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duurzame veiligheid in internationaal perspectief 

BehoorliJk 
Bestuur voor 
veiligheid

Bezuinigingen kunnen het voortbe-
staan bedreigen van allianties op 
veiligheidsgebied, bijvoorbeeld met 
gemeentelijke toezichthouders / foto: 
Liesbeth Dingemans.

36 secondant #3/4 | juli-augustus 2013 

>>

hedendaagse veiligheidsmaatregelen lopen al snel achter de  
feiten aan. maar de voortdurende zoektocht naar innovaties is 
ook niet altijd effectief. internationale ervaringen met duurzame 
veiligheid kunnen ons lessen leren, schrijft Monica den Boer.

door monica den Boer
de auteur is werkzaam bij de politieacademie en 

aan de Vrije universiteit.

 i
n nederland lijkt het concept nog niet op de 
agenda te staan. maar in internationale debat-
ten duikt steeds vaker het begrip sustainable 
security op. bij deze duurzame veiligheid wordt 

een bewuste keuze gemaakt voor een integrale aan-
pak die is gebaseerd op langetermijndenken. deze 
benadering staat haaks op het gros van de bestaan-
de praktijken. bijvoorbeeld: bij de invasie in irak 
werd nauwelijks stilgestaan bij de consequenties 
van het militair ingrijpen. en er was ook niet 
 nagedacht over wat er na de inval moest gebeuren. 
ondanks het verdwijnen van de dictatuur van 
 saddam hussein, vinden tien jaar later nog steeds 
aanslagen plaats. met burgers en veiligheidsperso-
neel als voornaamste slachtoffers. kortom, het is 
de internationale gemeenschap niet gelukt om in 
irak een duurzame vrede tot stand te brengen. 

ook in andere delen van de wereld zien we dat veilig-
heidstekorten maar moeizaam op een duurzame 
manier worden teruggedrongen. denk hierbij aan 
de voortdurende aanwezigheid van de taliban in 
afghanistan. en aan de groeiende opiumproductie 
en de nucleaire ontwikkelingen in noord korea. 
of aan syrië, dat dreigt ten onder te gaan aan een 
burgeroorlog. deze internationale conflicthaarden 
brengen risico’s mee voor de europese en neder-
landse veiligheid. in dit artikel wordt de relevantie 
van het internationale concept van duurzame veilig-
heid voor de nederlandse samenleving besproken.

in internationale kringen is duurzame veiligheid 
gebaseerd op een integrale benadering en een brede 
alliantie tussen diverse academische disciplines, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. in 
het engels wordt in het kader van duurzame veilig-
heid wel gesproken over involvement of the Third 
Sector. die sector heeft betrekking op onder andere 
bedrijven, vrijwilligersorganisaties, charitatieve 
instellingen en andere organisaties uit het 
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 maatschappelijke middenveld. om dwarsverbanden 
te leggen, is het essentieel dat er een beroep kan 
worden gedaan op duurzame financieringslijnen en 
een permanente infrastructuur. in nederland komt 
de duurzaamheid van maatschappelijke  allianties 
op het gebied van veiligheid mogelijk onder druk 
te staan door de bezuinigingen. hierdoor kunnen 
nieuwe initiatieven van het toneel verdwijnen. 
of worden gemeenten gedwongen tot meer groot-
schalige samenwerking. 

klediNgfaBriek
het internationale concept van duurzaamheid 
wordt toegepast op een breed scala van veiligheids-
kwesties, zoals in de sectoren voeding en energie. 
dat veiligheid en duurzaamheid sterk met elkaar 
kunnen samenhangen, blijkt wel uit de recente 
 tragische gebeurtenis in bangladesh. daar vonden 
meer dan duizend arbeiders, die onder erbarmelijke 
en onveilige omstandigheden aan het werk waren, 
de dood toen een kledingfabriek instortte.

duurzame veiligheid 
is geen linkse hobby, 
maar pure noodzaak

duurzame veiligheid richt zich op het terugdringen 
van het veiligheidstekort en op de verbetering van 
de subjectieve veiligheid. het betekent duurzaam 
verankeren van veiligheid in de samenleving – en 
waarborgen dat er een maatschappelijk draagvlak 
bestaat. dit impliceert dat burgers in brede zin 
 worden geraadpleegd over voorgenomen veilig-
heidsmaatregelen. en dat interventies regelmatig 
worden geëvalueerd op doelmatigheid en draagvlak. 

bovendien vereist een duurzame veiligheidsaanpak 
dat met bestuurlijke afspraken wordt geprobeerd 
om de “adhocratie” te bedwingen. en dat veilig-
heidsmaatregelen niet worden genomen op basis 
van incidenten. dit kan bijvoorbeeld betekenen dat 
nieuwe juridische maatregelen voorafgaand aan 
hun parlementaire goedkeuring worden voorzien 
van een beoordeling op de te verwachten doel-
matigheid. en dat daarbij aandacht wordt besteed 
aan mogelijke effecten op grondrechten en privacy-
bescherming. parlementen kunnen daarbij vastleg-
gen dat een wettelijke maatregel op het gebied van 
 veiligheid na een bepaalde periode automatisch 
vervalt. tenzij het parlement instemt met verlen-
ging of vernieuwing van de wet. een goed voorbeeld 

van deze werkwijze is de patriot act in de Verenigde 
staten. die wet bevat een bepaling over het gebruik 
van telefoontaps bij verdenkingen van terrorisme. 
deze maatregel kwam na enige tijd te vervallen, 
maar is later weer ingevoerd. op dezelfde manier 
kan een parlement of gemeenteraad afspreken om 
een bepaalde maatregel na een periode van bijvoor-
beeld vijf jaar te evalueren. zodat de maatregel 
daarna kan worden aangepast of opgeschort. 
denk hierbij aan tijdelijke maatregelen zoals 
het preventief fouilleren.

uit-eN-ter-Na
in nederland en binnen de europese unie worden 
vaak besluiten genomen terwijl de risico’s of de 
effecten op veiligheid nog onbekend zijn. want in 
de strijd tegen veiligheidsproblemen wordt nogal 
snel gezocht naar innovatieve oplossingen. bijvoor-
beeld: in de afgelopen twee decennia is in europa 
een stevige reeks maatregelen afgekondigd op het 
gebied van illegale immigratie, terrorisme en geor-
ganiseerde misdaad. daarvoor zijn omvangrijke 
internationale informatiesystemen opgezet. zoals 
het schengen informatie systeem, waarmee grens-
overschrijdende illegale activiteiten wordt gemoni-
tord. het is onduidelijk of dergelijke informatiesy-
stemen substantieel bijdragen aan de veiligheid. 
Vaak wordt alweer gewerkt aan een nieuw systeem 
voordat het bestaande systeem uit-en-ter-na is 
geëvalueerd op veiligheidseffecten. 

traditionele manieren van denken over veiligheid 
zijn in de huidige dynamische omstandigheden ook 
niet altijd zo effectief. want veiligheidsmaatregelen 
lopen al snel achter de feiten aan. een voorwaarde 
om duurzame verandering te kunnen bewerkstel-
ligen, is dat gedegen gebruikersonderzoek plaats-
vindt. een voorwaarde is ook dat veiligheidsinstru-
menten regelmatig worden geëvalueerd. op basis 
hiervan kan worden vastgesteld of maatregelen de 
gewenste effectiviteit hebben. Vervolgens kunnen 
lessen voor de toekomst worden bepaald. ook 
actieve kennisuitwisseling en integrale aanpakken 
– in plaats van incidentele en geïsoleerde maatrege-
len – zijn een must. tegelijkertijd is een proactieve 
benadering van innovatie te verkiezen boven een 
afwachtende houding. dan kan weliswaar een span-
ning ontstaan tussen het verkennende karakter van 
de innovatie en de effectieve implementatie ervan. 
maar de duurzaamheid van innovaties kan worden 
bevorderd door de vernieuwende maatregel altijd 
eerst te voorzien van een effectiviteitbeoordeling. 
en om daarbij de effecten van de maatregel op 
 langere termijn in beeld te brengen.
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lokale en conventionele vormen van conflictoplos-
sing heel doelmatig kunnen zijn en daarom niet 
zonder meer vervangen kunnen worden.

Van het bedrijfsleven kunnen we leren dat plannen 
en producten een zogenoemde sustainability 
proofing ondergaan om te bepalen of ze op langere 
termijn levensvatbaar zijn. in internationale kringen 
wordt het concept ook toegepast om steden en 
gemeenschappen voor te bereiden op droogte, 
 voedseltekorten, of conflicten als gevolg van 
 sociaaleconomische spanningen. hierdoor kan 
een grote bijdrage worden geleverd aan duurzame 
 verandering in samenlevingen in transitie. 

tijd, in de zin  
van langetermijn-
planning, is een 
belangrijke factor

participatie en inclusie zijn altijd kernbegrippen in 
het proces dat leidt tot duurzame veiligheid. want 
daarmee ontstaat vertrouwen. in dit proces is tijd, 
in de zin van een goede langetermijnplanning, een 
bepalende factor. Veiligheidsmaatregelen kunnen 
een lokaal, nationaal of internationaal karakter heb-
ben. in al deze gevallen is het belangrijk om een pad 
uit te stippelen waarin de doelen voor de korte en 
middellangetermijn zijn opgenomen. dit om te 
voorkomen dat onbedoelde negatieve neveneffecten 
optreden die moeilijk kunnen worden beheerst. 

tot slot stoelt duurzame veiligheid op een zich 
steeds herhalende cyclus, waarin continu wordt 
gestreefd naar verbetering. kennis, analyse, imple-
mentatie en evaluatie zijn belangrijke pijlers van dit 
proces. want zo kan feedback worden gegenereerd 
en kunnen vervolgens lessen worden geleerd. dat 
vraagt om een heldere en meetbare formulering van 
de beoogde doelstellingen. naast gemeenteraden 
en parlementen spelen instituties zoals de reken-
kamer en de nationale ombudsman een essentiële 
rol in het duurzaam besturen van veiligheid. duur-
zaam besturen van veiligheid is dan ook een mooi 
motto voor de komende decennia. <<

om de spanning tussen innovatie en effectiviteit te 
ondervangen bestaat in nederland de Veiligheids-
effectrapportage. daarmee is het bijvoorbeeld 
mogelijk om de relatie tussen beheer en sociale 
veiligheid in binnensteden te wegen. zo kunnen 
weloverwogen besluiten worden genomen over 
aanpassingen in de openbare ruimte. de europese 
commissie zet een ander middel in, namelijk de 
impact assessment guidelines. deze slaan op een 
politieke toetsing die voorafgaat aan het besluit-
vormingsproces over veiligheidsmaatregelen. 
 Vragen die dan worden gesteld, zijn bijvoorbeeld: 
wat zijn de aard en de schaal van het probleem? 
wie lopen vooral het risico om slachtoffer te worden? 
wat vinden de betrokken partijen van de voorgestel-
de aanpak? is in kaart gebracht welke andere alter-
natieven er zijn? wat is de meerwaarde van de 
 voorgestelde veiligheidsmaatregel? hoe past de 
innovatie binnen bestaande maatregelen en voor-
zieningen? wat is de impact op maatschappij, 
 economie, milieu en veiligheid? de duurzaamheid 
van nieuwe veiligheidsmaatregelen wordt op deze 
manier beoordeeld op onder andere proportionali-
teit, effectiviteit, kosten en draagvlak. die analyse 
kan ertoe leiden dat een voorstel wordt aangepast. 
of zelfs dat wordt  gekozen voor preventie (hetgeen 
vaak nog kosten efficiënter is dan repressie ook). 
duurzame veiligheid is daarmee geen linkse hobby, 
maar pure noodzaak. het biedt een uitstekende 
mogelijkheid om kostenefficiëntie gepaard te laten 
gaan met degelijke besluitvorming. want budget-
taire beperkingen dwingen tot soberheid en wel-
overwogen keuzes. de veiligheidsbomen groeien 
tegenwoordig nu  eenmaal niet tot in de hemel.

mooi motto
duurzame veiligheid heeft niet alleen te maken met 
de effectiviteit van afzonderlijke maatregelen. ook 
verantwoordelijkheid voor de gehele veiligheids-
keten, zowel nationaal als internationaal, speelt een 
rol. daarom is duurzame veiligheid van groot belang 
in de context van politiemissies en security sector 
reform. duurzame bestuurlijke oplossingen voor 
nationale en internationale veiligheidsvraagstukken 
kunnen verspilling en gebrek aan legitimiteit te 
voorkomen. daarbij hangt het begrip duurzaam dicht 
aan tegen dat van goed bestuur (good governance). 
het gaat om bestuurlijke oplossingen die bestendig 
zijn en die grondige toetsing hebben doorstaan. 
en kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving. 
uit verschillende onderzoeken naar politiemissies in 
het buitenland blijkt bijvoorbeeld dat deze vaak zijn 
gebaseerd op sturing van bovenaf. en op westerse 
politiemodellen en veiligheidsinstrumenten. terwijl 
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