het opkomen van nieuwe technologieën bestaat de kans 
dat deze ook aangewend zullen worden door terroristische 
organisaties. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het 
inzetten van Artificial Intelligence bij het plegen van 
aanslagen, of het in grotere mate gebruik maken van crypto 
geldeenheden in plaats van contant geld. In de discussie 
over de longlist wordt door deelnemers gesteld dat hier nog 
geen sterkte trend op te zien is. Er zou nu vooral gebruik 
worden gemaakt van sociale media om te rekruteren en 
(valse) informatie te verspreiden.  

19.  Polarisering van bevolkingsgroepen in de EU  Europa-breed is een ontwikkeling te zien richting de 
uiteinden van het politieke spectrum en weg van het midden. 
In de discussie wordt besproken dat dit niet te vangen is met 
de klassieke politieke as van rechts en links. Er zijn inmiddels 
veel verschillende assen of onderwerpen waarop men 
polariseert, zoals sociaaleconomisch, milieu of migratie. De 
opkomst van het rechtsextremisme is hierbij een belangrijk 
aspect, inclusief de tegenbewegingen die dit oproept. 

20.  Statelijke verstoring (met name door Rusland of 
China)  

Voorbeelden van statelijke verstoring zijn inmenging in 
verkiezingen door andere staten, of bijvoorbeeld verstoring 
gericht op (digitale of fysieke) infrastructuur. Er is een 
opleving te zien geweest van dit type verstoring de afgelopen 
jaren, gerelateerd aan toenemende geopolitieke spanningen. 
Bijvoorbeeld de Russische inmenging in de Amerikaanse 
verkiezingen van 2016, of Russische hacks in de EU.  

21.  Veranderende verhoudingen tussen 
grootmachten (met name VS en China)  

De wereldorde is al enige tijd aan het veranderen, met name 
door de opkomst van China, maar ook door andere 
opkomende landen zoals India of Brazilië. De hegemonie van 
de VS is niet meer zo vanzelfsprekend als deze lang 
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geweest is en de spanningen tussen verschillende 
grootmachten lopen op. Dit gaat gepaard met een mondiale 
toename in militaire capaciteit.  

22.  Import van internationale conflicten naar 
Nederland  

Met migratiestromen vanuit gebieden waar veel conflict 
heerst tussen groeperingen of tussen landen, komen 
migranten of vluchtelingen vanuit beide kanten van deze 
conflicten terecht in Nederland of de EU. Spanningen tussen 
groepen die elders in de wereld met elkaar in conflict zijn 
kunnen ook opsteken tussen dezelfde groepen die inmiddels 
gemigreerd zijn. Dit kan ook gebeuren wanneer er conflicten 
ontstaan waar Nederlanders met een migratieachtergrond 
zich bij betrokken voelen. Onder deze ontwikkeling kan ook 
de terugkeer van foreign fighters (Nederlandse IS-strijders) 
geschaard worden, een aspect genoemd in een van de 
aanvullende interviews. 

3.2 Uitkomsten van de expertsessie en aanvullende interviews 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2 van dit rapport, is het niet gelukt in de expertsessie alle beoogde expertise te betrekken. 

Aan een aantal experts die oorspronkelijk deel zouden nemen aan de sessie was kort na de sessie al gevraagd of zij 

schriftelijk input wilden leveren op de ontwikkelingen uit de shortlist (de ontwikkelingen te scoren, eveneens op een 

schaal van 1-5). Om de daarna nog ontbrekende expertise alsnog te betrekken in het onderzoek is met de 

begeleidingscommissie besloten aanvullende, telefonische interviews te houden. 

Een overzicht van alle partijen die uiteindelijk betrokken waren bij het opstellen van de shortlist, is te vinden in Tabel 

3-2. Oorspronkelijk was beoogd circa vijftien deelnemers te betrekken bij de expertsessie. Teneinde zo dicht mogelijk bij 

deze doelstelling te blijven is besloten tot zeven aanvullende interviews, verdeeld over de internationale 

beleidsdomeinen van JenV. Op het domein cyber security was reeds voldoende expertise aanwezig in de expertsessie, 

waardoor op dit domein dan ook geen reden was een aanvullend interview te houden. 

 

Domein  
Deelnemende partijen expertsessie en 
schriftelijke ronde 

Aanvullende telefonische interviews 

Criminaliteitsbestrijding  
▪ Ministerie van Justitie en 

Veiligheid  
▪ Nationale Politie  

▪ Tilburg University, Department of 
Criminal Law 

Cyber security  

▪ FOX-IT  
▪ Nationaal Cyber Security 

Centrum (NCSC) 
▪ TNO  

- 

Migratie  
▪ Internationale Organisatie voor 

Migratie (IOM)  
▪ Adviescommissie voor 

Vreemdelingenzaken 

Rechtstaat en 
rechtsorde  

▪ Ministerie van Justitie en 
Veiligheid  

▪ Vrije Universiteit Amsterdam, 
Constitutional and Administrative 
Law 

Terrorisme / nationale 
veiligheid  

▪ Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) 

▪ Instituut Clingendael, Strategic 
Foresight programme 

▪ Universiteit Leiden, Institute for 
Security and Global Affairs  

Vooruit kijkend / 
overkoepelend  

  
▪ Stichting Toekomstbeeld der 

Techniek (STT)  
▪ Instituut Clingendael 

Tabel 3-2 Betrokken expertise in expertsessie schriftelijke ronde en aanvullende interviews. 

Om de resultaten van de aanvullende interviews zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met de opgehaalde input uit de 

expertsessie, en daarbij de betrouwbaarheid van de shortlist te garanderen, is in de begeleidingscommissie ook 

besloten in de interviews de longlist te gebruiken. Deze is aan de experts voorgelegd en zij hebben de ontwikkelingen 

gescoord waar zij zich voldoende geëquipeerd voor voelden. In twee van de aanvullende interviews kozen de experts 

ervoor alleen de ontwikkelingen op hun eigen beleidsdomein te scoren en daarbuiten slechts enkele ontwikkelingen 

waar zij affiniteit mee hadden. Andere experts sloegen sporadisch ontwikkelingen over. 
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In de interviews is ook gesproken over de drivers van de ontwikkelingen en de verbanden die tussen de ontwikkelingen 

bestaan, evenals de bestendigheid die er in Nederland aanwezig is om met de gevolgen van de ontwikkelingen om te 

gaan. Dit laatste kan in termen van beleid(smiddelen) zijn, in termen van capaciteit bij uitvoeringsorganisaties of 

internationale samenwerkingsmogelijkheden. Deze achtergrondinformatie dient ook ter input van de vormgeving van de 

uiteindelijke infographic. In de volgende paragraaf gaan wij eerst in op de resultaten in termen van de scores gegeven 

aan de ontwikkelingen. Daaropvolgend staan wij stil bij de opgehaalde informatie over drivers en verbanden. 

3.2.1 Shortlist internationale ontwikkelingen 

In bijlage C is een uitgebreid verslag van de expertsessie opgenomen. De resultaten van de expertsessie, de 

schriftelijke reacties en van de aanvullende interviews hebben we samengevoegd door het gewogen gemiddelde van de 

scores op kans en impact te berekenen voor iedere ontwikkeling. Vervolgens hebben we deze met elkaar 

vermenigvuldigd om tot de totaal scores van de ontwikkelingen te komen. Tabel 3-2 geeft de gemiddelde scores weer 

voor iedere ontwikkeling op kans en impact, plus de totaal scores (kans en impact met elkaar vermenigvuldigd). Eén 

van de respondenten wilde de ontwikkelingen in het aanvullende interview niet scoren, waarmee het totaal aantal 

experts dat (een deel van de, of alle, ontwikkelingen) gescoord heeft uitkomt op veertien. 
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  Kans Impact Totaal 

Criminaliteitsbestrijding        

1. Toename internationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit   4,1 4,2 17,4 

2. Opkomst nieuwe drugs en toename internationale drugscriminaliteit   3,7 3,7 13,7 

Rechtstaat en rechtsorde     

3. Spanning tussen rechtspraak en politiek (o.a. door achterstand 
implementatie EU wetgeving)  

3,7 4,0 14,8 

4. Toename in anti-EU sentiment  2,9 3,1 9,0 

5. Afbreuk van de rechtsstaat in EU-landen (bijvoorbeeld Polen)  3,4 3,9 13,1 

6. Europees initiatief voor versterking van de rechtsstaat 
(met Rule of Law Review Cycle)  

2,0 2,0 4,0 

7. Grotere milieudruk en benodigde aanpak door overheid volgens EU-
wetgeving (recent voorbeeld van stikstof)  

3,8 2,6 9,9 

8. Afname vertrouwen in de rechtstaat in EU-landen  2,5 3,0 7,5 

Migratie     

9. Klimaatmigratie naar de EU   3,0 3,0 9,0 

10. Migratie vanuit conflictgebieden naar de EU door toenemende instabiliteit in 
de regio 

3,8 4,3 16,3 

11. Afhankelijkheid van migratiedeals (zoals in Turkije en Marokko)  3,8 4,4 16,4 

12. Uitwerking van de Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 
(UN) 

2,0 2,0 4,0 

Cyber security     

13. Toenemende EU regulering in het digitale domein  4,1 3,0 12,3 

14. Homogenisering van leveranciers in het digitale domein 2,7 3,0 8,1 

15. Toenemende automatisering en afname menselijk toezicht 3,2 3,1 10,1 

16. Toename aan inzet ransomware tegen organisaties en uitbreiding naar 
integriteit data   

4,0 4,1 16,5 

Terrorisme en nationale veiligheid     

17. Oplopende spanningen tussen groeperingen aangaande het milieu  3,0 2,7 8,1 

18. Toename in gebruik van technologie door terroristische groeperingen  3,0 4,3 12,9 

19. Polarisering van bevolkingsgroepen in de EU  3,5 3,4 11,9 

20. Statelijke verstoring (met name door Rusland of China)  3,6 3,5 12,7 

21. Veranderende verhoudingen tussen grootmachten (met name VS en 
China)2  

4,0 3,8 15,0 

22. Import van internationale conflicten naar Nederland  3,0 3,5 10,6 

Tabel 3-3 Scores uit expertsessie, schriftelijke ronde en aanvullende interviews samengevoegd d.m.v. gewogen 

gemiddelde. 

Met de bovenstaande scores komen we tot een selectie van ontwikkelingen voor de shortlist. In de expertsessie werden 

ontwikkelingen 20 en 21 (‘statelijke verstoring’ en ‘veranderende verhoudingen tussen grootmachten’) samengevoegd 

op verzoek van de deelnemers, omdat deze werden gezien als sterk aan elkaar verwant (zie ook bijlage C). De 

onderstaande shortlist geeft de top tien hoogst gescoorde ontwikkelingen weer, met een elfde ontwikkeling voor 

wanneer ontwikkelingen 20 en 21 ook in de shortlist samengevoegd zouden worden. 

 

 
2 In de expertsessie waren de ontwikkelingen ‘statelijke verstoring’ en ‘veranderende verhoudingen tussen 

grootmachten’ samengevoegd op verzoek van de deelnemers, en dus gezamenlijk gescoord. Deze ontwikkelingen zijn 

in de aanvullende interviews wel apart gescoord. De gecombineerde score uit de expertsessie is in de berekening van 

de totaal scores voor beide ontwikkelingen gebruikt.  
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 Internationale ontwikkeling  
Totaal 
score 

1 Toename internationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit   17,4 

2 Toename aan inzet ransomware tegen organisaties en uitbreiding naar integriteit data   16,5 

3 Afhankelijkheid van migratiedeals (zoals in Turkije en Marokko)  16,4 

4 Migratie vanuit conflictgebieden naar de EU door toenemende instabiliteit in de regio  16,3 

5 Veranderende verhoudingen tussen grootmachten (met name VS en China)  15,0 

6 Spanning tussen rechtspraak en politiek (o.a. door achterstand implementatie EU wetgeving)  14,8 

7 Opkomst nieuwe drugs en toename internationale drugscriminaliteit   13,7 

8 Afbreuk van de rechtsstaat in EU-landen (bijvoorbeeld Polen)  13,1 

9 Toename in gebruik van technologie door terroristische groeperingen   12,9 

10 Statelijke verstoring (met name door Rusland of China)  12,7 

11 Toenemende EU regulering in het digitale domein  12,3 

Tabel 3-4 Shortlist internationale ontwikkelingen. 

Per beleidsdomein weergegeven zijn dit de volgende internationale ontwikkelingen: 

 

Beleidsdomein Internationale ontwikkelingen 

Criminaliteitsbestrijding  
Toename internationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit   

Opkomst nieuwe drugs en toename internationale drugscriminaliteit   

Cyber security  
Toename aan inzet ransomware tegen organisaties en uitbreiding naar 
integriteit data   

Toenemende EU regulering in het digitale domein 

Migratie  

Afhankelijkheid van migratiedeals (zoals in Turkije en Marokko)  

Migratie vanuit conflictgebieden naar de EU door toenemende instabiliteit 
in de regio 

Rechtstaat en rechtsorde  

Spanning tussen rechtspraak en politiek (o.a. door achterstand 
implementatie EU wetgeving) 

Afbreuk van de rechtsstaat in EU-landen (bijvoorbeeld Polen) 

Terrorisme / nationale veiligheid  

Veranderende verhoudingen tussen grootmachten (met name VS en 
China)  

Statelijke verstoring (met name door Rusland of China) 

Toename in gebruik van technologie door terroristische groeperingen 

Tabel 3-5 Shortlist internationale ontwikkelingen naar beleidsdomein. 

Deze shortlist aan ontwikkelingen vormt de basis voor de infographic. Bij deze ontwikkelingen hebben we ook de 

bronnen gezocht, waar relevante, betrouwbare informatie over de shortlist te vinden is. 

3.3 Drivers en verbanden: contextuele trends 

Zoals eerder beschreven was er in de aanvullende interviews ook aandacht voor drivers, ofwel bredere contextuele 

ontwikkelingen, die verband houden met of in zekere zin oorzaak zijn van de specifieke ontwikkelingen op de longlist. 

Deze achterliggende ontwikkelingen bieden interessante context bij de uiteindelijke shortlist van ontwikkelingen en laten 

daarbij zien dat sommige ontwikkelingen verband houden met dezelfde achterliggende drivers. Het ministerie van JenV 

refereerde in haar ISK uit 2018 al aan de contextuele ontwikkelingen van globalisering, veranderende 

machtsverhoudingen en technologische ontwikkeling. Aanvullend hierop zijn klimaatverandering en polarisering te 

noemen als drivers van de internationale ontwikkelingen op de shortlist, die raken aan de internationale 

beleidsdomeinen van het ministerie van JenV. Hieronder lichten we deze drivers of contextuele ontwikkelingen toe.  

Globalisering – globalisering is een zeer breed begrip dat relevant is voor veel van de geïdentificeerde ontwikkelingen. 

Voor de ontwikkelingen in dit onderzoek is met name globalisering in de zin van space time compression (kortgezegd 

het feit dat mensen en informatie zich sneller over de wereld verspreiden) relevant en globalisering in economische zin 

(handelsconnecties en productielijnen worden internationaler). Globalisering is een driver van de ontwikkelingen in de 

internationale georganiseerde en drugscriminaliteit, deze ontwikkelingen slaan immers op de globalisering van deze 
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criminele netwerken. Maar globalisering is ook van invloed op de ontwikkelingen bij migratie, bijvoorbeeld omdat 

migranten beter aangesloten zijn op de rest van de wereld en dit ook invloed heeft op migratiepatronen. 

Veranderende machtsverhoudingen – met name de veranderende verhoudingen tussen de meest machtige landen 

van de wereld is een driver van bepaalde ontwikkelingen op de shortlist, gepaard met een toename in regimes die in 

meer of mindere mate autocratisch worden of zijn. De statelijke verstoringen die zich hebben voorgedaan in de 

afgelopen jaren worden bijvoorbeeld gezien als een gevolg van de veranderende machtsverhoudingen tussen de VS, 

China en Rusland. De ontwikkeling ‘veranderende verhoudingen tussen grootmachten’ valt vrijwel samen met deze 

driver en verwerken we dan ook als zodanig in de infographic. 

Technologische ontwikkeling – technologische ontwikkeling heeft een groot effect op allerlei, zij het niet alle, 

beleidsdomeinen. Van deze driver kan dan ook gezegd worden dat hij van invloed is op alle geïdentificeerde 

ontwikkelingen, zoals bij de ontwikkeling van georganiseerde criminaliteit of de inzet van ransomware, maar ook in de 

vorm van een intensieve inzet van sociale media (gebruik technologie door terroristische groeperingen) of wat betreft 

regulering van het cyber domein (binnen de EU en spanning tussen politiek en rechtspraak). 

Klimaatverandering – klimaatverandering wordt met name genoemd als driver bij migratiestromen. Eén expert 

benadrukt daarbij wel dat er van migratie door klimaatfactoren alleen nog vrijwel geen sprake is. Wel is het een factor 

die bijdraagt aan het op gang komen van migratie. Klimaatverandering speelt daarnaast een rol in de spanning tussen 

rechtspraak en politiek bij het klimaatbeleid, zoals het recente voorbeeld van de stikstof-affaire heeft laten zien.  

Polarisering – veel van de ontwikkelingen op de longlist (met name gerelateerd aan het domein rechtsstaat en 

rechtsorde), maar ook op de shortlist, houden verband met de wereldwijde trend van polarisering van verschillende 

groepen in de samenleving. Deze polarisering heeft zijn weerslag op de spanning tussen politiek en rechtspraak en is 

ook te benoemen als driver voor het ontstaan of verkozen worden van leiderschap dat vervolgens afbreuk doet aan de 

rechtsstaat in een land. Binnen de EU maakt polarisering van standpunten over immigratie dat er veel aandacht is voor 

immigratiebeleid gericht op vluchtelingen uit de ring rond Europa en dat er veel belang wordt gehecht aan migratiedeals. 

Zoals gezegd worden deze drivers meegenomen in de infographic (zie hoofdstuk 5).  
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4 Betrouwbare bronnen 

We hebben online naar Nederlandse en internationale bronnen over de geïdentificeerde ontwikkelingen gezocht. Hierbij 

hebben we ook gebruik gemaakt van de input uit alle rondes van interviews en van input gegeven door de 

begeleidingscommissie. In het selecteren van de bronnen hebben we een aantal criteria aangehouden om de 

betrouwbaarheid van de bronnen mee in te schatten.  

4.1 Kader voor betrouwbare bronnen 

De onderstaande vragenlijst is gehanteerd als een globaal kader voor de onderzoekers om te beoordelen of een bron 

beschouwd kan worden als betrouwbaar of niet. Sommige van de vragen hebben betrekking op de bruikbaarheid of 

relevantie van een bron. Daarbij streefden we ook naar variatie in binnen- en buitenlandse bronnen, het type organisatie 

dat de bron publiceerde en een evenwichtige verdeling over de verschillende justitiedomeinen. Gelijktijdig is ook 

gekeken naar bronnen die relevant zijn voor de specifieke internationale ontwikkelingen op de shortlist. 

 

Actualiteit  

• Is de informatie recentelijk bijgewerkt/wordt deze periodiek bijgewerkt?  

• Kijkt de bron voldoende vooruit naar de ontwikkelingen in de toekomst (tot ong. vijf jaar in de toekomst)? 

Relevantie  

• Relateert de bron aan één van de geïdentificeerde internationale ontwikkelingen? Of juist aan het 
beleidsdomein van JenV in brede zin?  

• Sluit het niveau van de bron aan op de bedoelde gebruiker (door beleidsmedewerkers van JenV)?  

Accuraat  

• Waar komt de informatie vandaan/is de informatie op gebaseerd? Wordt bijvoorbeeld de 
onderzoeksmethode toegelicht? 

• Is de informatie of bron onderwerp geweest van een peer review? (met name voor academische 
publicaties) 

Publicatie  

• Door wie is de bron gepubliceerd of geproduceerd? (bekende organisatie, zoals een overheidsinstelling, 
onderzoeksinstelling/denk tank, academische publicatie of internationale organisatie?) 

• Heeft de auteur of organisatie eerder gepubliceerd op dit terrein?  

Doel  

• Met welk doel is de informatie gepubliceerd? (informeren, niet overtuigen of adverteren?)  

• Is de informatie vrij van politieke, ideologische of persoonlijke overtuigingen? Is het een onafhankelijke 
publicatie?  

Tekst box 1 Kader voor betrouwbare bronnen. 

4.2 Overzicht betrouwbare bronnen 

In de onderstaande tabel worden de geïdentificeerde bronnen per beleidsdomein gepresenteerd. 
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 Ontwikkelingen Bronnen Toelichting 

Criminaliteitsbestrijding  

▪ Toename internationale 
georganiseerde, 
ondermijnende criminaliteit   
▪ Opkomst nieuwe drugs en 
toename internationale 
drugscriminaliteit  

Europol, Serious and Organised Crime Threat 
Assessment (SOCTA). (INT) 

(Ong.) driejaarlijkse risico inschatting van serieuze en georganiseerde 
misdaad in de EU, door internationale organisatie. 

WODC, Rapportages Monitor Georganiseerde 
Criminaliteit. (NL) 

Periodieke rapportages in het kader van de monitor georganiseerde 
criminaliteit (laatste versie 2019 – daarvoor 2012). 

Trends in Organized Crime (academisch tijdschrift). Vierjaarlijkse peer-reviewed publicatie met academische artikelen over 
trends in georganiseerde misdaad. 

Royal United Services Institute (RUSI), Strategic Hub 
for Organised Crime Research (SHOC), diverse 
publicaties. (VK) 

Denktank gericht op veiligheid met hub gericht specifiek op 
georganiseerde misdaad, met o.a. wekelijkse blog over actuele 
onderwerpen op dit gebied.  

Cyber security  

▪ Toename aan 
inzet ransomware tegen 
organisaties en uitbreiding 
naar integriteit data   
▪ Toenemende EU 
regulering in het digitale 
domein  

NCTV en NCSC, Cybersecuritybeeld Nederland. (NL) Jaarlijkse publicatie overheidsinstanties, risico’s, weerbaarheid en 
ontwikkelingen op cybergebied. 

NCSC, Cyberkompas. (NL) Tool voor inzicht in cyber-uitdagingen en ontwikkelingen de komende 
jaren op acht thema’s. 

Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
Technology Policy Program, Global Cyber Strategies 
Index. (VS) 

Index van bestaande cyber strategieën en wetten per land, gericht op o.a. 
cyber bescherming, data privacy en essentiële infrastructuur. 

European Union Agency for Network and Information 
Security (ENISA), diverse publicaties (zoals: 
Cybersecurity in the EU Common Security and Defence 
Policy (CSDP): Challenges and risks for the EU, 2017) 
(INT) 

Regelmatige en diverse publicaties aangaande cyber security en -beleid in 
de EU.  

Cyber policy (academisch tijdschrift). (INT) Driejaarlijks academisch, peer-reviewed tijdschrift van denktank Chatham 
House over cyber beleid.  

KPN, TNO, NCSC Nationale Politie, Deloitte, e.a., 
European Cyber Security Perspectives. (NL)  

Jaarlijkse uitgave over cyber security samengesteld door een breed aantal 
partijen van de overheid, onderzoeksinstanties en universiteiten, en 
private bedrijven.  

Migratie  

▪ Afhankelijkheid van 
migratiedeals (zoals in 
Turkije en Marokko)  
▪ Migratie vanuit 
conflictgebieden naar de 
EU door toenemende 
instabiliteit in de regio 

International Organisation for Migration (IOM), VN, 
World Migration Report. (INT) 

(Ong.) tweejaarlijks rapport van internationale organisatie over migratie 
wereldwijd, met aandacht voor opkomende ontwikkelingen. 

OECD, International Migration Outlook. (INT) Jaarlijks rapport van internationale organisatie over migratie-
ontwikkelingen en migratiebeleid in OECD landen.  

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, diverse 
adviezen/publicaties. (NL)  

Onafhankelijk adviesorgaan voor de overheid. 

Rechtstaat en 
rechtsorde  

▪ Spanning tussen 
rechtspraak en politiek (o.a. 
door achterstand 
implementatie EU 
wetgeving) 
▪ Afbreuk van de 
rechtsstaat in EU-landen 
(bijvoorbeeld Polen) 

World Justice Project, Rule of Law index. (INT) Jaarlijkse index en rapportage over de rule of law wereldwijd, door 
onafhankelijke non-profit organisatie.  

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), diverse 
adviezen. (NL) 

Onafhankelijk adviesorgaan voor de overheid.  

The Hague Institute for the Internationalisation of Law 
(HiiL), diverse publicaties. (NL) 

Sociale onderneming gericht op innovatie in het recht en het bevorderen 
van ‘user-friendly justice’. 

Terrorisme / nationale 
veiligheid  

▪ Veranderende 
verhoudingen tussen 

Europol, EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-
SAT). (INT) 

Jaarlijks overzicht door internationale organisatie van terrorisme in de EU, 
met aandacht voor gevestigde en evoluerende drivers van terrorisme. 
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grootmachten (met name 
VS en China) 
▪ Statelijke verstoring (met 
name door Rusland of 
China) 
▪ Toename in gebruik van 
technologie door 
terroristische groeperingen 

China Institute of Contemporary International Relations 
(CICIR) (CHN) 

Voor een Chinees perspectief op internationale betrekkingen, kan 
gekeken worden naar de publicaties van deze denk tank over veiligheid, 
wereldpolitiek en cyber security.  

Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), 
Horizonscan Nationale Veiligheid. (NL) 

Jaarlijkse publicatie overheidsinstantie over brede ontwikkelingen 
aangaande nationale veiligheid. 

Instituut Clingendael en HCSS, Strategische Monitor. 
(NL) 

Tweejaarlijkse publicatie denktank, monitor van internationale 
veiligheidstrends. 

International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), 
diverse publicaties. (NL) 

Denktank op onderwerp van contra-terrorisme, trends en beleid.  

Overkoepelend 
Alle of gedeelte 
ontwikkelingen/domeinen 

World Economic Forum, The Global Risks report. (INT) Jaarlijkse publicatie internationale organisatie, brede internationale, 
risicovolle ontwikkelingen op korte en lange termijn.  

European Parliamentary Research Service, Global 
Trends Unit, Global Trendometer. (INT)  

Jaarlijkse publicatie van internationale organisatie, bestaande uit essays 
over wereldwijde midden- en lange termijn trends. 

Centre for the Study of existential risk, Cambridge 
University, The Existential Risk Research Assessment 
(TERRA). (INT) 

Maandelijkse updates van resultaten machine-learning model over de 
meest belangrijkste publicaties over existentiële risico’s, door organisatie 
gelieerd aan Cambridge Universiteit. 

Institute for Security Studies (ISS) Africa (AFR) Non-profit organisatie met vestigingen verspreid over Afrika, die publiceert 
over o.a. georganiseerde criminaliteit, migratie en rechtspraak voor alle 
Afrikaanse regio’s. 

Pew Research Center, o.a. Global Indicators Database. 
(VS) 

Onafhankelijke ‘Fact tank’ met regelmatige publicaties over internationale 
trends en wereldwijde publieke opinies op basis van jaarlijkse enquêtes.  

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), diverse 
adviezen/publicaties. (NL) 

Onafhankelijk adviesorgaan voor de overheid. 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), diverse adviezen/publicaties. (NL)  

Onafhankelijk adviesorgaan voor de overheid.  

Tabel 4-1 Bronnen bij shortlist internationale ontwikkelingen.
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5 Infographic 

Dit hoofdstuk bevat de infographic waarin de geïdentificeerde internationale ontwikkelingen en betrouwbare bronnen 

zijn samengebracht. Het opstellen van de shortlist had tot doel de belangrijkste ontwikkelingen te identificeren, zodat 

deze opgenomen konden worden op de infographic. Deze bevat dan ook niet de gehele long list aan ontwikkelingen. De 

geïdentificeerde bronnen zijn vaak wel relevant voor het betreffende beleidsdomein in bredere zin. 

De infographic is als volgt opgebouwd. Aan de linkerkant van het overzicht zijn de vijf internationale beleidsdomeinen 

van JenV weergegeven. Daaraan verbonden zijn de internationale ontwikkelingen van de shortlist. De achterliggende 

trends die van invloed zijn op de domeinen zijn weergegeven door middel van de kleine pictogrammen uit de legenda 

onderaan de infographic. Rechts van de ontwikkelingen zijn de bijbehorende bronnen weergegeven. In het vak rechts 

onderin zijn relevante bronnen opgenomen die de beleidsdomeinen overstijgen of een specifiek voorspellend karakter 

hebben. 
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6 Slotbeschouwing 

In de voorgaande hoofdstukken is een feitelijke beschrijving gegeven van de internationale ontwikkelingen die volgens 

de geraadpleegde experts voor het beleidsterrein van JenV de komende vijf jaar relevant zullen zijn. Daarnaast is een 

overzicht gegeven van betrouwbare internationale bronnen die een meer diepgaand inzicht kunnen geven in de aard en 

intensiteit van de geschetste ontwikkelingen. In deze slotbeschouwing nemen de onderzoekers de vrijheid om in 

vogelvlucht een aantal opvallende procesmatige en inhoudelijke aspecten te signaleren die in het onderzoek naar voren 

zijn gekomen, dan wel onderbelicht zijn gebleven. 

In de eerste plaats moet worden geconstateerd dat de gekozen onderzoeksmethodiek sterk leunde op de uitkomsten 

van één expertsessie. Die aanpak is kwetsbaar gebleken, zeker toen een aantal experts zich in een laat stadium 

afmeldden. Eerdere ervaringen met de inzet van een Group Decision Room (GDR) hebben geleerd dat de kwaliteit van 

de expertsessie sterk wordt bepaald door het aantal, de betrokkenheid en de inhoudelijke kennis van de experts, de 

spreiding over de verschillende kennis- en beleidsdomeinen en de groepsdynamiek tijdens de sessie.3 Vastgesteld 

moet worden dat in de expertsessie niet voor alle relevante kennis- en beleidsdomeinen experts aanwezig waren. Om 

deze lacune te herstellen zijn in een later stadium aanvullende interviews gehouden met een aantal experts die wel 

deskundigheid bezaten op de ontbrekende domeinen. Dat heeft ten dele effect gehad. Want hoe nuttig deze extra 

gesprekken ook zijn geweest, onvermijdelijk is dat de wisselwerking en groepsdynamiek tussen de deelnemers die de 

expertsessie kenmerkt, hierbij afwezig is. In de expertsessie zagen we dat de wisselwerking tussen de deelnemers 

leidde tot een zekere consensus. De bandbreedte in de uiteindelijke uitkomsten werd smaller: de spreiding van de 

scores op de criteria “kans” en “impact” was aan het einde van de expertsessie kleiner dan aan het begin.4 Bij 

sequentiële serie interviews ontbreekt de mogelijkheid om opvattingen, scores en onderbouwingen terug te leggen, te 

bediscussiëren en zo mogelijk aan te passen. Daardoor blijft de convergerende werking van de (iteratieve) Delphi- 

benadering, die de expertsessie met een GDR-aanpak kenmerkt5, bij de afzonderlijke interviews achterwege. Er is 

zodoende ook een afwijking tussen de gemiddelde scores in de expertsessie en de scores uit de interviews. Voor zowel 

kans als impact wijken de gemiddelde scores uit de sessie en de interviews, gemiddeld 0,6 punten van elkaar af. 

Een kritische reflectie op de aanpak brengt ons als onderzoekers tot het leerpunt dat een beperkte (in omvang en 

spreiding over kennisdomeinen) expertsessie onvoldoende recht doet aan de veelomvattende internationale wereld van 

JenV. Bij die kritische beschouwing mag ook de constatering niet ontbreken dat het zeer veel moeite heeft gekost om 

deskundigen bereid te vinden deel te nemen aan de expertsessie. De vraag dringt zich op of de aangezochte experts 

zich voldoende aangetrokken voelen om de internationale kennisagenda van JenV mede gestalte te geven.    

Inhoudelijk verrassend mag worden genoemd dat COVID-gerelateerde drivers niet zijn genoemd, noch in de 

expertsessie noch in de aanvullende interviews. Het had voor de hand gelegen dat met name bij migratie (exodus uit 

Noord-Afrika) een relatie met COVID-19 was gelegd. Dat geldt ook voor het Europese onvermogen om tot consensus te 

komen hoe om te gaan met de irreguliere immigratiestromen in relatie tot COVID-19. Ook deze ontwikkeling is 

ongenoemd gebleven in de expertsessie en in de aanvullende interviews. Bij de expertsessie is een waarschijnlijke 

verklaring hiervoor dat deze plaatsvond in februari van 2020, dus vóór de grote uitbraak van Corona-besmettingen. Bij 

de aanvullende interviews die plaatsvonden tussen mei en september kan dit echter geen verklarende factor vormen.  

 

3 Bij de tweede National Risk Assessment (NRA) witwassen en terrorismefinanciering is er daarom voor is gekozen om 

per domein een extra expertsessie te organiseren in vergelijking met de eerste NRA’s. 

4 De spreiding van scores op kans was bijvoorbeeld in de eerste stemmingsronde bij slechts twee ontwikkelingen gelijk 

aan of kleiner dan 0,5 (bij scores gegeven op een schaal van 1-5). In de tweede ronde was de spreiding tussen de 

gegeven scores bij 7 ontwikkelingen gelijk aan of kleiner dan 0,5 (zie hiervoor ook bijlage C). 

5 Zie ook de resultaten van de GDR bij de NRA witwassen en terrorismefinanciering. 
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De vraag kan worden opgeworpen of de netwerken van gespecialiseerde experts elkaar niet weten te vinden, waardoor 

de Black Swan van COVID onopgemerkt is gebleven. Dat is opmerkelijk omdat een pandemie door het 

Analistennetwerk en door het NCTV al jaren als een groot risico wordt genoemd. Omdat een ontwikkeling zoals een 

pandemie klaarblijkelijk niet via de geijkte paden en netwerken naar boven komt, verdient het aanbeveling aanvullende 

instrumenten in te zetten. Dat zou op verschillende manieren kunnen.  

Zo heeft het WODC bij de tweede National Risk Assessments witwassen en terrorismefinanciering voor de 

expertsessies een zogenaamde FANO-enquête uitgezet waarin expertorganisaties is gevraagd om bij de toegestuurde 

longlist aan te geven of zij bekend zijn met feiten die de gesignaleerde ontwikkeling (i.c. dreiging) onderbouwen, of de 

prevalentie van de ontwikkeling aannemelijk of juist onaannemelijk wordt geacht op basis van informatie die bij hun 

beschikbaar is, of dat ze er onbekend mee zijn. Ook kan worden gedacht aan het uitzetten van een internationale 

survey, zoals Instituut Clingendael periodiek uitvoert, waarbij ook Afrikaanse en Aziatische collega’s worden bevraagd.  

Daarnaast zouden de informatiebronnen nog verder uitgebreid kunnen worden met betrouwbare Aziatische, Afrikaanse 

en Islamitische onderzoeken en documentatie. Een opvallende uitkomst in ons onderzoek was dat experts veelal wijzen 

naar westerse bronnen en weinig zicht hebben op informatiebronnen in met name de Afrikaanse en Aziatische wereld. 

Interessante gezichtspunten buiten de eigen vertrouwde westerse omgeving blijven daardoor buiten beschouwing. Het 

betrekken van lokale informatiebronnen kan, naast het breder identificeren van ontwikkelingen, bijdragen aan een meer 

gebalanceerd beeld. Daarnaast zouden in de eindfase van het onderzoek de gevonden resultaten kunnen worden 

gevalideerd door een aantal interviews met sleutelexperts, aan wie de vraag wordt voorgelegd in hoeverre zij de 

waarschijnlijkheid en de impact van de geschetste ontwikkelingen onderkennen en - in het verlengde daarvan - welke 

ontwikkelingen ontbreken. 
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Management summary 

Background 

In 2018 the Department of European and International Affairs (DEIA) of the Ministry of Justice and Security of the 

Netherlands, presented its International Strategic framework. The framework emphasizes that the policy themes of the 

Ministry are also a priority in an international context. These policy themes are 1) the rule of law and legal order, 2) 

fighting crime, 3) migration, 4) national security and 5) cyber security. The Strategic framework mentions two trends that 

will be of importance to the policy themes in the near future – globalisation/a changing world order and technological 

development.  

It is of importance to be well-informed on international trends and developments that will likely affect the justice and 

security domain, in order to create effective policy. It is therefore that the Ministry of Justice and Security has requested 

research into international developments that will affect the five aforementioned policy themes in the near future. 

Furthermore, the Ministry has requested an overview of reliable sources of information on these developments, that can 

supply the necessary insights to its international policy officers. The requested end-result of the project was an 

infographic that combined the international developments and reliable sources of information. The WODC (Research 

and Documentation Centre of the Ministry of Justice and Security) commissioned Significant APE to conduct the 

research.  

Research design 

Our research goal was to first identify the relevant international developments regarding the policy domain of the 

Ministry of Justice and Security in a broad sense. Subsequently, the research was aimed at narrowing these down to 

the most important developments, judging by the criteria of probability (that a development would occur) and impact (of 

the development for the Ministry of Justice and Security, should it occur). 

The research design encompassed several stages to gather the necessary information and arrive at the final results. 

Firstly, desk research was conducted and interviews were held to create a longlist of relevant international 

developments regarding the five policy themes. Interviews were also used to gather what expertise should be included 

in the following expert meeting. The expert meeting was held to narrow down the longlist and arrive at a shortlist of 

international developments. In the expert meeting we used a Group Decision Room to structure the input from the 

experts. Several voting rounds were held, one to determine a top ten of developments and another to be able to classify 

them as more or less important. As the turnout for the meeting was lower than expected, additional interviews were held 

to incorporate the necessary additional expertise in the final results. In the additional interviews experts were asked to 

apply the same scoring system used in the expert meeting to the longlist of international developments. 

After arriving at the final shortlist, we went in search of reliable sources of information regarding the five policy themes 

and more specifically, regarding the international developments. Considering a number of pre-determined criteria for 

determining ‘reliability’, we used input from the interviews and our own desk research to identify relevant and reliable 

sources.  

Infographic with findings 

The shortlist of international developments and reliable sources of information provided the starting point for the 

infographic below, which is structured as follows. The five international policy themes are presented on the left side. 

These are linked to the corresponding international developments and subsequently, to the reliable sources of 

information. In the key at the bottom of the infographic overarching trends are listed. Their corresponding icons indicate 

which trends are underlying drivers of the developments for each policy theme. At the bottom right several overarching 

sources are listed, that relate to multiple or all policy themes, or that have a particular focus on offering foresight 
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b. Carlijn Naber, (voormalig) projectleider Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Curious by nature; 

c. David Criekemans, hoofddocent Universiteit Antwerpen; 

d. Helma Pohl, beleidsadviseur ministerie van Justitie en Veiligheid; 

e. Henk van der Veen, projectbegeleider WODC. 
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C. Verslag expertsessie 

Expertsessie met Group Decision Room 

De expertsessie had de vorm van een Group Decision Room (GDR), waarbij de experts door middel van laptops en 

bijbehorende software individueel input leveren over een vraagstuk, waarvan de geaggregeerde uitkomsten vervolgens 

plenair gedeeld worden (ronde 1). De uitkomsten dienen vervolgens als startpunt voor een verdiepende discussie, 

waarna hetzelfde vraagstuk nogmaals voorgelegd wordt (ronde 2). Deze opzet helpt de discussie te structureren en 

trechteren. De GDR werd gefaciliteerd door Spilter. 

In de expertsessie hebben wij om te beginnen de longlist voorgelegd aan de deelnemers ter discussie, toelichting of 

nuancering en voor het eventueel toevoegen van ontwikkelingen. Vervolgens hebben wij de deelnemers gevraagd de 

tien meest relevante ontwikkelingen uit de longlist te selecteren (ronde 1). De uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd en 

besproken. Deelnemers deelden de overwegingen bij hun keuze. Vervolgens is opnieuw de top-10 geselecteerd door 

de deelnemers (ronde 2). Uiteindelijk is een top-11 ontwikkelingen meegenomen naar een tweede ronde waarin deze 

van scores werden voorzien.  

In de tweede ronde werden de ontwikkelingen gescoord op:  

1. Waarschijnlijkheid (kans) dat de ontwikkeling sterk te zien zal zijn in de komende vijf jaar, en  

2. Gevolgen van de ontwikkeling voor, of de grootte van de rol ten aanzien van de ontwikkeling van, het 

ministerie van JenV (impact).  

Op beide criteria konden de deelnemers een score geven van 1 tot en met 5, waarbij 1 de laagste score is en 5 de 

hoogste. Ook het scoren is twee keer gedaan, na een discussie over de meest uiteenlopende scores. Het 

vermenigvuldigen van beide scores biedt een manier om de ontwikkelingen te rangschikken op belangrijkheid. 

In de eerste fase van de sessie is de longlist teruggebracht naar een top tien van de meest relevante ontwikkelingen in 

het kader van dit onderzoek, en dus voor het versterken van de kennisfunctie van JenV. Na de bespreking en het 

vaststellen van de longlist zijn wij dan ook overgegaan op het selecteren van tien ontwikkelingen door de experts. 

Top-10: stemmingsronde 1 

De vijf deelnemende partijen is gevraagd een top tien ontwikkelingen te selecteren die zij het meest relevant achten de 

komende vijf jaar, in het kader van het onderzoek en dus voor het versterken van de kennisfunctie van JenV. De 

onderstaande tabel biedt een overzicht van de selectie in de eerste ronde, in termen van hoeveel experts van het totaal 

gestemd hebben op iedere ontwikkeling. 

Tabel 0-1 Top-10: stemmingsronde 1 (N=5) 

Onderdeel  Percentage 

22. Grotere milieudruk en benodigde aanpak 
door overheid volgens EU-wetgeving  

80,0% 

20. Toename internationale georganiseerde, 
ondermijnende criminaliteit  

80,0% 

15. Import van internationale conflicten naar 
Nederland  

80,0% 

12. Migratie vanuit conflictgebieden naar de 
EU door toenemende instabiliteit in de regio  

80,0% 
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6. Veranderende verhoudingen tussen 
grootmachten  

80,0% 

18. Spanning tussen rechtspraak en politiek 
(o.a. door achterstand implementatie EU 
wetgeving) 

 
60,0% 

11. Klimaatmigratie naar de EU 
 

60,0% 

8. Afbreuk van de rechtsstaat in EU-landen 
(zoals Polen)  

60,0% 

5. Statelijke verstoring (met name door 
Rusland of China)  

60,0% 

4. Toename aan inzet ransomware tegen 
organisaties en uitbreiding naar integriteit 
data 

 
60,0% 

3. Toenemende automatisering en afname 
menselijk toezicht  

60,0% 

21. Opkomst nieuwe drugs en toename 
internationale drugscriminaliteit  

40,0% 

10. Polarisering van bevolkingsgroepen in de 
EU  

40,0% 

9. Europees initiatief voor versterking van de 
rechtsstaat (met Rule of Law Review Cycle)  

40,0% 

1. Toenemende EU regulering in het digitale 
domein  

40,0% 

19. Toename in anti-EU sentiment 
 

20,0% 

17. Oplopende spanningen tussen 
groeperingen aangaande het milieu  

20,0% 

7. Afname vertrouwen in de rechtstaat in EU-
landen  

20,0% 

2. Homogenisering van leveranciers in digitale 
domein  

20,0% 

16. Toename in gebruik van technologie door 
terroristische groeperingen  

0,0% 

14. Uitwerking van de Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration (UN)  

0,0% 

13. Afhankelijkheid van migratiedeals (zoals in 
Turkije en Marokko)  

0,0% 

 
 

 

Bron: Spilter, Expertsessie Internationale ontwikkelingen.  

Aan de hand van deze resultaten heeft een discussie plaatsgevonden over de afwegingen in de selectie. Daarbij is met 

name aandacht besteed aan de ontwikkelingen die net in of net buiten de top tien vielen. Deelnemers gaven aan dat zij 

ook vooral gekeken hebben naar de impact van een ontwikkelingen voor het ministerie van JenV. De volgende punten 

kwamen naar voren in de discussie: 
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▪ Er werd onderstreept dat met het homogeniseren van leveranciers in het digitale domein (niet in top tien) een deel 

van de soevereiniteit van een land verloren gaat, aangezien de afhankelijkheid van één of een aantal grote 

bedrijven daarmee zeer groot aan het worden is.  

▪ Ook werd gesteld dat het Europese initiatief voor versterking van de rechtstaat, en de daarbij behorende Rule of 

Law Review Cycle, ook gevolgen kan hebben voor Nederland. De manier waarop in Nederland rechters worden 

aangesteld zou door andere Europese landen beoordeeld kunnen worden als inmenging van de politiek.  

▪ De vraag werd opgeworpen of statelijke verstoring niet een gevolg is van de oplopende spanningen tussen 

grootmachten in de wereld (ontwikkelingen 5 en 6). De groep is het eens dat de ontwikkelingen beter 

samengevoegd kunnen worden. In de volgende ronde worden deze aan elkaar gekoppeld. 

▪ Over toenemende EU regulering in het digitale domein (niet in top tien) wordt nog meegegeven dat deze nog in de 

kinderschoenen staat en zeker geen done deal is. Het zal nog veel tijd kosten de komende jaren voordat deze is 

uitgekristalliseerd en zal dus de komende tijd veel op de agenda staan. 

▪ Over de toename aan anti-EU sentiment wordt gesteld dat dit in het meest verstrekkende geval kan leiden tot een 

volgend land dat uit de EU vertrekt. Anti-EU sentiment kan ook doorwerken in de politieke regimes in de 

verschillende landen, wat effect heeft op de daadkracht van en voortuitgang binnen de EU.  

▪ Tot slot richt de discussie zich nog op de migratiedeals aan de randen van Europa (geen stemmen gehad). Er 

wordt geopperd dat de invloed van de deals erg groot is en dat de afhankelijkheid van een wisselvallig leider als 

Erdogan een belangrijke factor is om rekening mee te houden. Bovendien is dit onderwerp voor het ministerie van 

JenV, met haar uitvoeringsorganisaties op het gebied van immigratie een belangrijk onderwerp.  

Top-10: stemmingsronde 2 

Na de discussie over de resultaten hebben de deelnemers opnieuw een top tien ingevuld, met de onderstaande 

resultaten tot gevolg. 

Tabel 0-2 Top-10: stemmingsronde 2 (N=5) 

Onderdeel  Percentage 

20. Toename internationale georganiseerde, 
ondermijnende criminaliteit  

100,0% 

22. Grotere milieudruk en benodigde aanpak 
door overheid volgens EU-wetgeving  

80,0% 

15. Import van internationale conflicten naar 
Nederland  

80,0% 

10. Polarisering van bevolkingsgroepen in de 
EU  

80,0% 

8. Afbreuk van de rechtsstaat in EU-landen 
(zoals Polen)  

80,0% 

19. Toename in anti-EU sentiment 
 

60,0% 

13. Afhankelijkheid van migratiedeals  
 

60,0% 

5. Oplopende spanningen tussen 
grootmachten en statelijke verstoring  

60,0% 

4. Toename aan inzet ransomware tegen 
organisaties en uitbreiding naar integriteit 
data 

 
60,0% 
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3. Toenemende automatisering en afname 
menselijk toezicht  

60,0% 

1. Toenemende EU regulering in het digitale 
domein  

60,0% 

21. Opkomst nieuwe drugs en toename 
internationale drugscriminaliteit  

40,0% 

12. Migratie vanuit conflictgebieden naar de 
EU door toenemende instabiliteit in de regio  

40,0% 

9. Europees initiatief voor versterking van de 
rechtsstaat (met Rule of Law Review Cycle)  

40,0% 

2. Homogenisering van leveranciers in digitale 
domein  

40,0% 

18. Spanning tussen rechtspraak en politiek 
(o.a. door achterstand implementatie EU 
wetgeving) 

 
20,0% 

17. Oplopende spanningen tussen 
groeperingen aangaande het milieu  

20,0% 

7. Afname vertrouwen in de rechtstaat in EU-
landen  

20,0% 

16. Toename in gebruik van technologie door 
terroristische groeperingen  

0,0% 

14. Uitwerking van de Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration (UN)  

0,0% 

11. Klimaatmigratie naar de EU 
 

0,0% 

 
 

 

Bron: Spilter, Expertsessie Internationale ontwikkelingen. 

Ontwikkelingen die eerst wel in de top tien stonden en na de tweede ronde niet meer, zijn:  

12) Migratie vanuit conflictgebieden naar de EU door toenemende instabiliteit in de regio; 

18) Spanning tussen rechtspraak en politiek (o.a. door achterstand implementatie EU wetgeving); 

11) Klimaatmigratie naar de EU. 

Ontwikkelingen die na de tweede ronde wel in de top tien staan zijn, die er in de eerste ronde buiten vielen, zijn: 

10) Polarisering van bevolkingsgroepen in de EU; 

19) Toename in anti-EU sentiment; 

13) Afhankelijkheid van migratiedeals; 

1) Toenemende EU regulering in het digitale domein. 

Er staan vier ontwikkelingen in de top tien na de tweede ronde, ten opzichte van drie ontwikkelingen die er uit zijn 

gegaan. Er was ruimte voor een extra ontwikkeling omdat nummer 5 en 6 samengevoegd zijn. Omdat er elf 

ontwikkelingen waren met een hoger aantal stemmen, hebben we met de groep besloten elf ontwikkelingen te scoren.  

Scoren van de ontwikkelingen: ronde 1 

Een top elf aan ontwikkelingen is vervolgens gescoord op twee criteria: 

1. Waarschijnlijkheid dat de ontwikkeling sterk te zien zal zijn in de komende vijf jaar; 

2. Gevolgen van de ontwikkeling voor, of de grootte van de rol ten aanzien van de ontwikkeling van, het 

ministerie van JenV. 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitkomsten van de eerste ronde. Scores zijn gegeven op een schaal 

van 1 tot en met 5, waarbij 1 het laagste is en 5 het hoogste. De kolommen getiteld waarschijnlijkheid en gevolgen 

geven de gemiddelde score op de criteria weer, met daarachter de gemiddelde afwijking. De kleuren in de kolommen 

‘waarschijnlijkheid’ en ‘gevolgen’ geven aan waar de spreiding in de gegeven scores groot is en waar de scores van de 

deelnemers juist dichter bij elkaar liggen. De kleuren betekenen het volgende: 

▪ Groen: spreiding in scores is kleiner dan 0,6; 

▪ Grijs: spreiding in scores ligt tussen 0,6 en 0,9; 

▪ Rood: spreiding in scores is groter dan 0,9. 

De kolom met de gekleurde balken geeft de scores op de twee criteria weer (oranje voor waarschijnlijkheid en groen 

voor gevolgen). Het gemiddelde van beide scores wordt weergegeven in de laatste kolom.  

Tabel 0-3 Scores top-11 ontwikkelingen: stemmingsronde 1 (N=5) 

Onderdelen Waarschijnlijk
heid 

Gevolgen  Gem. 
score 

20. Toename 
internationale 
georganiseerde, 
ondermijnende 
criminaliteit 

4,0 ±0,6 4,6 ±0,5 
 

4,3 

8. Afbreuk van de 
rechtsstaat in EU-
landen (zoals Polen) 

3,8 ±1,0 4,4 ±0,8 
 

4,1 

10. Polarisering van 
bevolkingsgroepen in 
de EU 

4,0 ±0,6 3,8 ±0,7 
 

3,9 

13. Afhankelijkheid 
van migratiedeals 
(zoals in Turkije en 
Marokko) 

3,4 ±1,0 4,4 ±1,2 
 

3,9 

4. Toename aan inzet 
ransomware tegen 
organisaties en 
uitbreiding naar 
integriteit data 

4,0 ±0,6 3,8 ±0,7 
 

3,9 

1. Toenemende EU 
regulering in het 
digitale domein 

4,6 ±0,5 3,2 ±1,2 
 

3,9 

22. Grotere 
milieudruk en 
benodigde aanpak 
door overheid 
volgens EU-wetgeving 

3,8 ±0,4 2,8 ±0,7 
 

3,3 

5. Oplopende 
spanningen tussen 
grootmachten en 
statelijke verstoring 

3,0 ±0,9 3,6 ±0,8 
 

3,3 

15. Import van 
internationale 

3,0 ±0,6 3,4 ±0,8 
 

3,2 
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conflicten naar 
Nederland 

3. Toenemende 
automatisering en 
afname menselijk 
toezicht 

3,2 ±1,2 2,8 ±0,7 
 

3,0 

19. Toename in anti-
EU sentiment 

2,8 ±1,0 2,6 ±0,8 
 

2,7 

 3,6 ±1,0 3,6 ±1,1 
 

 

Bron: Spilter, Expertsessie Internationale ontwikkelingen. 

Deze uitkomsten zijn eveneens aan de groep gepresenteerd, waarna er weer standpunten en overwegingen ingebracht 

konden worden door de deelnemers. Met name de ontwikkelingen waarop veel uiteenlopende scores gegeven zijn 

(rood gekleurd in kolom ‘waarschijnlijkheid’ en ‘kans’) werden besproken. De volgende punten werden besproken in de 

discussie: 

▪ Is het waarschijnlijk dat er na de bestaande migratiedeals nog nieuwe deals zullen ontstaan? Heeft JenV hier 

momenteel veel werk aan? Hierop wordt gereageerd dat de deals wel betrekking hebben op miljoenen 

vluchtelingen. De afhankelijkheid van de deals voor het opvangen van deze miljoenen vluchtelingen in de regio is 

heel groot. Als de deals niet meer houdbaar zijn, is het effect daarvan dan ook groot. Dat zal leiden tot een nieuwe 

grote vluchtelingenstroom naar de EU. De impact zal dan vooral zitten in de hoek van het verwerken van de 

vluchtelingenstroom. De onvoorspelbaarheid van de leiders in de betreffende landen is groot. Veel van de 

uitvoeringsorganisaties van JenV zouden de impact ondervinden van het stuklopen van de deals.  

▪ EU-regulering in het digitale domein voert ook de druk op JenV op om internationaal samen te werken op dit 

terrein. Dit is ook een stukje soevereiniteit dat je als land gaat inleveren. De manier van werken gaat er ook sterk 

mee veranderen, voor de overheid en bedrijven. De impact zou je eventueel als lager kunnen zien omdat de 

regulering waarschijnlijk samenvalt met wat Nederland zelf ook wil. Het is meer dat een stuk infrastructuur, skills en 

expertise nodig zal zijn dan dat het onverwachte regulering betreft waar op ingespeeld moet worden. 

▪ Sommige deelnemers hebben een lage score gegeven aan automatisering omdat er nog relatief weinig 

automatisering is binnen de overheid. De marketing van automatisering verhult de daadwerkelijke progressie op 

het gebied van automatisering. Men is er enthousiast over, maar er is nog niet veel daadwerkelijke vooruitgang. 

Een deelnemer benadrukt dat de verborgen functionaliteit van de mensen die het werk voorheen deden wel vaak 

naar boven komt. Maar dat het inderdaad niet heel snel gaat, soms zijn er kleine stapjes vooruit. Het is ook 

afhankelijk of er een grote ‘ramp’ plaatsvindt op dit gebied. Als er een grote fout ontstaat kan dat het proces 

versnellen of juist stoppen. Idealiter zouden we automatisering doorzetten ter ondersteuning van de mens. 

▪ Een toename in anti-EU sentiment wordt wel waarschijnlijk geacht, maar zal misschien minder op voorgrond 

treden. Ook de rol voor JenV is minder duidelijk voor een van de deelnemers. Er wordt hier een barometer over 

bijgehouden. Daar komt uit dat anti-EU sentiment sterk verschilt tussen de verschillende landen. De uitwerking van 

de Brexit is ook een factor om rekening mee te houden, voor hoe waarschijnlijk het is dat andere landen zich zullen 

verzetten tegen de EU. Een ernstig gevolg zou zijn als anti-EU sentiment leidt tot platstelling binnen de EU, als de 

nationale regeringen ook een anti-EU agenda hebben. 

Scoren van de ontwikkelingen: ronde 2 

Na de discussie hebben de deelnemers de ontwikkelingen opnieuw gescoord. De onderstaande tabel laat zien dat er 

een grotere mate van consensus is bereikt over een groter aantal ontwikkelingen (minder uiteenlopende scores, meer 

groene vlakken in kolom twee en drie). Met name wat betreft de waarschijnlijkheid. 
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Tabel 0-4 Scores top-11 ontwikkelingen: stemmingsronde 2 (N=5) 

Onderdelen Waarschijnlijk
heid 

Gevolgen  Gem. 
score 

20. Toename 
internationale 
georganiseerde, 
ondermijnende 
criminaliteit 

4,4 ±0,8 4,8 ±0,4 
 

4,6 

13. Afhankelijkheid 
van migratiedeals 
(zoals in Turkije en 
Marokko) 

3,6 ±0,8 4,6 ±0,5 
 

4,1 

4. Toename aan inzet 
ransomware tegen 
organisaties en 
uitbreiding naar 
integriteit data 

4,0 ±0,6 4,0 ±0,6 
 

4,0 

8. Afbreuk van de 
rechtsstaat in EU-
landen (zoals Polen) 

3,8 ±0,4 4,0 ±1,3 
 

3,9 

1. Toenemende EU 
regulering in het 
digitale domein 

4,4 ±0,5 2,8 ±1,2 
 

3,6 

15. Import van 
internationale 
conflicten naar 
Nederland 

3,2 ±0,4 3,8 ±0,4 
 

3,5 

5. Oplopende 
spanningen tussen 
grootmachten en 
statelijke verstoring 

3,6 ±0,5 3,4 ±0,8 
 

3,5 

10. Polarisering van 
bevolkingsgroepen in 
de EU 

3,6 ±0,5 3,2 ±0,7 
 

3,4 

22. Grotere 
milieudruk en 
benodigde aanpak 
door overheid 
volgens EU-wetgeving 

3,8 ±1,0 2,8 ±0,7 
 

3,3 

3. Toenemende 
automatisering en 
afname menselijk 
toezicht 

2,4 ±0,5 2,8 ±0,7 
 

2,6 

19. Toename in anti-
EU sentiment 

2,6 ±0,5 2,4 ±0,8 
 

2,5 

 3,6 ±0,9 3,5 ±1,1 
 

 

Bron: Spilter, Expertsessie Internationale ontwikkelingen.  
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Dit verslag betreft een tussenresultaat, daar wij na de expertsessie aanvullende interviews hebben gehouden om alle 

benodigde expertise te betrekken in het onderzoek. De uiteindelijke resultaten, met de scores uit de expertsessie en de 

aanvullende interviews gecombineerd, zijn terug te lezen in hoofdstuk 3. In het berekenen van de totaalscores hebben 

wij uiteindelijk de gemiddelde scores van kans en impact met elkaar vermenigvuldigd, en niet het gemiddelde van beide 

genomen zoals in de voorgaande tabel. 


