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Nr. 8  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 december 2015 

Tijdens de begrotingsbehandeling Defensie op 12 november jl. (Hande-
lingen II 2015/16, nr. 24, items 6 en 10) heb ik uw Kamer een brief 
toegezegd over de samenhang tussen de internationale en nationale 
veiligheidsstrategieën. Dit naar aanleiding van een vraag van het lid 
Hachchi om de wenselijkheid en de mogelijkheid van een integrale 
veiligheidsstrategie te onderzoeken. Hierbij doe ik deze toezegging 
gestand. 

Het kabinet onderkent de vergaande verwevenheid van de interne en de 
externe veiligheid van Nederland. Die verwevenheid doet zich bijvoor-
beeld voor bij de bestrijding van terrorisme, radicalisering en cyberdrei-
gingen, maar evenzeer op het gebied van migratie. Op deze terreinen is 
dan ook sprake van nauwe interdepartementale samenwerking en 
overleg. Dit ziet u ook terug in bijvoorbeeld de nota In het belang van 
Nederland en het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. 

Het kabinet heeft een en ander nog eens onderstreept in de Beleidsbrief 
Internationale Veiligheid (Kamerstuk 33 694 nr. 6, d.d. 14 november 2014), 
een actualisering van de internationale veiligheidsstrategie. Het kabinet 
schetst in deze brief diverse beleidsterreinen waar nationale en interna-
tionale veiligheid bijeenkomen. Het kabinet is voornemens om in 2016 een 
nationale veiligheidsstrategie uit te brengen. Hierin zal nadrukkelijk 
rekening worden gehouden met de gevolgen van internationale ontwikke-
lingen voor de nationale veiligheid. 

In eerdere brieven aan uw Kamer werd aangekondigd dat de Wetenschap-
pelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) een advies voorbereidt over de 
toekomst van het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid. De WRR 
onderzoekt in dit kader mede of er (beleids)aanpassingen mogelijk zijn die 
een toekomstbestendig en samenhangend veiligheidsbeleid bevorderen. 
Het kabinet ziet dit advies graag tegemoet. 
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Het kabinet ziet, in afwachting van het WRR-advies, geen aanleiding om 
een apart onderzoek in te stellen. 

Mede namens de Ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en 
Justitie, 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert
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