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Achtergronden en gevolgen

Tom Vander Beken

Hoewel interne en externe veiligheid traditioneel als onderscheiden concepten wor‐
den gehanteerd en op die basis ook taken van politie en van het leger van elkaar
worden onderscheiden, vervagen de grenzen ertussen steeds meer. Door een uit‐
breidend veiligheidsconcept, een verandering in de aard van de interventies op
vreemd grondgebied en een wijzigend vijandsbeeld, groeit de overlapping tussen
militaire en politiële doelstellingen en taken. Deze realiteit verschilt van de uit‐
gangspunten van het bestaande juridisch en normatief kader dat wel nog steeds
gebaseerd is op het onderscheid tussen interne en externe veiligheid.

1 Inleiding

De doelstellingen en de actoren met betrekking tot externe en interne veiligheid
in de westerse wereld worden in de klassieke literatuur (zie bijv. Bittner 1970,
Welch 1976 en Feaver 2005) op een vrij gepolariseerde wijze onderscheiden.
Externe veiligheid, in eerste instantie belichaamd door het leger, wordt voorna‐
melijk gezien in functie van het beschermen (en verwerven) van grondgebied van
een soevereine staat. Externe veiligheid wordt geassocieerd met situaties van oor‐
log waarbij de meest diverse en vergaande geweldvormen mogelijk en soms zelfs
noodzakelijk geacht worden. Externe veiligheid richt zich tegen een vijand die het
collectief van de samenleving of staat bedreigt. Interne veiligheid is in die visie
veel meer naar binnen gericht en heeft het beschermen van de interne organisatie
van de soevereine staat en zijn onderdanen tot voorwerp. Interne veiligheid is een
aangelegenheid voor ‘interne’ veiligheidsdiensten zoals politiediensten dat bij uit‐
stek zijn. Deze interne veiligheid wordt nagestreefd ten aanzien van (mede)bur‐
gers in functie van het handhaven van de eigen orde en regels. Excessief geweld is
daarbij eerder uitzondering dan regel.

In deze bijdrage wordt de oorsprong van de concepten externe en interne veilig‐
heid geduid en onderzocht hoe de onderlinge verschillen en verbanden geëvolu‐
eerd zijn tot een situatie waarbij allerhande vormen van grensvervaging optreden.
Daarbij wordt eerst teruggekeken naar de context waarin interne en externe vei‐
ligheid zich als aparte entiteiten hebben ontwikkeld. Vervolgens wordt de toene‐
mende grensvervaging tussen beide concepten beschreven en geïllustreerd en
worden de gevolgen daarvan besproken. Ten slotte wordt op basis van deze ana‐
lyse een aantal uitdagingen voor de toekomst naar voren gebracht.
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2 Externe en interne veiligheid onderscheiden

Het onderscheid tussen interne en externe veiligheid in de zin zoals hierboven
beschreven, is doorheen de geschiedenis niet steeds even groot en belangrijk
geweest. Wat militair en wat burgerlijk was in organisatie en uitvoering was vaak
een semantische of zelfs politieke discussie doordat de doelstellingen en praktij‐
ken zelf niet fundamenteel van elkaar verschilden. De geschiedenis van leger en
politie is dan ook in grote mate gelijklopend (Fijnaut 2007). Beide zijn namens de
overheid met de uitoefening van geweld bekleed en ontwikkelden zich mee met
de natiestaat. Krijgsmachten zijn in vele gevallen eerst en groter in aantal dan de
burgerlijke politiediensten en domineren het gehele veiligheidsbeleid (Easton &
Moelker 2010). Groei en ontwikkeling van staten en steden dringen dan weer
militaire instellingen weg ten voordele van door burgerlijk gezag aangestuurde
interne veiligheidsdiensten, zonder dat wat zij doen en hoe zij dit doen daardoor
essentieel van elkaar verschillen.

De idee dat externe en interne veiligheid echt wel te onderscheiden concepten
zijn heeft vooral in de negentiende en twintigste eeuw vorm gekregen. De afname
van interne machtsconcentraties en het sociaalcontractsdenken uit de verlichting
leidden tot discussies over beperkingen van de soevereiniteit en uitoefening van
macht. Geweld dat in naam van de staat werd uitgeoefend moest onderworpen
worden aan principes van legaliteit, proportionaliteit, subsidiariteit maar zeker
ook finaliteit. Het gevolg daarvan was dat (ook) veiligheidstaken volgens deze
principes werden opgedeeld. Voor taken met een militaire finaliteit zoals oorlog
voeren tegen een buitenlandse vijand was het gebruik van veel en excessief
geweld intrinsiek en legitiem. Voor taken die tot doel hadden de orde op het eigen
grondgebied te vrijwaren en potentieel actie tegen de eigen burgers impliceerden
was het gebruik van geweld en dwang in veel mindere mate algemeen te recht‐
vaardigen. De betrachting om de interne orde te vrijwaren diende immers steeds
te worden afgewogen ten opzichte van het recht op vrijheid en bescherming van
de eigen burgers.

Het feit dat externe en interne veiligheid op die manier een juridische en soms
zelfs constitutionele inkadering kregen had ook een ideologische en normatieve
achtergrond. Hoewel externe en interne veiligheid nog steeds gezien werden als
vergelijkbare elementen in eenzelfde continuüm werden zij niet als evenwaardig
gepercipieerd en gelegitimeerd. In dit liberale denkkader is het uiteindelijke doel
van elke ordehandhaving gericht op het tot stand brengen van een interne orde
waarvoor burgerlijke autoriteiten uiteindelijk de verantwoordelijkheid moeten
dragen. Het bewerkstelligen van externe veiligheid door middel van militaire acti‐
viteiten en diensten is daarbij maar een tussenfase ter voorbereiding van een
ideale burgerlijke samenleving of dient minstens daaraan ondergeschikt te zijn.
Dit diepgewortelde blue in green veiligheidsparadigma draagt heel wat componen‐
ten in zich die de politieke discussie over externe en interne veiligheid kunnen
manipuleren. Voor autoriteiten worden ‘burgerlijk’ en ‘militair’ immers steeds
meer normatieve labels waardoor zij hun optreden kunnen of moeten legitime‐
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ren. Als burgerlijk gedefinieerde doelstellingen of organisatievormen roepen daar‐
bij andere, en doorgaans minder bedreigende, associaties op dan militaire. De
analyse van Jauregui (2010) over deze discoursen in het kader van de koloniale
veiligheidspolitiek in Zuid-Azië waarin ze de inwisselbaarheid en politieke mani‐
pulatie van de concepten ‘burgerlijk’ en ‘militair’ en ‘geweld’ en ‘orde’ aantoont, is
op dat vlak zeer illustratief. Omdat de Britse koloniserende overheid de handha‐
ving van de burgerlijke orde als ideaal doel proclameerde, werden in het midden
van de negentiende eeuw zowel politiediensten als militaire structuren in het
leven geroepen, terwijl hun taken bleven dooreen lopen en de koloniale politie
zelfs eerder met militaire taken zoals peace keeping was belast (Jauregui 2010, 66).

3  Toenemende grensvervaging

Hoewel externe en interne veiligheid om rechtsstatelijke en ideologische redenen
worden onderscheiden en nog steeds een normatief en juridisch kader vormen
waarbinnen heel wat beslissingen worden genomen, zijn er steeds meer aanwij‐
zingen dat de grenzen tussen beide concepten steeds verder vervagen.

3.1  Make peace, not war
Wat eens zo duidelijk de finaliteit van een militair, op zogenaamde externe veilig‐
heid gericht, optreden was, blijkt nu eerder de uitzondering dan de regel gewor‐
den. Hoewel het de laatste decennia niet aan oorlogen heeft ontbroken en legers
nog steeds vechten ter vrijwaring en verovering van grondgebied, dient te worden
vastgesteld dat de inhoudelijke invullen daarvan nu vaak heel anders is. Naast de
traditionele verdedigende en aanvallende oorlogsvoering mengen staten zich, al
dan niet preventief, steeds meer in conflicten waarbij hun grondgebied niet recht‐
streeks betrokken is, maar waarbij zij belangen hebben in het kader van interna‐
tionale allianties of economische en strategische redenen. Zoals bijvoorbeeld bij
de militaire interventies in Irak of Libië blijkt, wordt een dergelijk optreden veel
minder gekenmerkt door het gebruik van traditioneel excessief geweld, al is het
maar om slachtoffers bij de eigen troepen in dit verre conflict zoveel mogelijk te
beperken. Oorlog wordt met een steeds groter wordende precisie gevoerd, waarbij
doelwitten zo nauwkeurig mogelijk worden geselecteerd en aangevallen. De colla‐
teral damage voor de niet direct betrokken individuen wordt daarbij zo klein
mogelijk gehouden en het risico voor de eigen troepen minimaal (bijv. door te
werken met van op afstand bestuurde niet bemande drones).

Doordat de bedoeling van de interventie in een ander conflict eerder gericht is op
het beheersen en sturen van dat conflict in plaats van het vrijwaren of uitbreiden
van grondgebied verschuift bovendien de invulling van de taken die worden uitge‐
voerd. In plaats van de echte oorlogsvoering komen meer ordehandhavende en
beschermende opdrachten op de voorgrond waarbij de burgers veel meer dan de
zogenaamde vijand aandacht behoeven. Territoriale grenzen zijn veel minder dan
vroeger gekoppeld aan invloedssferen en belangen, waardoor het verschil tussen
interne en externe veiligheid afbrokkelt en aan belang verliest (Bigo 2000). Het
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optreden op het grondgebied van een vreemde staat wordt steeds minder gedefi‐
nieerd in termen van oorlog en verslaan van de vijand. Niet oorlog maar vrede of
peace building wordt als doelstelling van de interventie naar voren geschoven
waarbij de plaats van het (post)conflict dient te worden gestabiliseerd en weer
opgebouwd. Het gaat daarbij steeds minder om een strijd tussen staten waardoor
(externe) veiligheid steeds verder wordt losgemaakt van interstatelijke conflicten
en actoren (Biscop 2005). Op basis van de stelling dat economische en sociale ont‐
wikkelingsproblemen ten grondslag liggen aan conflicten en veiligheidsproble‐
men wordt ook het concept veiligheid veel breder ingevuld. De doelstelling wordt
human security waarbij het concept veiligheid zijn politieke en militaire context
overstijgt en wordt uitgebreid tot aspecten van ontwikkelingssamenwerking,
migratie, economie, milieu, voedselprogramma’s, huisvesting en dergelijke. Klas‐
sieke geopolitieke strategieën krijgen steeds meer componenten van biopolitiek
waarbij de strijd tussen machtsblokken aangevuld en soms zelfs vervangen wordt
door kwesties van ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang (Zemni & Ver‐
tommen 2010).

Veiligheidsoperaties in het buitenland hebben dan ook in steeds mindere mate
exclusief met grondgebied en geweld te maken, waardoor klassieke legers steeds
minder toegerust blijken om dergelijke operaties (alleen) uit te voeren. Dit leidt
tot transformaties binnen de krijgsmachten die zich trachten aan te passen aan
de nieuwe contexten en opdrachten en daardoor opschuiven in de richting van
politiediensten. Door een proces van constabularisation (Janowitz 1960) – wat
hier vrij zou kunnen vertaald worden als ‘meer politiegericht worden’ – van hun
doelstellingen en organisatie zouden ze flexibeler moeten worden in geweldge‐
bruik en in het uitvoeren van taken zodat ze meer toegerust zijn om te doen wat
van hen in die nieuwe context verwacht wordt. En dat heeft steeds minder te
maken met vechten en vijanden, en steeds meer met het functioneren als diplo‐
maat, politieman, sociaal werker, conflictmanager en adviseur van lokale autori‐
teiten (Moelker & Soeters 2003). Krijgsmachten worden daarbij wel zeer hybride
organisaties die er enkel taken bij krijgen. Zij blijven bij uitstek geschikt om aan
het einde van het geweldspectrum actief te zijn (militaire conflicten), maar krij‐
gen ook taken in het middengebied (beheersen van opstanden en rellen) en soms
zelfs in de laagste zone (diefstallen en geweld door individuen gepleegd in post-
conflictsituatie) (Easton & Moelker 2010). Daarnaast worden zij ingezet om naast
en met andere actoren de human security na te streven en voeren zij humanitaire
taken uit of worden ingezet bij allerhande crises en rampen.

Politiediensten zijn in diezelfde context actief en worden, na of naast militaire
diensten, in toenemende mate op vreemd grondgebied ingezet om mee vorm te
geven aan deze brede veiligheidspolitiek in het algemeen en de opbouw of onder‐
steuning van de orde in het bijzonder. In sommige gevallen (bijv. Kosovo en Oost-
Timor) gaat het mandaat van deze politiediensten zeer ver en krijgen zij ook de
opdracht om voor de wetshandhaving op het vreemde grondgebied in te staan
(Janssens 2010).Voor politiediensten die opgeleid en getraind zijn om de interne
veiligheid (in het eigen land) te vrijwaren zijn dergelijke missies niet evident,
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omdat hun taken hoe dan ook heel wat kenmerken van externe veiligheid verto‐
nen. Dit zorgt ervoor dat politiefuncties in dergelijke contexten behoefte krijgen
aan competenties die traditioneel meer in de militaire sfeer liggen. Het is dan ook
niet toevallig dat deze ontwikkelingen politiemachten met een paramilitaire orga‐
nisatiestructuur en opleiding zoals de marechaussee, gendarmerie, carabinieri en
voormalige Belgische Rijkswacht een nieuwe raison d’être geven (Zanders & Jans‐
sens 2010). Na een periode van afbouw en demilitarisering van deze paramilitaire
diensten ten voordele van civiele politie of het onder burgerlijk gezag plaatsen
ervan lijken de internationale ontwikkelingen dergelijke diensten kansen te geven
om zich te profileren als ideale partner in het internationale crisisbeheer op de
grens tussen externe en interne veiligheidstaken (Lutterbeck 2004). De oprich‐
ting van een European Gendarmerie Force in 2007 met als doel de capaciteit bin‐
nen het civiele crisisbeheer te verbeteren en daarbij zowel op te treden als onaf‐
hankelijke macht als parallel aan een militaire interventie, spreekt daarbij boekde‐
len.

Met de begrippen externe en interne veiligheid in hun klassieke betekenis, kun‐
nen dergelijke situaties nog moeilijk worden gevat en omschreven. Door het ver‐
anderen van de aard van vele conflicten en internationale interventies dekt de
vlag ‘externe veiligheid’ steeds minder de lading. In heel veel gevallen gaat het
niet meer om ‘externe’ dreigingen of vijanden die aangepakt moeten worden,
maar om collectieve en dus in grote mate interne stabiliteitsdoelstellingen die
worden nagestreefd. Ook over ‘veiligheid’ in de enge betekenis gaat het in die dis‐
coursen en interventies steeds minder. Doordat veiligheid steeds meer elementen
van human security in brede zin is gaan bevatten en bijvoorbeeld ook betrekking
heeft op ontwikkeling, migratie en voedselvoorziening is het een concept gewor‐
den met dimensies die de klassieke interne en externe veiligheidsconcepten ver te
buiten gaan. Klassieke indelingen van veiligheid die gekoppeld zijn aan de legiti‐
matie van geweld – grote externe dreigingen legitimeren excessief geweld, interne
meer individuele verstoringen enkel een beperkte geweldsuitoefening – worden
daardoor minder bruikbaar.

3.2  Boeven worden vijanden
Het vrijwaren van openbare orde en het opsporen en bestrijden van criminaliteit
zijn belangrijke elementen van hetgeen klassiek als interne veiligheid wordt
gezien. Politiediensten zijn in dat plaatje de actoren bij uitstek die met dergelijke
activiteiten worden geassocieerd. Hun tegenspelers zijn individuen die zich (bij
voorkeur) op het grondgebied bevinden en wiens gedragingen gestopt of gesanc‐
tioneerd moeten worden. De laatste decennia is dit typische beeld van de politie‐
dienst tegenover de individuele wetsovertreder of ordeverstoorder steeds verder
van de realiteit weggeschoven.

Criminaliteit en onveiligheid worden immers steeds minder met individuen alleen
geassocieerd. Collectieve vormen van criminaliteit, waarbij de verantwoordelijken
ervan zich verenigen in grotere entiteiten of minstens zo kunnen worden gecate‐
goriseerd, komen steeds meer op de voorgrond. Niet de drugsbaron maar zijn cri‐
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minele organisatie, kartel of zelfs narco states worden de tegenstrevers van de
wetshandhavingsdiensten. Het klassiek arsenaal aan middelen en technieken dat
deze diensten ter beschikking staat, blijkt daarvoor evenwel niet steeds aangewe‐
zen. De tegenstrever is immers geen gewone boef meer, maar een veel grotere
entiteit met internationale vertakkingen en vaak politieke inbedding. De
bevoegdheden van politiediensten zijn onder invloed van die ontwikkelingen uit‐
gebreid in de richting dat zij meer mogelijkheden hebben gekregen om geweld te
gebruiken en technieken te gaan toepassen die eerder met militaire en staatsvei‐
ligheidsactoren worden geassocieerd, zoals het afluisteren van telecommunicatie,
infiltratie en het werken met informanten. Maar ook buiten de politie werd crimi‐
naliteit en onveiligheid een belangrijk agenda- en beleidspunt. Wanneer een vei‐
ligheidsproblematiek als dermate ernstig wordt beschouwd dat de veiligheid van
alle burgers en de soevereiniteit van de staat in het gedrang komt, verandert de
strijd tegen allerhande criminaliteitsvormen en groepen tot een oorlogssituatie
waarbij de inzet van militaire middelen en actoren als vanzelfsprekend wordt
gezien. De war on drugs die de Verenigde Staten tegen de illegale drugs hebben
gevoerd en nog voeren wordt ook met typisch met externe veiligheid geassoci‐
eerde middelen gevoerd. Of wat zijn operationele activiteiten op vreemd grondge‐
bied (bijv. tegen het FARC in Columbia) met inbegrip van invasie (bijv. Operation
Just Cause in Panama in 1989) anders (Gilboa 1995)? Het opsporen van verdach‐
ten of daders van criminele activiteiten is in een aantal gevallen een oorlog gewor‐
den tegen een (bij voorkeur externe) vijand van het land of het beleid.

Sinds 9/11 is deze ontwikkeling in een stroomversnelling terechtgekomen waarbij
vooral de groepen en entiteiten die met (moslim)terrorisme in verband gebracht
worden de nieuwe vijanden zijn. Hoewel het in deze gevallen vaak om aspecten
van interne veiligheid gaat, verschuiven het discours en de ingezette middelen
sterk in de richting van externe veiligheid: militaire operaties worden, samen met
burgerlijke en militaire inlichtingendiensten, op touw gezet om groepen te
bevechten en verantwoordelijken voor terroristische aanslagen op te sporen en
fysiek uit te schakelen. Het feit dat individuen of groepen verantwoordelijk
geacht worden om op de een of andere manier ‘onze’ veiligheid te bedreigen of
aan te tasten legitimeert zelfs preemptive strikes of militaire aanvallen op een vij‐
and als reactie op een verwachte of dreigende oorlog. De essentie van deze vooral
onder president Bush ontwikkelde stelling (de zogenaamde Bush doctrine) is dat
het legitiem is zelf aan te vallen vooraleer een onvermijdbaar geachte externe
dreiging zich realiseert. De aanval op Irak op basis van onvolledige of zelfs
onjuiste informatie dat dit land nucleaire, chemische en biologische oorlogstech‐
nologie had ontwikkeld, heeft aangetoond waartoe een dergelijke invulling van
het voorzorgsprincipe kan leiden.

De toenemende extraterritoriale werking van de meeste nationale strafwetten,
waardoor steeds meer mogelijkheden bestaan om misdrijven die in het buitenland
zijn begaan voor de eigen rechtbanken te brengen (Vander Beken 1999), draagt
tot deze ontwikkelingen bij. Voor het handhaven van die extraterritoriale regels
zijn de eigen interne politiediensten niet bevoegd en toegerust en zijn zij afhanke‐
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lijk van de medewerking van hun buitenlandse collega’s. Op mondiaal vlak, en
zeker in (post)conflictengebieden, is deze samenwerking vaak de jure, en zeker
ook de facto, onmogelijk. Om dit handhavingstekort te verhelpen kiezen steeds
meer staten ervoor om operationeel actief te worden buiten de grenzen en zelf in
te staan voor de opsporing en eventuele overbrenging naar het eigen land van
wetsovertreders. De actoren die voor deze taken worden ingezet, zijn geen civiele
politiediensten maar militaire entiteiten. De Belgische reactie tegen de piraterij in
de Golf van Aden is daarvan een mooie illustratie. In 2010 keurde het Belgische
parlement een wet goed die het mogelijk maakt om (Somalische) verdachten van
piraterij in België te berechten. En deze wet wordt in de praktijk ook afgedwongen
door het Belgische leger dat in deze regio aanwezig is en daadwerkelijk verdachten
heeft gearresteerd en in België voor de rechter gebracht. De context van deze
interventies is opnieuw de verbreding van het veiligheidsconcept en het door
elkaar lopen van externe en interne besognes. Piraterij op zee wordt gedefinieerd
als een kwestie van collectieve nationale veiligheid waarbij het vrijwaren van de
zeeroutes vooropstaat. Het beschermen van handelsschepen – waarvan beklem‐
toond wordt dat die ook tonnen hulp en voedsel en ander materiaal meebrengen
voor de plaatselijke bevolking – moet de handel in die regio en dus ook de eigen
economische belangen behartigen (Zemni & Vertommen 2010). Of hoe de verva‐
ging tussen criminaliteitsbestrijding, veiligheid, economie en ontwikkeling
opnieuw het praktijkveld kleurt en taken en actoren in elkaar doet vervloeien.

Voor militair georganiseerde structuren is deze verandering van het vijandsbeeld
een uitdaging, maar in zekere zin ook een zegen. De uitdaging ligt vooral in het
feit dat militaire organisaties in staat moeten zijn om een vijand te bekampen die
op een (heel) andere wijze dan zijzelf functioneert en is georganiseerd. Militaire
organisaties zijn traditioneel grote, centraal gerichte structuren die voor grondge‐
biedbeschermende activiteiten moeten kunnen worden ingezet. Hun natuurlijke
tegenstrevers zijn structuren van gelijkaardige allure en doelstelling: oorlog voe‐
ren in, maar vooral tussen staten. Wanneer de tegenstrever evenwel de vorm aan‐
neemt van een groepering, beweging of zelfs een individu ontstaat een erg asym‐
metrische verhouding. Hoe kan en moet een leger tegen een dergelijke tegenstan‐
der vechten? De organisatorische, maar ook wel conceptuele consequenties van
deze asymmetrie zijn voor de krijgsmachten bijzonder groot. Indien zij tegen deze
nieuwe uitdaging opgewassen willen zijn, zullen zij meer elementen die met
interne veiligheid worden geassocieerd moeten (willen) incorporeren. Ook dit
drijft hen, zonder dat zij hun expliciet militaire taken daardoor verliezen, onver‐
mijdelijk in een richting van constabularisation (De Weger 2010).

Deze verandering van vijandsbeeld is voor krijgsmachten in bepaalde mate ook
een zegen. Het verdwijnen van de traditionele machtsverhoudingen en grote geo‐
politieke spanningen van tijdens de Koude Oorlog maakte een fors militair appa‐
raat in zekere zin overbodig. Als de vijand verdwenen is, is er ook veel minder
behoefte aan een leger om deze af te schrikken of te bekampen. De introductie
van een asymmetrische nieuwe vijand stelt dit militaire complex dus voor een
nieuwe uitdaging, maar levert tegelijk ook een nieuwe bestaansreden.
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4  Gevolgen van grensvervaging

Deze grensvervaging tussen externe en interne veiligheid en tussen de actoren die
daarmee worden geassocieerd, heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop
veiligheidsbeleid vorm wordt gegeven en ingebed. Uit de hierboven aangehaalde
voorbeelden van grensvervagingen blijkt dat het steeds moeilijker wordt om
nationale van internationale belangen en interne van externe veiligheid te onder‐
scheiden. Als speler in het veiligheidsbeleid lijkt de natiestaat steeds meer aan
belang in te boeten ten voordele van grotere transnationale dynamieken en
andere soorten van actoren die mee het speelveld bepalen. Dit gaat gepaard met
een uitbreiding van het veiligheidsconcept waarbij de begrippen als ‘openbare
orde’, ‘criminaliteit’, ‘vijand’ en ‘oorlog’ slechts een klein deel van het veiligheids‐
discours reflecteren. Veiligheid omvat vooral ook het hele veld daartussen, waar‐
bij bestaande en zich nieuw ontwikkelende actoren zich bezighouden met crimi‐
naliteit te bestrijden met oorlogsmiddelen en militair interveniëren door middel
van aan community policing verwante strategieën of technieken. Maar veiligheid
beslaat ook steeds meer grote stukken van buiten datgene wat zich tussen de
klassieke externe en interne veiligheidspolen bevindt. Wanneer veiligheid wordt
samengebracht met (economische) ontwikkeling en daardoor wordt gestuurd,
wordt het onderscheid tussen interne en externe veiligheid nog minder relevant.
Dan gaat het veel meer over de vraag hoe en met wie voedselhulp kan worden ver‐
deeld en in welke mate dit wordt gesecuritiseerd, dan over het politie- of militaire
statuut van de daarbij betrokken veiligheidsdiensten.

Hoewel grensvervagingen tussen interne en externe veiligheid op zich geen nieuw
fenomeen zijn en daardoor in zekere mate herkenbaar, roepen zij toch een aantal
vragen op die verdere reflectie verdienen. Zoals eerder beschreven ligt de grond‐
slag van het onderscheid tussen interne en externe veiligheid in de fundamenten
van de natie- en rechtsstaat vervat. De uitgangspunten daarvan zijn dat over‐
heidsactie in het algemeen en geweld in het bijzonder slechts gelegitimeerd kun‐
nen worden indien zij in overeenstemming zijn met een precies doel en legaal,
proportioneel en subsidiair worden aangewend. Dit principe ligt verankerd in
constituties, mensenrechtenverdragen en (internationale) regelgeving inzake
straf(procedure) en gegevensbescherming.

Het is echter zeer de vraag of deze onderbouw de bestaande evoluties en grens‐
vervagingen kan vatten en legitimeren (Den Boer e.a. 2010). Het normatief kader
voor wat in het kader van (interne en externe) veiligheid kan en moet, is sterk
vanuit nationaal perspectief vormgegeven. Veel antwoorden op normatieve vra‐
gen die in dit nieuwe transnationale en globale veiligheidsverhaal opduiken, zijn
dan ook niet in dat bestaande kader terug te vinden. Heel wat van de hierboven
beschreven praktijken en vormen van grensvervagingen spelen zich dan ook af in
een juridisch vacuüm of gaan zelfs gewoon zonder meer tegen de bestaande regels
in. Wat militairen precies kunnen, mogen en moeten wanneer zij zich op vreemd
grondgebied bevinden en wat daarvan de juridische gevolgen zijn, is vooralsnog
meestal onduidelijk (voor de situatie m.b.t. piraterij zie bijv. Knoops 2009 en Fink
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& Galvin 2009), maar definieerbaar binnen de bestaande contouren. Ook de uit‐
bouw van een normatief instrumentarium van wat een internationaal politieop‐
treden zou moeten en kunnen zijn, is niet onmogelijk op basis van bestaande
kaders waarbij internationale normen met betrekking tot rule of law en mensen‐
rechten een weliswaar vaag maar daadwerkelijk aanknopingspunt kunnen zijn. In
de praktijk blijkt op dat vlak nog veel werk aan de winkel omdat vanuit verschil‐
lende rechtsculturen naar deze situatie wordt gekeken en het niet eenvoudig is
om de neuzen bij internationale optredens in dezelfde richting te laten wijzen.
Moeten troepen in het buitenland bijvoorbeeld strikte regels meekrijgen die ze
moeten naleven (een typisch continentale visie) of moeten eerder algemene
gedragsregels die heel wat discretionaire ruimte laten hun optreden leiden (zoals
dat in Angelsaksische landen de traditie is (Hobbing 2008))?

Nog veel moeilijker wordt het wanneer het optreden van veiligheidsactoren
dermate sui generis wordt (genoemd) dat geen enkel kader toepasbaar wordt. Wat
zijn de rechten en verplichtingen van de personen die opgesloten zitten in Guan‐
tánamo Bay nu precies? Zijn zij verdachten van buiten het (Amerikaanse) territo‐
rium gepleegde misdrijven die vervolging riskeren onder het Amerikaanse straf‐
recht? Of zijn het gevangen genomen vijanden die al dan niet als krijgsgevangene
kunnen worden beschouwd en de internationale bescherming genieten die dit
statuut met zich brengt (Steyn 2004)?

Maar het gaat niet alleen om praktijken die direct lijf en leden van betrokken
rechtssubjecten raken. Ook op het vlak van uitwisseling van allerhande gegevens
tussen veiligheidsactoren is er een grote mate van grensvervaging waarvoor het
normatief kader allerminst aangepast lijkt. Door de steeds bredere invulling van
wat veiligheid is en kan zijn, is er in toenemende mate nood aan informatie. Vei‐
ligheidsactoren ontwikkelen zich dan ook steeds meer in de richting van informa‐
tieverzameling en -analyse waarbij de overtuiging leeft dat de kwantiteit aan
informatie die bijeengebracht kan worden, de kwaliteit van de analyse zal verbete‐
ren en de greep op veiligheidsproblemen vergroten. Deze niet aflatende informa‐
tiehonger werkt zowel in de diepte – het opdrijven van de eigen informatiewin‐
ning – als in de breedte – via uitwisseling van gegevens met andere (veilig‐
heids)actoren (Ericson & Haggerty 1997).

Doordat vijandsbeelden en criminaliteitsbeelden en veiligheidsbesognes steeds
meer met elkaar samenvallen en elkaar overlappen is er een hele informatiemarkt
ontstaan waarop allerhande gegevens kunnen worden uitgewisseld en bijeenge‐
bracht. De klassieke finaliteitsregel – informatie kan enkel worden gebruikt voor
de doelstelling waarmee ze is verzameld – is in dergelijke context nagenoeg niet
na te leven. Het gevolg daarvan is dat praktijken waarbij militaire, politiële,
gerechtelijke en private gegevens worden verzameld en gecombineerd in functie
van algemene veiligheidsdoelstellingen steeds meer voorkomen en aanvaardbaar
worden geacht. Wie stelt nog vragen bij het massaal gebruik van bankgegevens
(bijv. in de Swift-zaak waarin CIA en het Amerikaanse ministerie van Financiën
massaal inzage vroegen en kregen in de in België gevestigde wereldwijde coördi‐
nator van financiële transacties – zie daarover De Busser 2009) of de doorgifte
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van persoonsgegevens van passagiers (Rasmussen 2009) in het kader van terro‐
risme? En wie verbaast zich er nog over dat informatie die is ingewonnen in het
kader van politiële en gerechtelijke onderzoeken rechtstreeks en zonder meer
gebruikt wordt door autoriteiten die zich bezighouden met grensbewaking en
beslissingen over wie al dan niet het land binnenkomt?

Het zijn praktijken die ondertussen evident geworden zijn. De grenzen tussen de
verschillende aspecten van het veiligheidsspectrum en de actoren die dit bevolken
zijn in de praktijk eerder artificieel en zelfs hinderlijk geworden. Het normatief
kader en de rechtsprincipes die op dergelijke praktijken van toepassing (zouden
kunnen) zijn, volgt die trend in veel mindere mate. Regels en normen stammen
qua achtergrond en inhoud nog steeds uit een typische rechtsstatelijke traditie
waarin het veiligheidsconcept veel meer was opgedeeld en ingeperkt. De discre‐
pantie tussen wat er aan regels bestaat en hetgeen zich in dat hedendaagse veilig‐
heidscomplex afspeelt, is dan ook bijzonder groot, waardoor een grote spanning
tussen recht en maatschappij ontstaat.

Het is erg onwaarschijnlijk dat de praktijk ‘terugkeert’ naar een situatie waarin de
uit de verlichting stammende rechtstatelijke beginselen onverkort gelding krij‐
gen. Misschien is het wel verstandiger om het andersom te doen en op basis van
een goede analyse van wat er precies gebeurt, te durven nadenken over de contou‐
ren van een nieuw normatief kader.

Literatuur

Bigo, D. (2000) When two become one. Internal and external securitisations in Europe. In:
M. Kelstrup & M.C. Williams (Eds.), International Relations Theory and the Politics of the
European Integration, Power, Security and Community. Londen: Routledge, 171-205.

Biscop, S. (2005) The European Security Strategy. A Global Agenda for Positive Power. Alder‐
shot: Ashgate Publishing.

Bittner, E. (1970) The Functions of the Police in Modern Society. Washington DC: U.S. Govern‐
ment Printing Office.

De Busser, E. (2009) Data Protection in EU and US Criminal Cooperation. A Substantive Law
Approach to the EU Internal and Transatlantic Cooperation in Criminal Matters between
Judicial and Law Enforcement Authorities. Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu.

De Weger, M. (2010) Striving for symmetry. Constabularisation, security and security
complexes. In: M. Easton, M. den Boer, J. Janssens, R. Moelker & T. Vander Beken
(Eds.), Blurring Military and Police Roles. The Hague: Eleven International Publishing,
111-126.

Den Boer, M., J. Janssens, T. Vander Beken, M. Easton & R. Moelker (2010) Epilogue. Con‐
cluding notes on the convergence between military and police roles. In: M. Easton,
M. den Boer, J. Janssens, R. Moelker & T. Vander Beken (Eds.), Blurring Military and
Police Roles. The Hague: Eleven International Publishing, 223-228.

Easton, M. & R. Moelker (2010) Constabularisering en militarisering. Groeien politie en
krijgsmacht naar elkaar toe? Orde van de Dag, 50, 5-16.

Ericson, R. & K. Haggerty (1997) Policing the Risk Society. Oxford: Clarendon Press.
Feaver, P. (2005) Armed Servants. Agency, Oversight and Civil-military Relations. Cambridge,

MA: Harvard University Press.

68 Tijdschrift voor Veiligheid 2011 (10) 4

Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor M. Vanneste



Grensvervaging tussen interne en externe veiligheid

Fijnaut, C. (2007) De geschiedenis van de Nederlandse politie. Amsterdam: Boom.
Fink, M. & R. Galvin (2009) Combating pirates off the coast of Somalia. Current legal chal‐

lenges. Netherlands International Law Review, 56(3), 367-395.
Gilboa, E. (1995) The Panama invasion revisited. Lessons for the use of force in the post

cold war era. Political Science Quarterly, 110(4), 539-562.
Hobbing, P. (2008) Uniforms without uniformity. A critical look at European standards in

policing. In: E. Guild & F. Geyer (Eds.), Security versus Justice? Police and Judicial Coop‐
eration in the European Union. Aldershot: Ashgate, 243-263.

Janowitz, M. (1960) The Professional Soldier. A Social and Political Portrait. New York: The
Free Press of Glencoe.

Janssens, J. (2010) Blur the boundaries! Policing in contemporary peace operations. In:
M. Easton, M. den Boer, J. Janssens, R. Moelker & T. Vander Beken (Eds.), Blurring
Military and Police Roles. The Hague: Eleven International Publishing, 79-110.

Jauregui, B. (2010) Civilised coercion, militarised law and order. In: M. Easton, M. den
Boer, J. Janssens, R. Moelker & T. Vander Beken (Eds.), Blurring Military and Police
Roles. The Hague: Eleven International Publishing, 57-78.

Knoops, G. (2009) Internationale piraterij. Naar een supranationale rechtsgang? Justitiële
Verkenningen, 35(8), 91-92.

Lutterbeck, D. (2004) Between police and the military. The new security agenda and the
rise of gendarmeries. Cooperation and conflict, 14(2), 45-68.

Moelker, R. & S. Soeters (2003) Krijgsmacht en samenleving. Klassieke en eigentijdse inzichten.
Amsterdam: Boom.

Rasmussen, D.R. (2009) Is international travel per se suspicion of terrorism? The dispute
between the United States and European Union over passenger name record data
transfers. Wisconsin International Law Journal, 26, 551-590.

Steyn, J. (2004) Guantanamo Bay: the legal black hole. The International and Comparative
Law Quarterly, 53, 1-15

Vander Beken, T. (1999) Forumkeuze in het international strafrecht. De verdeling van misdrij‐
ven met aanknopingspunten in meerdere staten. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.

Welch, C.E. (1976) Civilian Control of the Military. Theory and Cases from Developing Coun‐
tries. Albany: State University of New York Press.

Zanders, P. & J. Janssens (2010) Militarisering van politiefuncties in postconflictgebieden.
Is er een plaats voor de civiele politie bij gemengde vredesoperaties? Orde van de Dag,
50, 71-82.

Zemni, S. & S. Vertommen (2010) Politiek-filosofische reflecties over grensvervaging tus‐
sen leger en politie. Orde van de Dag, 50, 17-24.

Tijdschrift voor Veiligheid 2011 (10) 4 69

Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor M. Vanneste




