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Wat zijn statelijke dreigingen
Nederland heeft een open samenleving. We werken graag samen in binnen- en buitenland en dit heeft ons land veel gebracht.
Dat koesteren we. Maar de wereld verandert: we zijn afhankelijker geworden van digitale technologie. Economie, geopolitiek en
veiligheid raken meer met elkaar verweven. Al deze ontwikkelingen bieden kansen, maar brengen ook risico’s met zich mee voor
de nationale veiligheid. Statelijke actoren stellen hun eigen belangen steeds meer centraal en zijn bereid middelen in te zetten die
onze welvaart, stabiliteit en openheid kunnen aantasten. Ze doen dit bewust of onbewust. In beide gevallen spreken we van
statelijke dreigingen. Daar willen we onze manier van leven tegen beschermen.

Statelijke dreigingen manifesteren zich op verschillende manieren

Ongewenste buitenlandse inmenging
• Stelselmatig gebruik van middelen die het politieke en maatschappelijke systeem van Nederland kunnen
ontwrichten;
• dit kan het functioneren van democratische rechtsorde en de open samenleving ontwrichten of
ondermijnen;
• bijvoorbeeld door beïnvloeding van bepaalde gemeenschappen zoals het heﬀen van belasting bij leden die
in het buitenland wonen.

Beïnvloeden democratische processen en instituties
•
•
•
•

Inzet van onder andere cybermiddelen;
voor manipulatie, sabotage, desinformatie en digitale spionage;
om acceptatie van legitimiteit van overheid te ondergraven;
bijvoorbeeld door heimelijke politieke beïnvloeding.

Economische veiligheid
• Verwerven van technisch-wetenschappelijke kennis, overname en investeringen in vitale infrastructuur;
• zodat afhankelijkheid ontstaat, de continuïteit van de samenleving in gevaar komt of informatie weglekt;
• bijvoorbeeld: inkoop van een dienst of product dat een belangrijke rol speelt in onze vitale infrastructuur
of het overnemen van een energiebedrijf.

Maatschappijbrede aanpak
Het kabinet zet in op een integrale, maatschappijbrede aanpak samen met alle publieke en private partners. Hiermee wordt een
systematiek en manier van samenwerken ontwikkeld die per casus op maat kan worden gemaakt. Afspraken en maatregelen
variëren van preventie tot nazorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van al bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden.
Deze aanpak is gericht op statelijke actoren. Er zijn ook andere dreigingen en actoren die de economische veiligheid raken.

Meer informatie vindt u op www.nctv.nl
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