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Bijlage I 
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Bij de pijlers zijn geëvalueerde maatregelen gekleurd weergegeven. Daarnaast zijn de acto-
ren die een belangrijke rol spelen in de pijler weergegeven. Vetgedrukte actoren spelen een 
fundamentele rol in de pijler.  
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 1                                                           
1 In bovenstaande doelboom zijn de relaties opgenomen zoals in de CT-strategie verwoord.  
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2

                                                           
2 In bovenstaande doelboom zijn de relaties opgenomen zoals deze blijkt uit onze eigen analyse, de gesprekken en documentstudie.  
Om visueel te verduidelijken welke pijler bij welk doel hoort is er een stippellijn toegevoegd. Deze heeft geen inhoudelijke betekenis. 
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Bijlage II   

Inventarisatie beleidsdocumenten en 
evaluaties 

 

 

Afbakening: In dit onderzoek zijn alleen de beleidsmaatregelen meegenomen die met enigerlei 

inbreng van de NCTV plaatsvinden en die gebaseerd zijn op een schriftelijk document.  

Werkwijze: De inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de onderwerpen uit de CT 

Strategie. Deze zijn geordend volgens de prioriteiten uit de CT Strategie (hieronder p. 1 t/m 9) 

en de pijlers uit de CT Strategie (hieronder p. 9 t/m 15). Voor elk onderwerp is aangegeven 

welke beleidsdocumenten en welke evaluaties door ons gevonden zijn in openbare stukken. 

Elk beleidsdocument, evaluatie of rapport heeft een code die correspondeert met het 

meegeleverde bestand. De eerste twee cijfers in de code refereren naar de map waarin het 

bestand zich bevindt. De stukken die niet gevonden zijn en niet in het bestand staan, zijn 

gemarkeerd met N/A.  

 

 

 
 



BIJLAGENRAPPORT ‘CT-STRATEGIE IN FOCUS’ 

18 

 

Overkoepelend beleid  
Code Beleidsdocumenten  

0001 
0002 
0003-0022 
0023-0024 
0901-0921 
0027 
0028 
0031 
0032 
0035 

Nationale Contraterrorisme Strategie 2011-2015  
Brede benadering in de terrorismebestrijding: oorsprong, ontwikkeling en stand van zaken, 2012.  
Voortgangsrapportages voor 2010 
Voortgangsrapportages na 2010 
Samenvattingen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2010-2014 (DTN) 
EU-strategy for combating terrorism 2005 
Eu-strategy for combating terrorism 2011  
UN Counterterrorism Strategy 2012  
Jaarplan NCTV 2014 
Operationalisering Nationale Contraterrorisme Strategie 2011-2015 

 Evaluaties 

0025 
0026 

Naar een integrale evaluatie van antiterrorismemaatregelen, 2009.  
Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21

e
 eeuw, 2011. 

 
 Overzichtsstudies  

0033 
 
 
 
N/A 
N/A 
N/A 
 

ISD/OSI report (2012). Impact of Counter-Terrorism on Communities: Netherlands Background Re-
port, Quirine Eijkman, Doutje Lettinga and Gijs Verbossen, CTC Leiden University Campus the 
Hague, September 2012.  
 
Trends in radicalisering, AIVD en NCTV  (verwacht voorjaar 2014)  
Samenwerking NCTb en partners voor contraterrorisme, uitgevoerd door Galan Groep  
“Preventive CT and Non-Discrimination in the European Union: A Call for Systematic Evaluation”, 
Eijkman & Schuuurman, 2011.  
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Strategische prioriteiten 
Doelen Code Beleidsdocumenten / Rapporten Partners  

1. Internationaal jihadisme     

Internationaal een bijdrage leveren aan het voor-

komen en neutraliseren van verdere escalatie in 

de jihadistische strijdgebieden.  

- Inzicht in de ontwikkelingen in deze regio en 

risico’s die daaruit voortvloeien 

- Onderzoek jihadistische dreiging 

- Verwerven informatie door lokale partners 

- Detecteren van en interveniëren bij Jihad-

gangers (in het bijzonder naar Syrië)  

0101 
0103 
0106 
0107 
0108 
0109 
0126 
0111 
0112 
0126 
N/A 
 
N/A 
N/A 
N/A 

Internationale Veiligheidsstrategie (IVS), MinBZ, juni 2013 √ 
Visie op de Toekomst van de Krijgsmacht, MinDef, aug 2013 √ 
Onderzoek centraliteitsanalyses van terroristische netwerken 
Onderzoek HCSS Jihadistische terroristische aanslagen in EU 2004-2011 
Ideologie en strategie van het Jihadisme 
Salafisme in Nederland: Aard, omvang en dreiging 
Kamerbrief ‘Salafisme in Nederland’ 2010 √ 
Kamerbrief “Stand van zaken trainingsmissie in Afghanistan” 
Rapport “Stand van zaken trainingsmissie in Afghanistan” 
Beleidskader radicaliseringshaarden 2006  
“Handelingskader Jihadgang”  
 
Periodieke kamerstukken die updates geven over de situatie in Afghanistan  
Diverse beleidsstukken MinBZ en MinDef: beleidsinzet buitenland 
Strafbaar stellen deelnemen aan jihadstrijd (art.134a WSr) 

BZ, Defensie, AIVD, 
MIVD, NCTV 

Bevorderen van de samenhang tussen buitenlands 

beleid, defensie, inlichtingen en nationaal contra-

terrorismebeleid gericht op betreffende regio’s. 

0113- 
0117 
0118-
0124 
 

Jaarverslagen AIVD 
 
Jaarverslagen MIVD 
 

BZ, AIVD, MIVD, Politie 
(KLPD: IPOL/DNR), 
NCTV, KMar, CTITF, 
CTED, GCTC, GCTF 

2. Jihadistische discours    

Beperking van het effect van het jihadistische 

discours 

- Verspreiding van jihadistische discours 

tegengaan 

- Stimuleren van tegengeluiden (counter-

narrative)  

- Zie ook pijler voorkomen  

0201 
0202 
 
0203 
0204 
0109 
0205 

Onderzoek “Religie, binding en polarisatie”  
Onderzoek “Fanatisme: christelijk, islamitisch en apocalyptisch geweld door  eeuwen 
heen”  
AIVD rapport “Het Jihadistisch Internet” 
WODC onderzoek “Jihadistisch terrorisme in NL”  
‘Salafisme in Nederland: Aard, omvang en dreiging’ 
Verslag expertmeeting “Countering Violent Extremist Narratives” 

OM, AIVD, BZ, Politie 
(KLPD: IPOL/DNR), 
MIVD, NCTV 
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Doelen Code Beleidsdocumenten / Rapporten Partners  

 
N/A 
N/A 

 
Strafbaar stellen deelnemen aan jihadstrijd (art.134a WSr) 
Verbod strijden of werven vreemde krijgsdienst (art. 205 WSr)  

3. Migratie en reisbewegingen    

Verhinderen dat reisbewegingen van en naar 

trainingskampen en strijdgebieden plaatsvinden, 

waaronder detectie en aanpak internationale 

reisbewegingen jihadgangers 

0301 
 
N/A 
N/A 

Handhaven EU passenger name records  
 
Training ambassadeurmedewerkers 
Verhogen ‘awareness’ IND 

BZ, Politie (KLPD : 
blauwe dien-
sten/IPOL/FIU), AIVD, 
NCTV, KMar, OM 

Verbeteren van de grensbewaking, optimaliseren 

van het functioneren van de migratieketen  

0302 
 
0032 

Kamerbrief gezamenlijk informatie en analyseorganisatie  NIAG  
Programma Vernieuwing Grensmanagement (PVGM), MinVenJ/MinBZK  
Travel Information Portal (in NCTV jaarplan 2014)  

BZ, BZK (IND), KMar, 
Politie (KLPD: I-
POL/DNR), NCTV 

Misbruik van de vreemdelingenketen vanuit CT-

perspectief zoveel mogelijk tegengaan, waaronder 

intensivering van een optimaal detectieniveau in 

de gehele vreemdelingenketen 

  BZK (IND COA DT&V), 
BZ, AIVD, Politie (KLPD: 
IPOL/FIU/DNR en 
blauwe diensten), 
KMar, NCTV 

Versterking van de informatiepositie van en ver-

dergaande informatie-uitwisseling tussen de in-

lichtingendiensten van EU-lidstaten en (waar van 

toepassing) derde landen  

N/A 
N/A 
 

Ontwikkeling informatiekaart NCTV 
Programma RID2015 

BZ, AIVD, Politie (KLPD: 
IPOL/FIU/DNR), MIVD, 
NCTV 

4. Internet    

Monitoren en zoveel mogelijk tegengaan van 

misbruik van internet voor terroristische doelein-

den door strategische allianties met publieke en 

private partners.  

- Stimuleren dat de internetsector zelf ver-

spreiding van illegaal materiaal tegengaat 

- Internet als bron van informatie 

- Tegengaan van aanslagen op fysieke doe-

len die via internet worden gepleegd 

0401 
0402 
0403 
0404 
0405 
0406 
0407 
0408 
0409 
0410 

Nationale Cybersecurity Strategie  
Gedragscode ‘Notice-and-Take-Down’ (NTD) protocol  
Eindrapport beeldmerkherkenning TNO 
Rapport Dreigtweet monitor 
Rapport Gebruik Seajas Search 
Rapport NCTb Jihadisten en het internet 2006  
Rapport NCTV Jihadisten en het internet 2009  
Rapport CLEAN-IT 
Eindrapport privacy scan TNO 
Rapport Herkenning van digitale informatie TNO 

Politie (KLPD: 
DNR/IPOL), OM, AIVD, 
MIVD, NCTV 
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Doelen Code Beleidsdocumenten / Rapporten Partners  

- Aandacht voor internetontwikkelingen 

met het oog op het programma ‘Bewa-

ken en Beveiligen’ 

- Monitoren dreiging en processen van ra-

dicalisering 

- Interveniëren bij overtredingen 

- Strategische allianties met publieke en 

private partners in binnen- en buitenland 

 
 
 
 
 

 
Link naar ECP werkgroep NTD 
http://ecp.nl/werkgroep-notice-and-takedown 
Link naar World Economic Forum Cyber Resilience (meerdere rapporten over interna-
tionaal ‘internet’ beleid en veiligheid) 
http://www.weforum.org/issues/partnering-cyber-resilience-pcr 

5. Technologie en innovatie    

Vroegtijdig inspelen op kansen en bedreigingen 

die technologie en innovatie met zich meebren-

gen 

- Benutten van technologische ontwikke-

lingen 

- Een leidende rol in de ontwikkeling en 

toepassing van nieuwe technologieën in 

de strijd tegen het terrorisme 

- Inspelen op mogelijke dreiging die tech-

nologische ontwikkeling met zich mee 

brengt  

- Vergroten efficiëntie en effectiviteit da-

taverwerking, uitwisseling en verzame-

ling 

0501 
 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

Nieuwe EU regelgeving om luchtvracht beter te beschermen  
 
Technologieradar i.s.m. TNO 
Onderzoeken trends burgerluchtvaart 
Evaluatie Security Scan op luchthavens 
Veiligheidsrisico’s Nieuwe Internettoepassingen 
Technologieverkenning/-studie NCTV/DRD (najaar 2011) 
 
Nieuwsbericht NCTV n.a.v. bijeenkomst 
http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/professionals-in-gesprek-over-innovatie-en-
veiligheid.aspx 
 
Beschrijving EU regels gassen en vloeistoffen in vliegtuigen 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/aviation-security-
policy/lags_en.htm 
 
Website NCTV veilig door innovatie 
http://www.nctv.nl/onderwerpen/a-z/innovatie.aspx 
 

NCTV, Politie (KLPD: 
DSRT/DKDB/DNR), 
KMar, AIVD 

6. CBRN/E    

CBRN/E dreiging tegengaan 

- Gecoördineerde inspanning  

0601 
0602 

The Future of CBNR – HCSS rapport 
EU CBRN actionplan 2012 

BZ, AIVD, MIVD, Politie 
(KLPD: IPOL/DNR), 

http://ecp.nl/werkgroep-notice-and-takedown
http://www.weforum.org/issues/partnering-cyber-resilience-pcr
http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/professionals-in-gesprek-over-innovatie-en-veiligheid.aspx
http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/professionals-in-gesprek-over-innovatie-en-veiligheid.aspx
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/aviation-security-policy/lags_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/aviation-security-policy/lags_en.htm
http://www.nctv.nl/onderwerpen/a-z/innovatie.aspx
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Doelen Code Beleidsdocumenten / Rapporten Partners  

- Gevolgen aanslag zo klein mogelijk ma-

ken 

- Voorsprong in ‘wapenwedloop’ zelfge-

maakte explosieven behouden 

0603 
0604 
0605 
0606 
0607 
0608 
0609 
0610 
0611 
0612 
0614 
0615 
 
N/A 
N/A 
N/A 
 

EU CBRN actionplan 
MinDef Beleidskader CBRN 2010 
AIVD Productie en verspreiding massavernietegingswapens 
MinBZ Multirespons CBRN-e brochure 
Factsheet Infopunt CBRN 
MinDef Folder Detectiecapaciteit CBRN 2013 
MinDef Folder Responscapaciteit CBRN 2013 
Verslag @tomic 2012 
Argumentenkaart CBRN Security bij ziekenhuizen 
EU verordening precursoren explosieven 
Assessment of joint statements NSS 2014 
GICNT Factsheet 
 
Verslag ISADE2013  
Verslag XXplosive2013  
Nationale Strategie ter Bestrijding Misbruik Explosieven en bijbehorend werkpro-
gramma 
 
NCTV bedrijfstools CBRN/e 
http://nctv.nl/onderwerpen/tb/Tools/index.aspx 
 
Site NFI Bomdatasysteem 
https://www.forensischinstituut.nl/forensisch_onderzoek/bijzondere_producten_en_
diensten/bomdatasysteem/index.aspx?action=0 

NCTV, Douane, KMar, 
NFI, EODD 

7. Detectie potentieel gewelddadige eenlingen    

Vroegtijdige detectie en aanpak op maat van 

geradicaliseerde eenlingen.  

- Onderzoek naar PGE’s (oorzaken, concre-

te oplossingsrichtingen en drijfveren) 

- Beperken van toegang waarmee PGE’s 

daden kunnen plegen 

0701 
0702 
0703 
0704 
0705 
0706 
0707 

Evaluatie Pilot Dreigingsmanagement 
Rapport Pilot Dreigingsmanagement: de implementatie en werkwijze  
Antwoorden kamervragen over preventief vastzetten solistische dreigers 
Rapport NCTV Individuele bedreigers van publieke personen 
Kamerbrief afronding project solistische dreigers 
De rol van freeze fight flight reacties bij het plegen van een aanslag 
Solistische dreigers – ontwikkeling van een instrument van risicotaxatie 

AIVD, Politie (KLPD: 
Blauwe diensten/IPOL), 
MIVD, NCTV, CTC,  

http://nctv.nl/onderwerpen/tb/Tools/index.aspx
https://www.forensischinstituut.nl/forensisch_onderzoek/bijzondere_producten_en_diensten/bomdatasysteem/index.aspx?action=0
https://www.forensischinstituut.nl/forensisch_onderzoek/bijzondere_producten_en_diensten/bomdatasysteem/index.aspx?action=0
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Doelen Code Beleidsdocumenten / Rapporten Partners  

- Opzetten radarsystemen die kans vergro-

ten dat PGE’s in beeld komen  

0708 
1006 
 
N/A 
N/A 
N/A 

Ingrijpen bij radicalisering - de mogelijkheden van de eerstelijnswerker 
Evaluatie trainingen herkennen PGE’s 
 
Plan van aanpak PGE’s 
Promotieonderzoek CTC – systeemhaat en complottheorieën 
AIVD onderzoek naar gedachtegoed Breivik in Nederland 

8.Maatschappelijk veiligheidsbewustzijn    

Zorgdragen voor een breed maatschappelijk vei-

ligheidsbewustzijn 

- vergroten van ‘security awareness en 

performance’ onder professionals in de 

publieke en private sector.  

1102 
1103 
1201 
 

Achtergrondinformatie Alerteringssysteem  
Rekenkamerrapport Alerteringssysteem 2008  
WODC behoefteonderzoek alerteringsysteem 2013  
 
NCTV bedrijfstools CBRN/e 
http://nctv.nl/onderwerpen/tb/Tools/index.aspx 
 
NCTV Zeker van je zaak  
http://nctv.nl/pp/Serious-game-Zeker-van-je-Zaak/ 
 
NCTV Cybersecurity module 
http://nctv.nl/pp/zichtbaarder/ 

AIVD, NCTV, Politie 
(KLPD: 
DSRT/DKDB/IPOL/DKD
B/blauwe diensten), 
KMar, NCSC 

 

  

http://nctv.nl/onderwerpen/tb/Tools/index.aspx
http://nctv.nl/pp/Serious-game-Zeker-van-je-Zaak/
http://nctv.nl/pp/zichtbaarder/
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Doorlopende beleidsinzet: (beleids)maatregelen uit vijf pijlers, niet gedekt door strategische thema’s 
 

Doelen Code Beleidsdocumenten  / Rapporten Code Evaluaties  Partners  

1. Verwerven      

Opstellen van Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland  

0901-
0920 

Samenvattingen DTN 20 t/m 25  + 
beleidsopvolgingen bij DTN 32, 34, 35 
 
 

  NCTV, AIVD, 
MIVD, politie, 
BZ 

Afwijkend gedrag dat kan duiden op veilig-
heidsrisico’s in een vroeg stadium herkennen 
en ondervangen.  
- Zicht op samenwerkingspatronen, gezags-
verhoudingen en taakverdelingen binnentar-
getgroepen (netwerkanalyse) 
- Versterken van informatiepositie lokale 
overheden en delen van informatie met an-
deren (CT Infobox)  

  0922 
0025 
N/A 
 

CTIVD toezichtsrapport naar de CT-Infobox 2007  
CT Infobox meegenomen in evaluatie 2010   
CT Infobox evaluatie (verwacht 2015) 

 

AIVD, FIOD-
ECD, IND, 
Landelijke 
Eenheid, 
KMar, MIVD, 
OM 

Aard, richting en ernst van de dreiging tijdig 
inschatten 

- Verbinden van lokale, nationale en 
internationale dimensie 

- Goede inlichtingen over dreigingen 
in het buitenland (forward defence) 

- Inzicht in reisbewegingen (overlap 
met pijler voorkomen) 

- Inzicht in terrorismefinanciering 
(overlap met pijler voorkomen) 

0921 Links activisme en extremisme in Ne-
derland (AIVD) 
 
 

   

Informatie en inlichtingen worden geleverd 
door inlichtingen- en veiligheidsdiensten  

  0923 
0924 
0925 
 
0926 
 

CTIVD toezichtsrapport gebruik SIGINT AIVD 
CTIVD toezichtsrapport gebruik SIGINT MIVD 
CTIVD toezichtsrapport inlichtingentaak buitenland 
AIVD 
CTIVD toezichtsrapport samenwerking met buiten-
landse inlichtingendiensten 
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Doelen Code Beleidsdocumenten  / Rapporten Code Evaluaties  Partners  

0927 
 
0928 
0929 
 
0932 
 
 
0930 

CTIVD toezichtsrapport uitwisseling gegevens AIVD en 
IND 
CTIVD toezichtsrapport AIVD over Mohammed B.  
CTIVD toezichtsrapport samenwerking AIVD RID en 
KMar 
CTIVD toezichtsrapport inzake gegevensverwerking op 
het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de 
MIVD 
Brief over samenwerking MIVD en Kmar 2007    

Vergaren informatie van PGE’s   0701 
 
0702 

Ex ante evaluatie Pilot Dreigingsmanagement (PDM)  
door Universiteit van Maastricht 
Evaluatie Pilot Dreigingsmanagement (PDM)  door 
Universiteit van Maastricht, 

 

2. Voorkomen      

a) voorkomen van aanslagen       

Vroegtijdig verstoren van activiteiten van 
groepen of individuen  

   Niet bekend, mogelijk vertrouwelijke stuk-
ken/evaluaties 

politie, AIVD 
en lokaal be-
stuur 

Frustreren van terroristische netwerken: 
 - tegengaan van ongewenste reisbewegingen 
- tegengaan van terrorismefinanciering  
(waaronder bevriezen van financiële tegoe-
den, strafbaarstelling terrorismefinanciering)  

1026 
 
1021 
 
1022 
 
1310 
 
1035 

Procedure nationale bevriezingslijsten 
(MinBZ)  
Algemene Leidraad wet ter voorko-
ming van witwassen 2010 
Algemene Leidraad wet ter voorko-
ming van witwassen 2010 
Wet strafbaarstelling financiëring ter-
rorisme 
EU voorstel richtlijn tegen witwassen 
 

1024 
 
1020 
 
1023 
1025 
 
 
0026 

Evaluatie tuchtr. handhaving Wet ter voorkoming van 
witwassen en financiering van terrorisme  
Rapport Bestrijden witwassen terrorismefinanciering 
(Algemene Rekenkamer)  
Evaluatie Bureau Financieel Toezicht 2009 
FATF Mutual Evaluation Report Anti-Money Launder-
ing and Combating the Financing of Terrorism - the 
Netherlands 
Sanctieregeling Terrorismebestrijding (uit Antiterro-
rismemaatrelgeen uit het eerste decennium van de 
21

e
 eeuw) 

BZK, BZ, V&J, 
Fiu-
Nederland, 
DNB, BFT, 
Belasting-
dienst, AFM, 
OM, FIOD, 
DNR, Regiopo-
litie, bovenre-
gionale re-
cherche 

Gericht optreden tegen individuen en groe-
peringen  
(voor opsporing en strafbaarstelling terroris-

1033 
 
 

Toolbox PGA 
 
 

1031 
 
0026 

Evaluatie Stelsel Speciale Eenheden, Commissie Des-
sens 2008 
Persoons Gerichte Aanpak (uit Antiterrorismemaatrel-

DSI (onder-
deel van lan-
delijke een-
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Doelen Code Beleidsdocumenten  / Rapporten Code Evaluaties  Partners  

me: zie pijler Vervolgen)  
 

geen uit het eerste decennium van de 21
e
 eeuw) 

 
heid) en 
krijgsmacht 

Vreemdelingrechtelijk ingrijpen Dienst Te-
rugkeer en Vertrek van VenJ/DGVZ (beleids-
documenten vallen buiten dit onderzoek)  

    IND 

Militair optreden in andere landen  
Overlap met prioriteit 1  

  0127 
0128 
 

Tussentijdse evaluatie trainingsmissie Afghanistan  
Eindevaluatie van de deelname aan de ISAF missie 
2006-2010  

 

b) voorkomen van gewelddadig extremisme  
Ook raakvlakken met prioriteit 2  

     

Aanbod van terrorisme ondermijnen 
- narrative doorgronden 
- counter narrative 
- alternatief aanbod 

     

Weerbaarheid versterken 1008 
 
1007 
1002 

Polarisatie en radicalisering in Ge-
meenten ISO Research  
Polarisatie binnen onze grenzen  
Actieplan polarisatie en radicalisering 

   

Voedingsbodem radicalisering verminderen 1002 
 
1010 
 

Actieplan polarisatie en radicalisering 
2007-2011 
Nota Radicalisme en radicalisering  
  
 

1006 
 
1001 
 
1003 
1004 
 
1005 

Evaluatie trainingen Amsterdamse professionals in het 
herkennen en omgaan met radicalisering 
Vijf jaar lokale projecten Actieplan Polarisatie en Radi-
calisering  
Eindverslag Actieplan Polarisatie en radicalisering 
Beleidsdoorlichting Actieplan Polarisatie en Radicalise-
ring 
COT-evaluatie “De rol van de eerstelijnswerker bij 
polarisatie en radicalisering” 

 

Ingrijpen bij individuele radicalisering 
(waaronder deradicaliseringsprogramma’s en 
inzet van voormalig radicalen)  

0708 Ingrijpen bij radicalisering - de moge-
lijkheden van de eerstelijnswerker 
 

1032 
 
1009 

Evaluatie terroristenafdeling penitentiaire inrichting 
Vught 2010   
Evaluatie Deradicaliseringspro-gramma’s Winschoten 
en Eindhoven 2009  
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Internationale samenwerking / beleid  
- operationaliseren van de VN-
contraterrorismestrategie 
 - delen van ervaring, kennis en informatie 
met EU-partners  
- Samenwerking met internationale partners 
die dreiging ondervinden 
- Nauwe samenwerking met Canada, VS en 
Australië 

0031 
0028 

UN Counter Terrorism Strategy 
EU-Counter Terrorisme Strategy + 
Actieplan   

   

3. Verdedigen      

Beschermen van 15 vitale bedrijfssectoren 
door Alerteringssysteem Terrorismebestrij-
ding 
- bedrijven handelingsperspectieven bieden 
tegen dreiging 
- vergroten van het veiligheidsbewustzijn van 
bedrijven 
- programma Security Awareness & perfor-
mance  

1102 
 
1103 

Achtergrondinformatie Alerterings-
systeem  
Rekenkamerrapport Alerterings-
systeem 2008  
 
 

  NCTV, MIVD, 
AIVD, V&J, 
BZK 

Stelsel Bewaken en Beveiligen: dreiging tegen 
specifieke personen, objecten, diensten of 
sectoren.  
Het stelsel is breder dan alleen contraterro-
rismebeleid, dit wordt niet volledig meege-
nomen. 

1107 
1108 
 
 
1110 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijziging Politiewet 1993 
“Stelselnota”: Brief aan Tweede Kamer 
over nieuw stelsel bewaken en beveili-
gingen (28 974, nr. 2) 
Circulaire bewaken & beveiligen (20-3-
14)  
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032
891/geldigheidsdatum_20-03-2014 
 
OM aanwijzing bewaken & beveiligen 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024
647/geldigheidsdatum_21-03-2013 
 

1105 
 
1109 
 
N/A 
N/A 
 
N/A 
 
N/A 
 

Onderzoek functioneren Stelsel B&B Koninginnedag 
2009  
Het stelsel B&B na Pim Fortuyn – HCSS rapport 
 
“Het stelsel B&B geëvalueerd” (masterthesis) 2013 
Evaluatie stelsel B&B door Inspectie VenJ (voorjaar 
2014) 
Evaluatie werkwijze bewaken en beveiligen nationale 
evenementen (door Auditdienst Rijk) 
Evaluaties afzonderlijke nationale evenementen 
 
 

NCTV, CBB, 
DKDB, specia-
le afdelingen 
regionale 
korpsen, De-
fensie (Mare-
chaussee) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032891/geldigheidsdatum_20-03-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032891/geldigheidsdatum_20-03-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024647/geldigheidsdatum_21-03-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024647/geldigheidsdatum_21-03-2013
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N/A 
 
N/A 

 
Werkwijze Bewaken & Beveiligen Na-
tionale Evenementen  
Handreikingen van Veilig Publieke Taak 

Beschermen burgerluchtvaart 
(beveiliging luchthavens, ontwikkeling nieu-
we technieken)  
Zie ook prioriteit 3 en 5  

  
 

N/A 
N/A 
N/A 
 

 

Onderzoeken trends burgerluchtvaart 
Evaluatie Security Scan op luchthavens 2011 
Evaluatie Airmarshalls 2014 

Defensie, 
AIVD, OM, 
Politie, Neder-
landse lucht-
havens, Mi-
nI&M, 
luchtvaart-
maatschappij-
en, EU, ECAC, 
ICAO, Defen-
sie, AOCS, 
LVNL 

Beschermen van de buitengrenzen  
- gerichte beoordeling van in- en uitreizende 
personen 
- adequate lokale detectie van grensbewa-
king  
- optimaliseren keten van grensbewaking 
Zie ook prioriteit 3  

  1101 Algemene rekenkamer: Gebruik van grenscontroles bij 
terrorismebestrijding 2005 

 

4. Voorbereiden       

Nederland voorbereiden op de gevolgen van 
een mogelijke aanslag 
- goed georganiseerde crisisbesluitvorming 
- gerichte info en handelingsperspectieven 
voor professionals 
- weerbaarheid voor een aanslag verhogen 

1202 Brochure Nationaal Handboek Crisis-
besluitvorming 
 
 

1203 Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s   AT, MCCb, 
ICCb (NCTV), 
DCC, NCC 
Defensie, V&J, 
Financiën, AZ 

Normalisering van de maatschappij na een 
aanslag   

  1201 WODC behoefteonderzoek alerteringsysteem 2013  
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- organiseren en behouden van weerbaarheid 
- angst en onzekerheid reduceren / terug-
winnen van vertrouwen van de bevolking 
- negatieve gevolgen aanslag beperken 
- bevorderen van het herstellend vermogen 
na een aanslag  

Bestrijden van de gevolgen van een (dreigen-
de) terroristische crisis  
- nauwe samenwerking tussen justitiële en 
bestuurlijke partners 
- helderheid geven welk belang op welk mo-
ment de doorslag geeft bij inzet van hulp-
diensten 
- snelle en adequate uitwisseling tussen justi-
tiële en bestuurlijke keten 

     

Oefeningen rond hulp en zorgverlening na 
een terroristische aanslag, uitgevoerd door 
minister van Veiligheid en Justitie  

     

5. Vervolgen      

Adequate uitwisseling van informatie tussen 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en OM en 
politie 

  0926 
 
0927 
 
0929 
 
0026 

CTIVD toezichtsrapport samenwerking met buiten-
landse inlichtingendiensten 
CTIVD toezichtsrapport uitwisseling gegevens AIVD en 
IND 
CTIVD toezichtsrapport samenwerking AIVD RID en 
KMar 
CT-infobox uit Antiterrorismemaatregelen in de 21

ste 

eeuw 

AIVD, MIVD, 
OM, politie 

Aanwezigheid van voldoende deskundigheid 
en capaciteit voor terrorismebestrijding in de 
strafrechtketen  

    OM, politie 

Bevoegdheden voor OM en politie om in een 
vroegtijdig stadium onderzoek te verrichten 

1310 
 

Strafbaarstelling terrorismefinancie-
ring  

1301 Evaluatie: De wet afgeschermde getuigen in de prak-
tijk (WODC, 2012) 

OM, politie 
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- Wet afgeschermde getuigen 1311 
 
 
N/A 
 
N/A 

Wijziging Wet voorkomen financieren 
terrorisme 
 
Strafbaar stellen deelnemen aan jihad-
strijd (art.134a WSr) 
Verbod strijden of werven vreemde 
krijgsdienst (art. 205 WSr) 

Ruime strafrechtelijke aansprakelijkheid t.a.v. 
voorbereidingshandelingen en handelingen 
die het plegen van terroristische misdrijven 
vergemakkelijken of ondersteunen: 

- Wet terroristische misdrijven (straf-
verzwaring) 

- Strafbaarstelling van het deelnemen 
en meewerken aan training voor ter-
rorisme 

- Wet inzake goedkeuring NGO-
verdrag   

1309 Artikel ten Voorde, 2012: artikel deel-
nemen en meewerken aan training 
voor terrorisme getoetst aan strafcri-
teria  

1302 
 
1303 
 
1304 
 
1305 
 
1306 

Monitorrapporten van Wet opsporing terroristische 
misdrijven 2008, 
Monitorrapporten van Wet opsporing terroristische 
misdrijven 2009 
Monitorrapporten van Wet opsporing terroristische 
misdrijven 2010 
Monitorrapporten van Wet opsporing terroristische 
misdrijven 2012 
Evaluatie Wet opsporing terroristische misdrijven 
2014 

OM 

Evaluatie van wetgeving: 
- behoud van het draagvlak van wet-

telijke maatregelen in de praktijk 
- garanderen van de effectiviteit van 

wettelijke maatregelen in de praktijk  

N/A 
 
N/A 
 

Nationaal programma voor de beveili-
ging burgerluchtvaart (vertrouwelijk) 
Nationaal Kwaliteitscontroleprogram-
ma (aansturing Kmar) (vertrouwelijk) 

1307 
 
1308 
 
N/A 
 

Evaluatie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdien-
sten is geëvalueerd in 2013. 
Evaluatie Wet op de rechterlijke organisatie 2006 
 
Evaluatie Politiewet 2012 (verschijnt 1 oktober 2015 
en 1 oktober 2017)  

 

Overige beleidsmaatregelen      

 0034 Beleidsterrein Extremisme en Escala-
tie: beleidsaanpak EXES (NCTV) (ver-
meld in 12

e
 voortgangsrapportage)  
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Bijlage III  

Evaluaties per pijler 

Inhoud: 
 

3.1 Algemeen 
3.2 Pijler Verwerven 
3.3 Pijler Voorkomen 
3.4 Pijler Verdedigen 
3.5 Pijler Voorbereiden 
3.6 Pijler Vervolgen 

3.1   Algemeen 

3.1.1. Commissie Suyver. Antiterrorismemaatregelen in het eerste decennium van de 21ste 
eeuw, 2011 

De commissie Suyver heeft bekeken hoe de antiterrorismemaatregelen vorm hebben gekregen, de 

samenhang van de maatregelen beschouwd, ingevoerde wetten geëvalueerd en is dieper ingegaan 

op vijf maatregelen.  

 

Vrijwel alle maatregelen zijn ingevoerd of zijn versneld ingevoerd naar aanleiding van concrete ter-

roristische dreiging of aanslagen (zoals in Madrid of in de Verenigde Staten). De commissie is posi-

tief over het lerend vermogen van overheden en uitvoerende diensten, die leiden tot continue aan-

passing en verbetering van maatregelen. De succesfactoren van de Nederlandse 

terrorismebestrijding zijn de inzet van maatregelen, activiteiten van opsporings- en inlichtingen-

diensten en de groeiende weerbaarheid van de samenleving, vooral ook van de moslimgemeen-

schappen, tegen radicalisering.  

 

De commissie stelt dat geen van de maatregelen, de uitvoering en wettelijke basis van de maatre-

gelen schending van de fundamentele mensenrechten impliceert. Er is wel een latent risico op 

schendingen van het verdrag aanwezig, met name op specifieke onderdelen van maatregelen.  
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De oordelen over de beschouwde maatregelen zijn overwegend positief. Om van toegevoegde 

waarde te blijven, dienen maatregelen wel telkens te worden doorontwikkeld, aangepast aan de  

laatste stand der inzichten en het dreigingsbeeld. 

 

Bij sommigen is het beeld ontstaan als zou het pakket aan maatregelen in zijn totaliteit ‘zwaar’ of 

zelfs ‘te veel’ zijn. Dit punt is actueel omdat ten tijde van het verschijnen van het rapport verschil-

lende maatregelen op stapel staan die verder kunnen bijdragen aan het beeld dat sprake zou zijn 

van een overdaad aan antiterrorismemaatregelen. Het gaat hier om de bredere maatregelen die 

betrekking hebben op het verzamelen van informatie over niet verdachte personen. In het debat 

over deze maatregelen dient volstrekte transparantie betracht te worden waar het gaat om het 

verwachte effect van deze maatregelen voor terrorismebestrijding. 

 

Samenhang vormde het centrale vraagstuk in dit onderzoek. Het kader dat voor dit onderzoek is 

opgezet, was erop gericht om de samenhang in de cyclus van totstandkoming – toepassing – be-

oordeling – aanpassing te onderzoeken. De conclusie van dit onderzoek is dat deze samenhang 

er is en dat gebruik wordt gemaakt van deze lessen. 

3.2   Pijler Verwerven 

3.2.1. Commissie Suyver. ‘Evaluatie CT Infobox’  in “Antiterrorismemaatregelen in het eerste 
decennium van de 21e eeuw”, 2011 

Uit rapportages over het functioneren van de CT Infobox komt een overwegend positief oordeel 

over het samenwerkingsverband naar voren. Hoewel wordt gewezen op de lange doorontwikkeling 

van het instrument, wordt de CT infobox omschreven als een uniek middel dat niet alleen operatio-

neel goed functioneert, maar ook dient als voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband 

tussen verschillende partners.  

 

Positieve bevindingen zijn de succesvolle informatie uitwisseling, het intensieve overleg tussen 

partners en periodieke updates van persoonsinformatie die hieruit voortvloeit, concrete vreemde-

lingrechtelijke maatregelen en de zekerheid dat bij operationele diensten brede en structurele aan-

dacht blijft bestaan voor terroristische risicopersonen. Uit eerdere evaluaties blijkt wel dat de juri-

dische constructie en verantwoording verbeterd kan worden. Deze en andere aanbevelingen 

worden echter meegenomen in de doorlopende verbetering van het instrument.   

3.2.2. CTIVD, “Toezichtsrapport inzake het gebruik van SIGINT”, 2012 

Het onderzoek heeft zich gericht op de rechtmatigheid van de inzet van de afluisterbevoegdheid en 

de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD in de periode van september 2010 tot en 

met augustus 2011. De CTIVD constateert dat de AIVD bij de inzet van de afluisterbevoegdheid 

doordacht te werk gaat en heeft bij de onderzochte operaties geen onrechtmatigheden geconsta-

teerd.  

 

Er worden wel onzorgvuldigheden geconstateerd bij het motiveren van operaties, die op gespannen 

voet staan met het belang van een zorgvuldige en eenduidige motivering. Daarnaast wordt er ge-

constateerd dat het niet altijd evident is dat de dreiging van een individu of groep van een dusdanig 
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niveau is dat afluisterbevoegdheden mogen worden ingezet, en is er vaak weinig toelichting over de 

selectie van telefoonnummers en telecommunicatie. Deze afluisterbevoegdheden bevinden zich in 

sommige gevallen op het grensgebied van wat wettelijk is toegestaan.  

3.2.3. CTIVD, “Toezichtsrapport inzake het onderzoek naar de samenwerking tussen de AIVD en 
de Regionale Inlichtingendiensten resp. de Koninklijke marechaussee”, 2007 

 

Het rapport heeft een groot aantal conclusies een aanbevelingen. De belangrijkste gerelateerd aan 

CT-beleid zijn: 

 

De sturing van de RID’en door de AIVD wordt door veel RID’en ten aanzien van sommige teams van 

de AIVD als onvoldoende ervaren. Er moet voor worden gezorgd dat de sturing van de RID’en op 

een zo gestructureerd mogelijke manier verloopt. Sommige RID’en zijn ontevreden over de sturing 

van de AIVD ten aanzien van de samenwerking tussen de RID’en onderling in concrete onder-

zoeken.  

 

Zolang de AIVD toestemming verleent voor de inzet van de bevoegdheden, daarop toezicht uitoe-

fent en er wordt voldaan aan overige voorschriften uit de WiV 2002, is er vanuit het oogpunt van 

rechtmatigheid geen bezwaar tegen een uitgebreidere inschakeling van RID’en en Kmar bij de inzet 

van bijzondere bevoegdheden.  

 

Het feit dat sommige korpsen het onderzoek naar radicalisering zo veel mogelijk op basis van de  

openbare orde-taak uitvoeren kan leiden tot parallelle onderzoeken. Tevens kan er een overlap en 

vermenging van de taak op grond van de WIV 2002 en de openbare orde-taak ontstaan. De initia-

tieven die ontplooid zijn om de samenwerking tussen de AIVD en de RID’en en de Kmar te verbete-

ren, worden door alle betrokken partners als positief beoordeeld.  

3.2.4. CTIVD, “Toezichtsrapport inzake de uitvoering van de inlichtingentaak buitenland door de 
AIVD”, 2011. 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen gerelateerd aan CT-beleid zijn: 

 

De inzet van bijzondere bevoegdheden in het buitenland staat op gespannen voet met het beginsel 

van soevereiniteit. Een formele legitimatie voor deze activiteiten ontbreekt aangezien een nationale 

wet zoals de Wiv 2002 niet eenzijdig activiteiten kan legitimeren op het grondgebied van een ande-

re staat. Het is daarentegen algemeen bekend dat in de praktijk veel inlichtingendiensten wel over 

landsgrenzen heen opereren zonder het desbetreffende land daarvan op de hoogte te brengen. De 

in de Wiv 2002 voorgeschreven procedures voor de inzet van bijzondere bevoegdheden dienen ook 

in het buitenland nageleefd te worden.  

 

Er is gesignaleerd dat met name sinds de “herijking” in 2007 de professionaliteit van de eenheid IB 

is toegenomen. Er wordt zowel op de werkvloer als door de leiding van de eenheid actief gewerkt 

aan een doelmatiger en zorgvuldiger uitvoering van de inlichtingentaak buitenland. De onderno-

men initiatieven om de samenwerking te verbeteren ziet de Commissie als een positieve ontwikke-

ling. 
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De onderzoekscommissie is van oordeel dat het doel waarvoor de inlichtingentaak buitenland is 

ingesteld enkel gediend kan worden indien de belangen van de leverancier van de inlichtingen (de 

AIVD) en de belangrijkste ontvanger van de inlichtingen (het ministerie van Buitenlandse Zaken) 

goed op elkaar zijn afgestemd. De ondernomen initiatieven om de samenwerking te verbeteren ziet 

de Commissie als een positieve ontwikkeling. 

 

Er zijn geen indicaties gevonden dat de eenheid Inlichtingen Buitenland heeft verricht naar onder-

werpen en regio’s die buiten het bereik van het aanwijzingsbesluit vallen. 

3.2.5. CTIVD, “Toezichtsrapport Inzake de samenwerking van de AIVD met buitenlandse 
inlichtingen- en/of veiligheidsdiensten”, 2009 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen gerelateerd aan CT-beleid zijn: 

 

Er is gebleken dat ongewenste inmenging in Nederland door verscheidene buitenlandse inlichtin-

gendiensten plaatsvindt, ook door diensten waarmee de AIVD in meerdere of mindere mate sa-

menwerkt. Na de onderkenning van soevereiniteitsinbreuken door inlichtingendiensten van andere 

landen wordt door de AIVD doorgaans tijdig actie ondernomen en worden passende, van de situatie 

afhankelijke maatregelen genomen. 

 

De onderzoekscommissie is van oordeel dat de AIVD de grootst mogelijke terughoudendheid dient 

te betrachten in de samenwerking met diensten van landen waar nauwelijks tot geen democrati-

sche traditie bestaat en waar (structureel) mensenrechten worden geschonden. Het standpunt dat 

elke samenwerkingsrelatie op voorhand uitgesloten zou moeten worden, wordt niet ondersteund 

door de WIV 2002 en de wetsgeschiedenis bij de WIV 2002 en zou in de praktijk kunnen leiden tot 

onwenselijke of zelfs rampzalige situaties. 

 

De Commissie constateert dat de buitenlandse diensten waarmee de AIVD de diepgaandste sa-

menwerkingsrelaties onderhoudt door de AIVD over het algemeen als zeer professioneel en vol-

doende betrouwbaar worden ingeschat. De onderzoekscommissie overweegt dat het in het belang 

van de nationale veiligheid kan zijn om de communicatielijnen met alle buitenlandse diensten open 

te houden. 

3.2.6. CTIVD, “Toezichtsrapport inzake het onderzoek van de Commissie van Toezicht naar de 
uitwisseling van gegevens tussen de AIVD en de IND”, 2007 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen gerelateerd aan CT-beleid zijn: 

 

Bij de verstrekking van gegevens van de IND aan de AIVD zijn, behoudens een enkele uitzondering,  

geen onregelmatigheden geconstateerd. In de onderzochte gevallen bleef de AIVD bij het opvragen 

van gegevens binnen de eigen taakuitvoering. De verzameling en verwerking van de gegevens ver-

kregen van de IND beantwoordt aan de vereisten gesteld bij de bepalingen in de WIV 2002.  

 

In de gevallen van gegevensverstrekking door de AIVD aan de IND blijft de AIVD bij de verstrekking 

van gegevens binnen de kaders gesteld door het convenant en de wet. Bij het uitzetten van de 

zoekvragen dient met meer procedurele zorgvuldigheid gehandeld te worden dan nu het geval is – 

de zoekvragen moeten worden voorgelegd aan de juridische afdeling van de AIVD. Er is geen directe 
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inbreuk geconstateerd op de beleidslijn dat asielzoekers die werkzaam zijn als informant of agent 

voor de AIVD geen beloning op het vreemdelingenrechtelijk vlak in het vooruitzicht wordt gesteld 

(lijn Dales). 

3.2.7. H. Nelen e.a. “Evaluatie Pilot Dreigingsmanagement (PDM)”, WODC, 2013 

De Pilot Dreigingsmanagement richt zich op dreiging die van solistische dreigers met een psychi-

sche/psychiatrische achtergrond uitgaat en is geëvalueerd in een ex ante evaluatie in 2012 en een 

evaluatie in 2013. Uit de evaluaties blijkt dat de maatregel zich sterk aan het ontwikkelen is. 

 

Uit de ex-ante evaluatie blijkt dat het initiëren van behandeling bij dreigers een goed initiatief is. 

Beroepsgeheim, het niet delen van informatie en het gebrek aan kennis en ervaring blijken proble-

men, maar zijn volgens de evaluatie uit 2013 grotendeels opgelost. 

 

Uit de evaluatie van 2013 blijkt dat de maatregel verschuift van risico-inschattingen over de drei-

ging richting het Koninklijk huis en de minister president, naar risicotaxaties van de dreiger zelf. De 

onderzoekers onthouden zich van een eindconclusie, maar stellen dat ondanks een lage kennis bij 

zorgpartners, het vertrouwen tussen samenwerkende partijen leidt tot een doorlopende verbete-

ring van de maatregel.  

3.3   Pijler Voorkomen 

3.3.1. M. Fauren, H. Nelen & N. Philipsen, “Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter 
voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers”, WODC, 
2009 

Het onderzoek concludeert dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terroris-

me (WWFT) ten aanzien van juridische beroepsgroepen (zoals notarissen en advocaten) en accoun-

tants moeilijk te handhaven is met het tuchtrecht.  

 

Omdat er bij de beroepsgroepen onduidelijke normen en verplichtingen zijn, wordt tuchtrechtelijke 

handhaving weinig toegepast, is de strengheid twijfelachtig, en gebeurt dit -als het wordt toege-

past- zeer langzaam. Daarnaast zijn er praktische knelpunten zoals een hoge administratieve werk-

last, een gebrekkige toegang tot dossiers, een gebrekkige deskundigheid van het tuchtcollege en 

lange procedures.  

 

Het rapport concludeert dat de uitvoering van de tuchtrechtelijke handhaving in een groot aantal 

opzichten is achtergebleven bij de doelen en verwachtingen die de wetgever (vooral impliciet) heeft 

gekoesterd.  

 

Algemene Rekenkamer. “Rapport Bestrijden witwassen terrorismefinanciering”, 2008.  

 

Het rapport concludeert dat ondanks de vele maatregelen die de ministers van BZK, Financiën en 

Justitie getroffen hebben om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden, de prestaties nog 

tegen vallen. Uit het onderzoek blijkt dat witwassen en terrorismefinanciering nog onvoldoende 

wordt voorkomen, dat de kans dat witwassen en terrorismefinanciering ontdekt en bestraft worden 
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klein is en dat opsporingsdiensten en het OM de mogelijkheden die er zijn om crimineel vermogen 

te 

ontnemen nog te weinig benutten. Het gebrek aan aansprekende prestaties wordt verklaard door 

een beperkte capaciteit en deskundigheid bij sommige ketenpartners, een gebrekkige informatie-

uitwisseling tussen ketenpartners en een gebrek aan regie op de keten.  

3.3.2. J. Smits, N. Struiksma & M. van den Heuvel. “Evaluatie Bureau Financieel Toezicht”, 2009 

Het onderzoek is uitgevoerd als een bestuurskundige evaluatie van de toezichtstrategie van 

het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Belangrijk punt binnen de evaluatie is het toezicht rond de 

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Het WWFT-toezicht 

bevindt zich ten tijde van de evaluatie in een pioniersfase. 

 

Zowel binnen als buiten de BFT worden er verschillende knelpunten gesignaleerd. Het rapport con-

cludeert dat het BFT het WWFT-toezicht niet effectief kan uitvoeren. De kosten (inzet) en baten van 

het WWFT-toezicht staan op systeemniveau niet in verhouding en bieden geen richtinggevend per-

spectief. Daarnaast worden er vraagtekens gezet bij de actieve betrokkenheid bij een repressief 

traject door het BFT, die het feitelijke toezicht ook uitoefent.  

3.3.3. FATF. “Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of 
Terrorism - the Netherlands”, 2011 

De Financial Action Taskforce heeft in dit rapport de Nederlandse financiële sector getoetst aan een 

aantal richtlijnen die opgesteld zijn om witwassen en financieringen van terrorisme tegen te gaan.  

 

Nederland is dankzij zijn grote financiële sector en openheid vatbaar voor witwassen en geldstro-

men die terrorisme financieren. Nederland heeft in lijn met de vereisten witwassen en terrorisme 

financiering strafbaar gesteld en vervolgt overtreders agressief. Er kunnen kleine juridische verbete-

ringen worden aangebracht om opsporing makkelijker te maken. Het systeem om terrorisme finan-

ciering en witwassen tegen te gaan heeft in het algeheel een goede status. De adviezen zijn opge-

nomen in een leidraad van de DNB (laatste versie januari 2014).  

3.3.4. Commissie Dessens. “Evaluatie Dienst Speciale Interventies” (2008) in “Advies van de 
commissie ter evaluatie van de herinrichting van het stelsel van speciale eenheden”, 2008 

De commissie heeft de herinrichting van het stelsel van speciale eenheden geëvalueerd, en richt 

zich zijn adviezen op de inrichtingen van het stelsel. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen 

gerelateerd aan CT-beleid zijn: 

 
De commissie adviseert om het juridische stelsel dat ten grondslag ligt aan de speciale eenheden in 
zijn geheel tegen het licht te houden, in samenhang te bezien en noodzakelijke aanpassingen voort-
varend uit te voeren. De commissie adviseert dat door het LPD in relatie tot de DSI wordt bewaakt 
welke kennis en expertise waar wordt opgebouwd. Vervolgens moet geborgd worden dat deze 
kennis met anderen wordt gedeeld binnen het KLPD zelf, de politieacademie of elders binnen de 
overheid. 
 
De commissie adviseert dat de inzet van de DSI voor afscherming van AIVD-operaties slechts plaats 
vindt nadat hiertoe door de minister van Justitie een besluit is genomen. Op praktische gronden 
adviseert de commissie deze bevoegdheid te mandateren aan de NCTb. De commissie adviseert de 
mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een gemeenschappelijke werving, selectie en oplei-
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ding voor de bijzondere eenheden binnen het politieveld. De commissie adviseert om tussen de 
DKDB, (de beveiligingseenheid van) de BSB en het BOT van DV&O te komen tot een landelijke sa-
menwerkingsregeling beveiligingseenheden. 
 
De commissie adviseert om consultatie van de landelijke Officier van Justitie voor terrorismebestrij-
ding door de regionale HOvJ bij elke inzet van de DSI verplicht te stellen. Ook in het geval dat de 
interventie niet plaatsvindt onder het gezag van de HOvJ van het Landelijk Parket, dient de landelij-
ke OvJ voor terrorismebestrijding toegang te krijgen tot de lokale driehoek.  

3.3.5. V. R. van Guldener & H.P. Potman. “Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering 
– resultateninventarisatie ”, 2012.  

Het Actieplan heeft zich gericht op het voorkomen van polarisatie en radicalisering, het vroegtijdig 

signaleren van deze processen door bestuurders en professionals en het ontwikkelen van een ade-

quate aanpak. Het eindverslag heeft een groot aantal conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste 

gerelateerd aan CT-beleid zijn: 

 

De projecten gaan er van uit dat polarisatie en radicalisering deels overeenkomstige 

voedingsbodems kennen: onvoldoende reflectie op de eigen identiteit, te weinig inzicht in andere 

culturen en religieuze achtergronden, onvoldoende sociaaleconomisch perspectief. Hierdoor zijn 

jongeren onvoldoende weerbaar. De projecten richten zich op versterking van die weerbaarheid. 

 

In de loop der jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van projecten die zich richten op het 

scheppen van voorwaarden en het inzichtelijk maken van de verschijnselen, naar projecten die 

daadwerkelijk aan de slag gaan met de doelgroepen en die zich richten op de voedingsbodems. 

Daarnaast is het aantal en de omvang van de projecten significant gegroeid.  

 

De projecten hebben er toe bijgedragen dat de onderwerpen polarisatie en radicalisering en vooral 

de voedingsbodems daarvan en hoe daarmee moet worden omgegaan – op de agenda zijn geko-

men bij bestuurders, maatschappelijke organisaties en professionals op uiteenlopende werkvelden. 

Kennis over inzet is opgebouwd, er zijn nieuwe methodieken ontwikkeld en toegepast. Er is een 

beter inzicht in de problematiek ontstaan. Ook ontstaat er meer kennis en inzicht in eigen houding 

bij de doelgroepen. 

 

Het rapport biedt een aantal algemene inzichten die voort zijn gekomen uit de projecten. Polarisa-

tie en radicalisering zijn doeltreffend aan te pakken door een combinatie van preventie, signaleren 

en interveniëren. De nadruk dient te liggen op het verkleinen van de voedingsbodem, het vergroten 

van de weerbaarheid bij jongeren en het waarnemen, bespreken en uitvoeren van individuele ca-

sussen en aanpakken. De aanpak kan het beste worden uitgevoerd op lokaal niveau waarbij maat-

werk, een integrale aanpak onder duidelijke regie van de gemeente wenselijk is.  Er is een tekort 

aan wetenschappelijke inzichten omtrent de aangrijpingspunten voor effectieve interventies en 

omtrent de effectiviteit van interventies. Ten tijde van het uitbrengen van het rapport zijn er nog 

weinig projecten geëvalueerd.  

3.3.6. M. Zannoni, L.P e.a. “De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en 
radicalisering”, 2008 

Het onderzoeksrapport biedt een eerste aanzet tot invulling en nadere uitwerking van de 
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verschillende rollen van verschillende eerstelijnswerkers. 

 

Het rapport stelt dat de nationale overheid veel belang hecht aan eerstelijnswerkers bij het herken-

nen en tegengaan van polarisatie en radicalisering, maar de rol van eerstelijnswerkers hierin nau-

welijks invult. Ook wordt er geen rekening gehouden met de grote variëteit tussen en binnen be-

roepsgroepen.  

 

Radicalisering is voor veel eerstelijnswerkers een abstract begrip en wordt gezien als een taak van 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het herkennen van polarisatie en radicalisering wordt ervaren 

als een extra taak. Uit de onderzoeksresultaten komt duidelijk naar voren dat het voor de nationale 

overheid van groot belang is dat zij helder communiceert over hetgeen zij van de verschillende 

beroepsgroepen verwacht.  

3.3.7. T.M. Veldhuis, “Terroristen in Detentie: Evaluatie van de Terroristenafdeling”,2010 

Het rapport stelt dat het besluit om terroristen centraal in een terroristenafdeling (TA) te plaatsen 

onder hoge druk tot stand is gekomen. Daardoor hebben de partijen geen tijd gehad om alternatie-

ven te onderzoeken en potentiële strategieën tegen elkaar af te wegen.  

 

Hoewel de TA er in de uitvoering in is geslaagd om verspreiding van radicale boodschappen onder 

gevangenen te voorkomen, worden er in het rapport veel plan- en procesmatige knelpunten be-

noemd. Er zijn geen plannen voor resocialisatie geweest, het hoge beveiligingsniveau werd stan-

daard (en niet persoonsgericht) toegepast, en er is onvoldoende rekening gehouden met potentiële 

neveneffecten van geconcentreerde detentie van terroristen,  zoals radicalisering van buitenstaan-

ders. Doordat de selectieprocedure niet altijd is gevolgd, wordt de beoogde doelgroep niet altijd op 

de TA geplaatst. Daarnaast konden gederadicaliseerde terroristen niet worden overgeplaatst naar 

lichtere afdelingen. 

 

Het rapport concludeert dat de TA een zware en intensieve maatregel is geweest, waarbij beoogde 

doelen soms strijdig waren met de beleidstheorie en slechts tegen een hoge prijs konden worden 

behaald.   

3.3.8. F. Demant, W. Wagenaar & J. van Donselaar, “Monitor Racisme & Extremisme. 
Deradicaliseren in de praktijk – Evaluaties in Winschoten en Eindhoven”, 2009 

Het rapport is een evaluatie van deradicaliseringsprogramma’s die zijn toegepast op rechtsextre-

misten in Winschoten en Eindhoven. In Eindhoven strandde het project, omdat er bij de uitvoering 

bestuurlijke problemen waren. Het bestuur en de uitvoerende partijen werden het niet eens over 

de aanpak, waardoor draagvlak voor de oplossing snel afnam.  

 

In Winschoten slaagde het experiment, waarbij een substantieel aantal extreemrechtse jongeren is 

gederadicaliseerd. De aanpak waarmee in Winschoten is geëxperimenteerd, was gericht op het 

benadrukken van ‘push-factoren’ zoals de negatieve aspecten van de extreemrechtse groep en de 

praktische nadelen van het groepslidmaatschap in een ‘empowerment conversation’. Deze aanpak 

werkte goed voor een groot aantal jongeren, maar om verschillende redenen niet voor leden van de 

harde kern. Daarnaast concludeert het rapport dat een breed bestuurlijk draagvlak, de integrale 

samenwerking tussen gemeente, politie en zorgpartijen professionaliteit van ambulante medewer-
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kers van politie en jongerenwerk noodzakelijke voorwaarden zijn geweest voor het slagen van het 

project.  

3.3.9. Rijksoverheid, “Tussentijdse evaluatie trainingsmissie in Afghanistan”, 2013 

Hoewel ‘voorkomen van radicalisering en terrorisme’ wel als doelstelling van de missie wordt ge-

noemd, wordt er in de evaluatie geen uitspraak gedaan over resultaten van de politietrainingsmis-

sie in Kunduz in relatie tot radicalisering of terrorisme. De evaluatie stelt dat veel doelstellingen van 

de missie behaald zijn, maar dat de vraag is of deze resultaten duurzaam zijn. Aangenomen dat de 

trainingsmissie indirect radicalisering en terrorisme voorkomt, kan gesteld worden dat dit op de 

korte termijn is gelukt, maar dat het de vraag is of dit in de toekomst ook het geval is.  

 

3.3.10. Rijksoverheid, “Eindevaluatie van de deelname aan de ISAF missie 2006-2010”, 2011   

Bij deze missie in Uruzgan wordt het tegengaan van terrorisme als doelstelling genoemd, maar 

wordt dit niet expliciet geëvalueerd. De Nederlandse TFU (Task Force Uruzgan) heeft zich niet direct 

bezig gehouden met zogenaamde ‘counter-terrorism operaties’.  

 

Er wordt aangenomen dat een succesvolle missie voorkomt dat Afghanistan weer een bolwerk voor 

terroristische netwerken wordt. Gezien de breedte en omvang van de missie is het moeilijk om in te 

schatten in hoeverre de missie terrorisme heeft voorkomen. Wat gesteld kan worden is dat in de 

provincie Uruzgan de veiligheidssituatie verbeterd, maar fragiel is; er eerste bescheiden stappen 

gezet zijn op het gebied van goed bestuur en er sterke sociaaleconomische ontwikkelingen hebben 

plaatsgevonden.  

3.3.11. Commissie Suyver. “Persoonsgerichte aanpak” uit “Antiterrorismemaatregelen in het 
eerste decennium van de 21ste eeuw”, 2011   

De ontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak hangt duidelijke samen met het dreigingsbeeld uit 

het midden van het afgelopen decennium en de toenmalige inspanningen om een adequaat ant-

woord op dat dreigingsbeeld te bieden. De problematiek van de ‘vrijlaters’ – personen die door-

gaans reeds geruime tijd in beeld waren geweest bij opsporings- en inlichtingendiensten en vervol-

gens al dan niet voor langere tijd gedetineerd waren – vroeg om een uiterste middel om te 

voorkomen dat deze personen na hun vrijlating opnieuw zouden vervallen in een patroon van radi-

calisering. Lessen uit de praktijk, rechterlijke uitspraken en maatschappelijke en wetenschappelijke 

kritiek hebben er vervolgens toe bijgedragen dat de intentie van de aanpak is bijgesteld van repres-

sief naar positief, curatief en bevorderend.  

 

Het middel neemt op zichzelf geen grote rol in het palet van antiterrorismemaatregelen in maar 

heeft wel veel aandacht gekregen. Deze aandacht heeft wellicht geleid tot een vertekend beeld van 

de wijze waarop in Nederland terrorisme wordt bestreden: een aanpak waarbij de overheid gebruik 

maakt van ‘harassment’ of ‘bestuurlijk pesten’ om aanslagen te voorkomen. Uit de cijfers van de CT 

Infobox blijkt echter dat de maatregel slechts beperkt wordt ingezet. Bovendien heeft in de afgelo-

pen jaren een doorontwikkeling van de maatregel plaatsgevonden van een met name repressieve 

toepassing naar thans een positieve of ‘zachte’ benadering en wellicht zelfs een zorgbenadering. 

Een aandachtspunt dat naar voren komt, is dat zeker nu vaker sprake is van een positieve of bevor-

derende persoonsgerichte aanpak, de samenhang met de toepassing van andere maatregelen in 
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belang toeneemt. Immers, wat is opgebouwd in een langdurig persoonsgericht traject kan door 

repressieve maatregelen in korte tijd ongedaan worden gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt dat de CT 

Infobox deze samenhang kan bewaken, maar dat hiervoor geen garanties bestaan. 

 

3.3.12. Commissie Suyver. “Sanctieregelingen voor terrorismebestrijding” uit “Antiterrorisme-
maatregelen in het eerste decennium van de 21ste eeuw”, 2011   

De sanctielijsten en de regelingen die eraan ten grondslag liggen vormen een complex stelsel, waar-

van de instandhouding een aanzienlijke inspanning van veel partijen vergt. Hoewel de toegevoegde 

waarde van de maatregel voor het voorkomen van aanslagen door sommigen wordt betwist, is bij 

de ontwikkeling van het instrument niettemin sprake van een duidelijke samenhang met de terro-

ristische dreiging rond de eeuwwisseling. Op dat moment bestond er behoefte aan een middel 

waarmee al Qa’ida en de Taliban afgesneden konden worden van financiële middelen om op die 

manier hun bestaansmogelijkheden te verstoren. Na 11 september 2001 is als gevolg van Resolutie 

1373 de reikwijdte van de sancties sterk verbreed tot andere personen en entiteiten die in verband 

gebracht kunnen worden met terrorisme naast al Qa’ida en de Taliban. Daarmee zijn de sancties 

onderdeel geworden van het instrumentarium dat terrorismebestrijders in ons land ter beschikking 

staat.  

 

Ondanks het grote aantal personen en organisaties dat op de bevriezingslijst staat, is het aantal 

personen en organisaties waarvan in Nederland tegoeden aangetroffen zijn beperkt. Het aantal 

listings dat op Nederlands initiatief tot stand is gekomen in de afgelopen jaren staat in verhouding 

tot het aantal van terrorisme verdachte personen en organisaties in Nederland in diezelfde periode. 

In elk geval is in dit onderzoek niet gebleken dat de praktische toepassing van de sanctiemaatrege-

len in Nederland afwijkt van de oorspronkelijke doelen van het middel. Het instrumentarium is 

doorontwikkeld, mede op basis van maatschappelijke en wetenschappelijke kritieken als ook rech-

terlijke uitspraken. Aanpassingen van het instrumentarium hebben ertoe geleid dat de aanwijzingen 

om sancties toe te passen op deugdelijke gronden gebaseerd dienen te zijn die vrijwel parallel lo-

pen met de bewijsvergaring in een opsporingsonderzoek. De aanpassingen die de Nederlandse 

sanctieregelingen hebben ondergaan, laten een sterke samenhang met deze kritieken en uitspraken 

zien waarbij het aanmerken van de sancties als een besluit in de zin van de Awb een belangrijke 

verbetering van de rechtsbescherming heeft betekend. Toepassing ervan vormt echter doorgaans 

onderdeel van de gelijktijdige inzet van diverse maatregelen. 

3.4   Pijler Verdedigen 

3.4.1. J. Bouwmeester e.a. “Behoeftenonderzoek Alerteringssystemen”, 2013 

Het onderzoek evalueert drie alerteringssystemen, waaronder NL-Alert – dat mensen waarschuwin-

gen en handelingsperspectieven stuurt bij incidenten. Er is een breed draagvlak voor het alerte-

ringssysteem. Er zijn maar weinig mensen die om inhoudelijke of principiële redenen deelname aan 

alertering afwijzen of uitsluiten, dus in potentie kan het aantal deelnemers nog groeien. 

 

Belangrijkste factoren die voorspellen of mensen een intentie hebben om deel te nemen aan NL-

Alert is bekendheid met het systeem, houding t.a.v. alertering, controle en effectiviteit en privacy-
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aspecten. Privacy-aspecten wegen hierbij zwaar mee, dus het rapport beveelt een waarborging van 

anonimiteit aan. Daarnaast speelt gepercipieerde effectiviteit een belangrijke rol; hoe groter het 

vertrouwen in de effectiviteit, hoe groter de kans is dat men alerts zal opvolgen. 

3.4.2. Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. “Onderzoek functioneren 
Stelsel Bewaken en Beveiligen Koninginnedag”, 2009 

Het onderzoeksteam constateert dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden afdoende zijn 

geregeld in het Stelsel om adequate besluitvorming mogelijk te maken, maar dat versterking van 

structurele coördinatie zou kunnen worden bereikt door binnen de bestaande gezagsverhoudingen 

en bevoegdheden de toepassing van het adviesrecht van de (toenmalige) NCTb in het Stelsel Bewa-

ken en Beveiligen aan te scherpen. Deze aanscherping houdt in dat bij evenementen die worden 

bezocht door personen die vermeld staan op de limitatieve lijst én waarbij het nationale belang 

centraal staat én het karakter van het evenement een specifieke of verhoogde druk op de bewaking 

en beveiliging kan geven, de NCTb altijd advies geeft over de samenhang en de afstemming 

tussen de betrokken partijen in het proces van bewaken en beveiligen, ongeacht het gepercipieerde 

dreigings- of risiconiveau. 

 

Er dient een landelijke lijst met scenario’s voor bewaken en beveiligen te worden opgesteld en te 

worden beheerd door het toenmalige KLPD ten behoeve van de politiekorpsen. De scenario’s die-

nen zo concreet te zijn dat het mogelijk is om een systematische vertaling naar preventieve maat-

regelen te maken. 

 

Ook concludeert het rapport dat voorafgaand aan Koninginnedag 2009 bij de politiediensten en 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten geen informatie beschikbaar was die erop wees dat Karst  T. 

een bedreiging zou vormen voor deze dag. 

3.5   Pijler Voorbereiden 

3.5.1. Veldhuisen, R. van Hagelstein, I. Voskamp & R. van Genderen. “Evaluatie Wet 
veiligheidsregio's”, 2013 

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. De wet heeft als  

belangrijkste doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland te verbeteren.  

 

De maatregelen van de Wet veiligheidsregio’s zijn pas kort formeel in werking en veiligheidsregio's 

zijn zelf nog volop in ontwikkeling. Bovendien vinden in de directe omgeving belangrijke stelselwij-

zigingen plaats waarvan de effecten nog niet zijn in te schatten. Het is dus in veel opzichten te vroeg 

om definitieve conclusies te trekken over de effecten van de Wet veiligheidsregio's.  

 

De belangrijkste meerwaarde van de Wvr ligt in het neerleggen van bevoegdheden en doorzet-

tingsmacht en in het definiëren van een bovengemeentelijke schaal. Daarmee zijn prikkels voor 

verbetering gecreëerd en is de mogelijkheid ontstaan om op een hoger dan gemeentelijk niveau te 

werken aan een kwalitatief betere voorbereiding. De Wvr heeft het meeste impact bij het verbete-

ren van de kwaliteit van de (voorbereiding op) klassieke rampenbestrijding. Het instrumentarium 

van de Wvr is daarop het meest toegesneden.  
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Op de vraag hoe het model van verlengd lokaal bestuur uitwerkt, past een genuanceerd antwoord. 

De sturende en kaderstellende rol van gemeenten is in de praktijk beperkt van omvang, maar niet 

zonder betekenis. Een mogelijke constructie onder volledig landelijke aansturing en directe finan-

ciering van het Rijk zal naar verwachting als ongewenst effect hebben dat de relatie met gemeenten 

nog minder inhoud zou krijgen. Op een aantal belangrijke dossiers (met name informatievoorzie-

ning) is meer landelijke sturing en samenhang nodig. Ook de verantwoordelijkheidsverdeling tussen 

bestuurslagen dient te worden herzien. 

3.6   Pijler vervolgen 

3.6.1. R.J. Bokhorst, “De Wet afgeschermde getuigen in de praktijk”, 2012 

De Wet afgeschermde getuigen – die inhoudt dat in ambtsbericht vervatte informatie van de AIVD 

nader onderzocht kan worden door middel van het onder ede horen van (AIVD)-getuigen - is sinds 

2006 niet gebruikt, wat evaluatie onmogelijk maakt. Redenen voor het niet gebruiken zijn het ge-

ringe aantal terrorismeprocessen die zijn gevoerd, relatieve onbekendheid met de wet bij rechter-

commissarissen en officieren van justitie, een lage behoefte van het gebruik van de wet door de 

AIVD (die met de wet de potentie van een ambtsbericht juist vergoot). Bij respondenten leven nog 

vragen ten aanzien van de meer of minder actieve houding van de rechter-commissaris, of deze 

voldoende voor de taak is toegerust en de mate waarin de AIVD – althans tegenover de rechter-

commissaris – openheid van zaken dient te geven. 

3.6.2. B. van Gestel, C. J. de Poot, R. J. Bokhorst & R. F Kouwenberg, “Monitorrapport Wet 
opsporing terroristische misdrijven”, 2008 

Op 1 februari 2007 is de ‘Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van 

terroristische misdrijven’ in werking getreden. Het rapport is de eerste monitor die toepassing en 

ervaring met de wet in kaart brengt.  

 

De ervaring met het gebruik van de nieuwe wettelijke opsporingsmogelijkheden is beperkt. Er is in 

het eerste jaar enige ervaring opgedaan met de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden op 

grond van aanwijzingen en er is enkele keren bewaring van een verdachte bevolen zonder ernstige 

bezwaren. De implementatie van de wet is goed verlopen. De houding tegenover de wetgeving is 

overwegend positief. De wet heeft er (nog) niet toe geleid dat de AIVD eerder dan voorheen 

ambtsberichten verstrekt of dat deze inhoudelijk anders zijn geworden. Een andere voorzien en 

beoogt gevolg van de wet, namelijk dat OM en politie beter in staat worden gesteld zelfstandig 

onderzoek naar terroristische misdrijven te initiëren heeft nog niet tot een toename van dergelijke 

onderzoeken geleid. 

3.6.3. B. van Gestel, C. J. de Poot, R. J. Bokhorst & R. F Kouwenberg. “Monitorrapport Wet 
opsporing terroristische misdrijven”, 2009 

In het tweede jaar dat de wet van kracht is, is er beperkt ervaring opgedaan met het gebruik van de 

nieuwe wet. Tussen februari 2008 en februari 2009 zijn er in totaal 29 terrorismegerelateerde op-

sporingsonderzoeken gestart. In drie van deze 29 zaken is gebruik gemaakt van bijzondere opspo-

ringsbevoegdheden op grond van aanwijzingen.  
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Het rapport analyseert veertien strafdossiers, om te kijken onder welke omstandigheden de wet 

wordt ingezet. Het rapport concludeert dat de voorkeur en specifieke kennis van de officier van 

justitie die bij de start van het opsporingsonderzoek is betrokken bepalend is voor het wel of niet 

inzetten van de bijzondere opsporingsbevoegdheden.   

 

Geen van de veertien bestudeerde onderzoeken heeft geleid tot vervolging wegens verdenking van 

het plegen of beramen van een terroristisch misdrijf. Alle onderzoeken zijn vroeg of laat gestopt 

wegens gebrek aan voldoende strafrechtelijk bewijs tegen de personen die hierin centraal stonden. 

Op regionaal niveau worden reguliere politiebevoegdheden ingezet om terrorisme-gerelateerde 

signalen nader te duiden.   

3.6.4. B. van Gestel, C. J. de Poot, R. J. Bokhorst & R. F Kouwenberg, “Monitorrapport Wet 
opsporing terroristische misdrijven”, 2010 

Deze monitorronde laat zien dat in het derde jaar dat de wet van kracht is, beperkt ervaring is op-

gedaan met het gebruik van de nieuwe wet. De wet is in vier van de 31 terrorismezaken in dit jaar 

gebruikt.  In dit jaar is enige ervaring opgedaan met de inzet van bijzondere bevoegdheden op 

grond van aanwijzingen, is één keer bewaring bevolen buiten ernstige bezwaren en is in één per-

manent veiligheidsrisicogebied gebruik gemaakt van de nieuwe opsporingsbevoegdheden, namelijk 

in het buitengebied van Schiphol. Er zijn in deze periode geen verkennende onderzoeken geweest 

op dit gebied, er zijn geen nieuwe veiligheidsrisicogebieden vastgesteld waarin gebruik is gemaakt 

van de nieuwe bevoegdheden, en er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot langer uitstel 

van inzage in processtukken. Dit beeld van het gebruik van de nieuwe wet komt overeen met het 

beeld dat naar voren kwam in de twee voorgaande monitorrondes. 

 

3.6.5. B. van Gestel, C. J. de Poot, “Monitorrapport Wet opsporing terroristische misdrijven”, 
2012 

Tussen februari 2010 en februari 2011 zijn in totaal zeventien terrorisme-gerelateerde opsporing-

onderzoeken gestart. In veertien onderzoeken die in deze periode zijn gestart, zijn bijzondere op-

sporingsbevoegdheden ingezet. In twee van de zeventien opsporingsonderzoeken is gebruik ge-

maakt van de nieuwe Wet opsporing terroristische misdrijven, in beide gevallen zijn bijzondere 

opsporingsbevoegdheden ingezet op grond van aanwijzingen. De wet biedt een verruiming van de 

mogelijkheid om in openbare ruimten personen te fouilleren en vervoermiddelen en voorwerpen te 

onderzoeken. In de praktijk wordt voor het onderzoeken van een mogelijke gebiedsgebonden 

dreiging bijna altijd gebruik gemaakt van andere, reeds langer bestaande wetgeving. 

 

Verder komt naar voren dat de kennis over de nieuwe wettelijke fouilleerbevoegdheden in de uit-

voeringspraktijk beperkt is. Het feit dat de wet weinig wordt gebruikt, zorgt er ook voor dat de wet 

‘verstoft’. 

 

In het slothoofdstuk van het rapport wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de nieuwe 

wet in de vier jaar dat deze nu in werking is. In vier jaar tijd – tussen 1 februari 2007 en 1 februari 

2011 – zijn in totaal 106 terrorismegerelateerde opsporingsonderzoeken uitgevoerd. Dat betreft 

zowel uitgebreide langlopende zaken als kleine kortdurende ‘mini-onderzoekjes’. In achttien geval-

len is gebruik gemaakt van de nieuwe opsporingsbevoegdheden.  
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De mogelijkheid om te schakelen tussen de verschillende criteria wordt door verschillende politie- 

en justitiefunctionarissen genoemd als een belangrijke meerwaarde van de nieuwe wet. Er kunnen 

op proportionele wijze bevoegdheden worden ingezet en de nieuwe wet biedt soelaas in verschil-

lende stadia van de opsporing, zo is de redenering.  

3.6.6. B. van Gestel, C. J. de Poot, “Evaluatie Wet opsporing terroristische misdrijven”, 2014 

Uit het gebruik van de Wet opsporing terroristische misdrijven kan niet worden opgemaakt dat de 

verruimde bevoegdheden tot nu toe hebben bijgedragen aan een efficiëntere opsporing van terro-

ristische misdrijven. Uit deze evaluatie komt niet naar voren dat de vroege start voordelen oplevert 

voor de voortgang van de opsporing. 

 

Wel heeft het gebruik van de wet het mogelijk gemaakt dat risico’s die mogelijk gepaard gaan met 

aanwijzingen van een terroristisch misdrijf snel konden worden verkleind of uitgesloten. Voor kleine 

kortlopende onderzoeken die als doel hebben snel risico’s nader te beoordelen en gevaren weg te 

nemen, lijkt de wet in de praktijk te werken zoals beoogd. In die gevallen wordt het verrichten van 

een klein kort onderzoek mogelijk gemaakt door de verruiming van de wettelijke bevoegdheden. In 

de praktijk ging het overigens in deze gevallen steeds om loos alarm of om een andere vorm van 

criminaliteit zonder directe gevaarsdreiging. Wel blijken er in de praktijk ook alternatieve hande-

lingsstrategieën te bestaan om dergelijke aanwijzingen te onderzoeken.  

 

De aannames over de beperktheid van bestaande wetgeving in verschillende contexten blijkt daar-

naast niet juist. De ruimte tussen aanwijzingen en een verdenking blijkt in de praktijk gering te zijn, 

en mogelijkheden van de bestaande wetgeving blijken groter te zijn dan de wetgever bij invoering 

veronderstelde. 

3.6.7. Commissie Dessens, “Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002”, 
2013 

In 2002 beoogde de wetgever met de nieuwe Wiv een formeelwettelijke basis te bieden  

voor de werkzaamheden van de AIVD en de MIVD in het belang van de nationale  

veiligheid, en tegelijk deze werkzaamheden te voorzien van een stevige inbedding in de  

democratische rechtsstaat. Deze doelstellingen zijn op vele punten op een goede manier  

in de Wiv tot uitdrukking gekomen.  

 

Echter, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de gedachten over en de (uitleg van) 

wettelijke en verdragsrechtelijke normen betreffende het werk van de inlichtingen- en veiligheids-

diensten hebben het laatste decennium een verdere ontwikkeling doorgemaakt.  

 

De evaluatiecommissie komt op basis van haar onderzoek tot de conclusie dat de  

bestaande wettelijke bevoegdheden heden ten dage niet meer volledig voldoen en om die  

reden moeten worden verruimd, maar dat dit tegelijkertijd vraagt om een nieuwe balans  

met de wettelijk geregelde waarborgen en transparantie. De Wiv is daarom op een groot aantal 

punten aan modernisering toe.  
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 Bijlage IV  

Actoren in de pijlers 

 
 
De pijlers en werkzaamheden van de verschillende actoren zijn met elkaar verweven. Zo is de NCTV 
betrokken bij alle pijlers, en gebruikt het OM zijn bevoegdheden om een actieve rol te spelen in de 
pijler ‘voorkomen’.  Het is daarom niet mogelijk per pijler specifieke taken toe te wijzen aan speci-
fieke actoren.  
 
Daarom zijn er aan de hand van de interviews de actoren geïdentificeerd die kerntaken vervullen in 
de pijlers. Ook worden bij specifieke maatregelen genoemd welke actoren betrokken zijn.  

4.1   Verwerven 

Partijen die een kernfunctie vervullen in deze pijler zijn de AIVD, MIVD en Politie. De diensten verg-
aren informatie over algemene en specifieke dreiging, wat wordt aangevuld met informatie van 
andere partijen. De politie speelt hier een speciale rol in, want deze staat vaak het dichtst op lokale 
problematiek (wijkagenten).  
 
Daarnaast zijn er andere partijen die over informatie beschikken en deze aanleveren. De NCTV on-
derzoekt (Jihadistische) websites en maakt daar analyses van.  
 
Andere actoren die betrokken zijn bij het uitwisselen van informatie zijn de KMar, BuZa, FIOD-ECD 
en de IND.  
 
De AIVD en MIVD hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid over SIGINT.  
 
De CT-infobox is ondergebracht bij de AIVD en is een samenwerkingsverband van AIVD, Fiscale in-
lichtingen- en opsporingsdienst - Economische controledienst (FIOD-ECD), Immigratie- en Naturali-
satiedienst (IND), de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee (KMar), 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en het Openbaar Ministerie (OM). (Uit 
https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/ct-infobox/) 
 
DTN en het GCT 
 

https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/ct-infobox/
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Het DTN-overleg ziet er als volgt uit: 
 

- De NCTV is penvoerder, en het opstellen begint met een redactievergadering met de MIVD, 
AIVD, NCTV en BuZa. De NCTV en BuZa zetten de agenda en AIVD en MIVD leveren inlich-
tingen aan.  

- Aan de hand van de redactievergadering maakt de NCTV het concept, waarbij er nog wordt 
gemaild tussen de verschillende partijen.  

- Het concept wordt besproken, waarna het naar het GCT gaat. Het GCT heeft inspraak, wat 
zorgt voor aanpassingen aan het document. In het GCT zijn alle eerder genoemde partners 
vertegenwoordigd, en de IND en het ministerie SZW. (NB: er is ook een pre-GCT overleg, op 
beleidsmedewerker niveau) 

- Daarna gaat het door het comité verenigde inlichtingendiensten,  
- vervolgens gaat het naar de RIV  
- en dan wordt het gepubliceerd.  

 
Het GCT is als volgt samengesteld: 
 

- de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (voorzitter) 
- de directeur-generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie (lid tevens plaats-

vervangend voorzitter) 
- de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties 
- de voorzitter van het College van Procureurs-generaal 
- de korpschef van het KLPD tevens lid van de Raad van Hoofdcommissarissen 
- het plaatsvervangend hoofd Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
- de plaatsvervangend directeur van de MIVD van het ministerie van Defensie 
- de bevelhebber der Koninklijke Marechaussee 
- de raadadviseur, zijnde de plaatsvervangend coördinator van de inlichtingen- en veilig-

heidsdiensten van het ministerie van Algemene Zaken 
- de plaatsvervangend thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën 
- het lid van het managementteam Belastingdienst, belast met douane aangelegenheden van 

het ministerie van Financiën 
- de directeur-generaal Politieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
- de directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken van het 

ministerie van Justitie 
- de directeur Juridische Zaken van het ministerie van Defensie 
- de directeur van de directie Wetgeving van het ministerie van Justitie. 

 
(uit: http://wetten.overheid.nl/BWBR0016870/geldigheidsdatum_23-02-2014 ingesteld op 15 juni 
2004) 

4.2   Voorkomen 

In de eerste plaats wordt er getracht gewelddadig extremisme te voorkomen. Het ministerie van 
SoZaWe speelt een belangrijke rol hierin. Het ministerie staat in het voorste gedeelte van het voor-
komen, bijvoorbeeld door de voedingsbodem weg te nemen door een goede integratie van min-
derheden. Ook zien zij de inclusieve en democratische boodschap die de minister uitspreekt als het 
bieden van een counter-narrative.  
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0016870/geldigheidsdatum_23-02-2014
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Het ‘Actieplan Radicalisering en Polarisatie’ dekt een groot deel van dit onderdeel van de pijler af. 
Lokaal bestuur en lokale organisaties (scholen, zorginstellingen) zijn uitvoerders van de verschil-
lende programma’s. De Minister van BZ rapporteerde over de voortgang van het actieplan. [Bij een 
gerichte aanpak treed de NCTV op als coördinator (zoals met de Syriëgangers). De NCTV biedt ook 
handelingsperspectieven aan ] 
 
In de tweede plaats is het voorkomen van aanslagen een doel van deze pijler. De AIVD tracht aan-
slagen te voorkomen door het verstoren van terroristische organisaties. Ook het OM en de politie 
proberen door opsporing en arrestaties terrorisme te voorkomen.   
 
Het tegengaan van terrorisme-financiëring wordt ondersteund door de DNB, FIOD, de Autoriteit 
Financiële Markten en de belastingdienst.  
 
De DJI is een belangrijke speler bij het aanbieden van deradicaliseringsprogramma’s in de gevange-
nis.  
 
De DSI is een belangrijke uitvoerder van gerichte optredens tegen individuen en groeperingen.  
 
Defensie en BuZa zijn de belangrijkste speler bij het tussendoel ‘Militair optreden’  

4.3   Verdedigen 

De NCTV is coördinator en verantwoordelijk voor het stelsel B&B. Uitvoerende actoren in het stelsel 
zijn: politie, DSI, Defensie, DKDB en het CBB.  
 
De KMar beschermt de buitengrenzen en is een belangrijke speler bij het beschermen van de bur-
gerluchtvaart. Ook de NCTV speelt in de laatste een belangrijke rol, met name in de samenwerking 
met luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.  
 
Het beschermen van vitale bedrijfssectoren en het ‘Alerteringssysteem Atb’ vallen ook onder de 
verantwoordelijkheid van de NCTV. Ook BZ is een samenwerkingspartners van het alerteringssys-
teem.  
 
De NCTV coördineert Security Awareness and Performance programma’s om het veiligheidsbewust-
zijn van personen en organisaties te verhogen.  

4.4   Voorbereiden 

Belangrijke doelen van deze pijler zijn het voorbereiden van de bestuurlijke organisatie, het norma-
liseren van de samenleving door te communiceren en informeren en het bestrijden van de gevolgen 
van een mogelijke crisis. De NCTV vervult bij deze drie doelen een kerntaak.  
 
Bij het inrichten van de crisisorganisatie zijn er  verschillende crisis commissies. Er is het Advies-
team (AT), de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCB) en de Ministeriële Commis-
sie Crisisbeheersing (MCCB). Daarnaast zijn er het Departementaal Coördinatiecentrum (DCC) en 
het Nationaal Crisis Centrum (NCC).  
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Bij het bestrijden van de gevolgen van een (dreigende) terroristische crisis zijn er het lokaal bestuur, 
de politie, het OM, hulpdiensten en het Ministerie van Defensie. Defensie heeft de beschikking over 
een CBRN/E eenheid. 

4.5   Vervolgen 

Kerntaken in deze pijler worden uitgevoerd door het OM en de politie, waarbij de AIVD en MIVD 
inlichtingen kunnen verstrekken en ambtsberichten kunnen versturen.  
 
Daarnaast speelt het Ministerie van Veiligheid en Justitie een belangrijke rol bij het opstellen en 
evalueren van nieuwe wetgeving.  
 
Op internationaal niveau wordt er ook met verschillende organisaties samengewerkt. Belangrijke 
organen van de EU en de VN zijn de Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) van de 
VN, het UN Counter Terrorism Committe (CTED), Global Counter Terrorism Forum (GCTF) en de 
Police Working Group on Terrorism van Europol.  

 


