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De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk 
ontworpen om de bundeling van de samenwerking tussen deze instanties te symboliseren.
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Dankwoord

De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien partijen binnen het veiligheids-, 
opsporings- en inlichtingendomein die hun krachten hebben gebundeld om een bijdrage 
te kunnen leveren aan de bestrijding van terrorisme. Dit samenwerkingsverband is 
ingekaderd in een complexe regelgeving en functioneert in een omgeving waarin geheim-
houding en vertrouwelijkheid een grote rol spelen. Dat maakt een onderzoek naar de wijze 
waarop de CT Infobox functioneert complex. Toch was het dankzij de ruimhartige medewer-
king van vele professionals die werkzaam zijn bij deze tien organisaties mogelijk om in een 
relatief korte tijd inzicht te krijgen in de werking van de CT Infobox. Op deze plaats willen 
wij hen daarvoor bedanken. We zijn Hans de Wit, hoofd van de CT Infobox, bijzonder 
dankbaar voor de enthousiaste en bereidwillige medewerking aan dit onderzoek. Zonder 
zijn voorbereidende activiteiten, contacten en documentatie hadden we dit onderzoek 
nooit uit kunnen voeren in de tijd die daarvoor beschikbaar was. Daarnaast gaat onze dank 
uit naar de medewerkers van de CT Infobox, de leden van het Coördinerend Beraad en 
andere mensen die ons tijdens interviews en informele gesprekken te woord hebben 
gestaan, voorzien hebben van informatie of toegang hebben verschaft tot informatiebron-
nen. Ook een woord van dank aan Frans Leeuw, Bart Custers en Casper van Nassau van het 
WODC die mee hebben gedacht over het onderzoeksontwerp en tussentijds en na afloop 
hebben gereageerd op onze bevindingen. Tot slot danken we de leden van de begeleidings-
commissie (zie Bijlage 1) voor de manier waarop ze hebben toegezien op de inhoudelijke en 
procedurele voortgang van dit onderzoek en voor hun zorgvuldige en constructieve 
commentaar op eerdere versies van dit rapport.

Den Haag, maart 2015

Christianne de Poot
Sander Flight
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Afkortingen

AIVD  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – voorheen Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (BVD)

AOT Afstemmingsoverleg Terrorisme
CB Coördinerend Beraad
CT Infobox Contraterrorisme Infobox
CTIVD Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
FEC  Financieel Expertise Centrum – Samenwerking tussen autoriteiten met 

toezicht-, controle-, vervolgings-, of opsporingstaak in de financiële sector.
FIOD  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst. Vroeger 

FIOD-ECD: Economische Controledienst.
FIU-Nederland  Financial Intelligence Unit - Nederland, Financiële Inlichtingen Eenheid, 

orgaan van de Staat der Nederlanden, gepositioneerd bij de Nationale 
Politie.

IND Immigratie- en Naturalisatie Dienst
Inspectie SZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
KLPD Korps Landelijke Politie Diensten, nu Landelijke Eenheid
KMar Koninklijke Marechaussee
MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
NCTV  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – voorheen 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)
OM Openbaar Ministerie
SIOD Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Wiv 2002 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
WODC  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, Ministerie van 

Veiligheid en Justitie
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 1. Inleiding

De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien organisaties binnen het veilig-
heids-, opsporings- en inlichtingendomein die hun krachten hebben gebundeld om een 
bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van terrorisme. In de CT Infobox worden 
gegevens over personen uitgewisseld en wordt intensief samengewerkt tussen partijen  
om zo goed mogelijk op te kunnen treden tegen personen die een gevaar vormen voor  
de staatsveiligheid.
In 2015 is het tien jaar geleden dat het convenant voor de CT Infobox werd ondertekend.  
Bij het Coördinerend Beraad van de CT Infobox bestaat de behoefte de oorspronkelijke 
opzet van de CT Infobox en de ervaringen die in de afgelopen 10 jaar met de CT Infobox  
zijn opgedaan te analyseren, zodat bezien kan worden of de CT Infobox werkt zoals wordt 
beoogd en of de CT Infobox op punten verder kan worden doorontwikkeld. Het gaat hierbij 
om zaken als de samenstelling van deelnemende partijen, de ontwikkelingen die zich 
voordoen in de aard en omvang van de gegevens die zich voor uitwisseling lenen, en de 
producten die de CT Infobox oplevert. Het WODC is gevraagd hier onderzoek naar te doen. 
Het onderzoek is uitgevoerd van mei tot en met december 2014.

Dit inleidende hoofdstuk gaat in op de achtergronden en het doel van de CT Infobox, en 
geeft een overzicht van de vraagstelling en de opzet van het onderzoek en van de opbouw 
van dit rapport.

 1.1 CT Infobox

De oprichting van de CT Infobox is ingegeven door de aanslagen in Madrid op 11 maart 
2004, die duidelijk maakten dat ook Europa kwetsbaar was voor een terroristische aanslag. 
Nederland verkeerde in een aantal opzichten in dezelfde positie als Spanje, als bondgenoot 
van de VS met troepen in Irak en de aanwezigheid van enkele radicale moslimgroepen in 
het land. Wat in Spanje had plaatsgevonden, kon ook in Nederland gebeuren, was de 
gedachte. Vandaar dat overheidsorganisaties onderzochten welke aanvullende maatregelen 
genomen konden worden om de kans op een terroristische aanslag te verkleinen. Deze 
analyses leidden tot enkele structurele maatregelen, gericht op het intensiveren van de 
informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten en het verstoren of tegengaan van aan 
terrorisme gerelateerde activiteiten. Hoewel inlichtingen-, opsporings- en veiligheids- 
diensten traditioneel terughoudend zijn in het delen van informatie, deels als gevolg van  
de wettelijke scheiding tussen inlichtingen- en opsporingsinformatie, en deels als gevolg 
van een verschil in taken en belangen, leidde de aanslag in Madrid tot een grotere bereid-
heid en meer mogelijkheden daartoe.
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Na de aanslagen in Madrid kondigde de regering in een brief aan de Tweede Kamer aan1,  
dat ‘personen die op enigerlei wijze in verband kunnen worden gebracht met terroristische 
activiteiten of ondersteuning daarvan met verhoogde inzet in het oog dienen te worden 
gehouden’. Om dit te kunnen realiseren werd in april 2004 de Analytische Cel opgericht: 
een samenwerkingsverband van Openbaar Ministerie (OM), politie en Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat bij het Korps Landelijke Politiediensten 
(KLPD) werd ondergebracht. Als gevolg van de wettelijke scheiding tussen inlichtingen- en 
opsporingsinformatie, bood dit samenwerkingsverband de AIVD echter onvoldoende 
mogelijkheden om de inlichtingeninformatie waarover ze beschikte met de twee andere 
partijen te delen. Vandaar dat werd besloten binnen het wettelijke regime van de AIVD een 
nieuw samenwerkingsverband op te richten waarbinnen de mogelijkheden tot informatie-
deling beter zouden zijn: de CT Infobox.

Het interne doel van de CT Infobox is de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen 
overheidspartijen te bevorderen zodat partners de informatie die bij hen aanwezig is over 
personen die met terrorisme in verband kunnen worden gebracht met elkaar kunnen delen. 
In samenspraak en op basis van een integrale weging van alle informatie zou dan adequater 
kunnen worden geadviseerd over de wijze waarop ten aanzien van deze personen zou 
kunnen worden gehandeld. Het uiteindelijke doel hiervan op maatschappelijk niveau is een 
bijdrage te leveren aan het voorkomen van terrorisme.

Het idee achter de oprichting van de CT Infobox is dat samenwerking tussen verschillende 
organisaties binnen de box leidt tot een betere informatiepositie over personen die vanuit 
het oogpunt van terrorisme en radicalisme een mogelijk risico vormen voor de Nederlandse 
samenleving. Door die betere informatiepositie zou scherper kunnen worden geselecteerd 
welke personen daadwerkelijk een risico vormen en ten aanzien van welke personen 
handelingen zouden kunnen worden ingezet. Bovendien zou door deze samenwerking in 
het voorkomen van terrorisme een breder arsenaal aan handelingsstrategieën overwogen 
kunnen worden. De verwachting was dus, dat door het delen van informatie gerichter en 
passender zou kunnen worden geadviseerd over handelingsmogelijkheden ten aanzien van 
personen die een potentieel risico vormen voor de Nederlandse samenleving en dat de 
risico’s die deze personen vormen daarmee zouden kunnen worden verminderd.

De CT Infobox bestaat uit een omgeving waarin informatie kan worden gedeeld, en waarin 
over die informatie kan worden gecommuniceerd. Alle deelnemende diensten brengen 
gegevens over een persoon bijeen en deze gegevens worden multidisciplinair – vanuit het 
perspectief, de kennis, ervaring en kunde van de verschillende organisaties – geanalyseerd. 
Voorts wordt gecommuniceerd over of, en zo ja op welke wijze, de overheid op deze 
persoon zou kunnen reageren. Het enige dat de box verlaat, is een advies aan een partij naar 
aanleiding van de beschikbare informatie. De geleverde informatie zelf wordt niet verstrekt. 

1  Kamerstukken II,  2003/04, 27925, nr. 123.
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Er kan geadviseerd worden aan de deelnemers in de CT Infobox, maar ook aan derden, zoals 
gemeenten of het UWV (Uitvoeringsinstituut Weknemersverzekeringen).2 De partij die het 
advies ontvangt kan daar al of niet mee aan de slag gaan. De CT Infobox verstrekt zelf dus 
geen informatie aan de deelnemende partijen en komt zelf ook niet in actie, vandaar het 
adagium: “what’s in the box, stays in the box”. Dit uitgangspunt is cruciaal voor de 
bereidheid van partijen om de gevoelige informatie over personen waar zij over beschikken 
met elkaar te delen.

De CT Infobox verstrekt drie soorten adviezen: een verstrekkingsadvies, een attenderings- 
advies en een advies voor een persoonsgerichte aanpak. 

1.  Een verstrekkingsadvies gaat naar een deelnemer in de CT Infobox als blijkt dat deze 
organisatie beschikt over informatie die voor één van de andere deelnemende partijen 
van belang kan zijn. In dat geval adviseert de CT Infobox deze partij de gegevens op 
basis van de daarvoor geldende regels uit te wisselen met één of meer organisaties die 
deelnemen aan de CT Infobox (De Wit, 2013: 13). 

2.  Een attenderingsadvies is gericht op de mogelijke aanpak van een subject in de box. 
Met een attenderingsadvies kan de CT Infobox een (deelnemende) organisatie adviseren 
om acties tegen een bepaalde persoon in te zetten. Hierbij kan het gaan om het starten 
van een onderzoek of het monitoren van een persoon, maar ook om andere handelin-
gen die partijen op grond van de informatie waarover ze zelf al beschikken kunnen 
inzetten. Zo kan een attenderingsadvies bijvoorbeeld betrekking hebben op het starten 
van een inlichtingenmatig onderzoek (als het gericht is aan de AIVD of MIVD), een 
opsporingsonderzoek (in een advies aan OM, politie, KMar, FIOD en/of Inspectie SZW), 
een financieel-informatief onderzoek (in een advies aan Inspectie SZW, FIOD, FIU-
Nederland) en/of een vreemdelingrechtelijk onderzoek (in een advies aan de IND).  
Maar de CT Infobox kan een partij, zoals gezegd, ook wijzen op handelingsopties die 
deze partij kan inzetten op grond van informatie die ze zelf reeds beschikbaar heeft. 

3.  Een derde variant is een advies aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) voor een persoonsgerichte aanpak waarmee personen die een 
gevaar vormen voor de staatsveiligheid vroegtijdig in hun activiteiten kunnen worden 
belemmerd. In het verleden was deze aanpak vooral gericht op het ‘verstoren’ van 
personen door deze opvallend in de gaten te houden, zodat het voor betrokkenen en 
hun omgeving duidelijk werd dat ze de aandacht van overheidsinstanties genoten. 
Hierdoor zouden potentieel gevaarlijke personen belemmerd of geremd worden om 
zich in te laten met terrorismegerelateerde zaken. Tegenwoordig is dit advies ook 
gericht op een benadering vanuit sociaal, maatschappelijk en/of psychologisch 
perspectief, bedoeld om deradicalisering te bevorderen. 

2  Artikel 4 convenant CT Infobox.
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Daarbij kan gedacht worden aan zaken als scholing, huisvesting, werk en eventueel 
(geestelijke) zorg, afhankelijk van de situatie.3 Het doel van deze aanpak is de bewuste 
persoon zo snel mogelijk een regulier leven te laten opbouwen (De Wit, 2013: 13).

In de afgelopen tien jaar is de CT Infobox uitgebreid van vijf naar tien deelnemende partijen 
(zie figuur 1) en heeft ook de werkwijze zich verder ontwikkeld. Daarnaast is de aard van de 
terroristische dreigingen in tien jaar tijd veranderd en daarmee ook de aard van de adviezen 
die worden uitgebracht. Zo is er in de afgelopen jaren veel aandacht voor de ‘uitreisproble-
matiek’ van jihadstrijders naar Syrië en Irak: jihadisten die zich aansluiten bij terroristische 
organisaties, zoals Jabat al-Nusra en Islamitische Staat, en deelnemen aan de gewapende 
strijd tegen bondgenoten van het Westen.4 Hierdoor is het aantal attenderingsadviezen  
met betrekking tot het intrekken van sociale uitkeringen en toelagen en het plaatsen van 
personen op de sanctielijst toegenomen. Maar het principe van de box als ruimte waarin 
overheidspartijen informatie over personen die mogelijk een gevaar vormen voor de 
samenleving  kunnen delen, hierover kunnen communiceren en op grond van een 
gezamenlijke analyse van deze informatie in samenspraak kunnen komen tot adviezen  
over de aanpak van deze personen, is in deze periode van tien jaar onveranderd gebleven.

 Figuur 1  Beknopt historisch overzicht van de CT Infobox

2004
CT Infobox informeel van start met AIVD, Politie (toen nog KLPD) en OM
Uitbreiding met IND en MIVD

2005

CT Infobox formeel van start: convenant met vijf organisaties
Ontwikkeling criteria opname subjecten, wijze van onderzoek en naslag uitgewerkt en 
vastgelegd; adviesprocedure herzien
FIOD (toen nog FIOD-ECD) participeert als pilot

2006 Uitbreiding met FIU-Nederland en (formeel) met FIOD (toen nog FIOD-ECD)

2007

Werkprocessen geüniformeerd: individuele beoordeling subjecten
Regionale infoboxen mogen subjecten op landelijke lijst plaatsen
CTIVD onderzoek naar CT Infobox
Coördinerend Beraad vastgelegd in convenant.

2008 Systemen AIVD, IND en Politie (toen nog KLPD) geautomatiseerd ontsloten

2009 Uitbreiding met KMar 

2010 NCTV (toen nog NCTb) opgenomen als partner in het convenant

2011 Uitbreiding met Inspectie SZW (toen nog SIOD) op proef

2012 Inspectie SZW formeel toegevoegd als samenwerkingspartner

2013

2014

2015 CT Infobox bestaat 10 jaar

3  Zie hierover ook het in 2014 gelanceerde Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.
4  AIVD, 2014; Kennisbank terrorisme, NCTV.
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 1.2  Vraagstelling en opzet van het onderzoek

In het onderzoek dat hier wordt gepresenteerd, is nagegaan hoe het samenwerkingsverband 
tussen verschillende partijen in de CT Infobox is ontworpen en welke beleidslogica aan  
deze wijze van samenwerken ten grondslag ligt. Voorts is onderzocht of er steun is in de 
wetenschappelijke literatuur voor die logica en of het ontwerp in de praktijk ook uitwerkt 
zoals werd beoogd. Een belangrijk doel van het onderzoek is ook om de toekomstbesten-
digheid van de box te beoordelen.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is dit onderzoek gestructureerd aan de hand van 
twee onderzoeksvragen die in de volgende hoofdstukken aan de orde worden gesteld, 
namelijk:

1.  Welke veronderstellingen liggen ten grondslag aan de werking en inrichting van de CT 
Infobox en wat kan op grond van bestaande literatuur en bestaande wetenschappelijke 
inzichten gezegd worden over de veronderstelde werking van de CT Infobox?

2.  Hoe functioneert de CT Infobox in de praktijk? Welke knelpunten en dilemma’s ervaren 
participanten aan de CT Infobox bij de uitvoering van hun werk en waar zien zij 
mogelijkheden voor verbetering? Wat is naar hun oordeel de toegevoegde waarde van 
de CT Infobox, en welke ontwikkelingen zijn volgens deze partijen van belang als het 
gaat om de toekomst van de CT Infobox?

 1.3 Onderzoeksopzet

De CT Infobox is opgericht om informatie over personen waarvan het vermoeden bestaat 
dat ze betrokken zijn bij terroristische activiteiten op een centraal punt bijeen te brengen en 
te delen, om zodoende beter te kunnen beoordelen of het gaat om personen die in de gaten 
moeten worden gehouden, en op welke wijze het risico dat deze personen vormen voor de 
Nederlandse samenleving kan worden tegengegaan. De CT Infobox kan daarmee gezien 
worden als een preventiemaatregel, gericht op het tegengaan van terroristische misdrijven. 
Zoals voor alle preventiemaatregelen geldt, is het moeilijk om de effecten van dit instrument 
te meten. Ten eerste omdat het nu eenmaal niet mogelijk is vast te stellen dat iets niet is 
gebeurd als gevolg van een bepaalde beleidsmaatregel (vgl. Nelen, Leeuw en Bogaerts, 2010; 
Van Gestel & De Poot, 2014). Ten tweede omdat de CT Infobox niet alleen verantwoordelijk is 
voor dit te bereiken maatschappelijke doel.

Onderdeel van dit onderzoek is de beoogde werking van de CT Infobox expliciet maken door 
de beleidstheorie te reconstrueren (vgl. Pawson & Tilley, 1997, Pawson e.a., 2005). Voordat 
de CT Infobox werd opgericht leefden er veronderstellingen over de wijze waarop overheids-
partijen samen kunnen werken en informatie kunnen delen, over de knelpunten waarmee 
de samenwerking tussen verschillende diensten gepaard gaat en over de mogelijkheden  
die door de oprichting van de CT Infobox zouden kunnen worden gerealiseerd. 



13

Bij de bestudering van deze veronderstellingen moet tevens worden nagegaan onder welke 
condities de CT Infobox verondersteld wordt te werken. Voorts kunnen deze veronderstellin-
gen getoetst worden door na te gaan of dit instrument in de praktijk functioneert zoals de 
bedenkers van de CT Infobox veronderstelden en waarom dit wel of juist niet het geval is.

De beleidslogica achter de CT Infobox
De eerste onderzoeksvraag, de veronderstellingen die ten grondslag lagen aan de werking van 
de CT Infobox, is op twee manieren onderzocht. Allereerst door middel van interviews met 
bedenkers van de CT Infobox. De CT Infobox heeft diverse geestelijke vaders, met enkele 
daarvan is uitgebreid gesproken. We spraken zowel functionarissen die aan de wieg stonden 
van het concept, als een functionaris die betrokken was bij de ontwikkeling van de wettelijke 
en organisatorische basis van de box.
Daarnaast bestudeerden we beleidsdocumenten, kamerstukken, jaarverslagen, interne 
documenten en externe evaluaties, verricht door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-  
en Veiligheidsdiensten (CTIVD 2007, 2011 en 2012) en door het ministerie van Veiligheid en 
Justitie (2012). In sommige van deze documenten is expliciete informatie opgenomen over het 
doel en de veronderstelde werking van de CT Infobox, uit andere documenten kan impliciete 
informatie over de beleidslogica achter de CT Infobox worden afgeleid. De literatuurlijst met 
geraadpleegde documenten is aan het einde van dit rapport opgenomen. Aan de hand van de 
interviews en de documenten is de beleidslogica achter de CT Infobox geëxpliciteerd door 
middel van het zoeken naar beweringen over de beoogde mechanismen, het herformuleren 
van deze beweringen in ‘als… dan…’ of ‘hoe meer… hoe beter…’ constructies en het ordenen van 
de beweringen in een causale keten (Leeuw 2003, p. 7-8).
Vervolgens is nagegaan wat op grond van de logica en de bestaande wetenschappelijke 
inzichten gezegd kan worden over de veronderstelde werking van de CT Infobox. We maken 
daarbij onderscheid tussen de werking op operationeel niveau in de CT Infobox zelf en de 
werking van de aansturing vanuit het Coördinerend Beraad.

De werking van de CT Infobox in de praktijk 
De vraag hoe de CT Infobox in de praktijk functioneert is vooral onderzocht aan de hand  
van interviews. Er zijn interviews gehouden met 25 personen die direct betrokken zijn bij  
de CT Infobox, namelijk:
• leden van het Coördinerend Beraad;
• een of meer medewerkers van alle organisaties die op operationeel niveau werkzaam  

zijn in de CT Infobox;
• drie vertegenwoordigers van organisaties die op landelijk niveau betrokken zijn bij 

terrorismebestrijding (OM, ministerie van Binnenlandse Zaken en de NCTV).

Voorts is informatie over de werking van de CT Infobox afgeleid uit de (vertrouwelijke) 
jaarverslagen van de CT Infobox, uit rapporten van de CTIVD en uit beleidsdocumenten.  
Tot slot hebben we enkele observaties verricht in de CT Infobox, inzage gekregen in 
vertrouwelijke documenten die inzicht boden in de werkwijze in de CT Infobox, en 
informatie gekregen over enkele casus aan de hand waarvan de werking van de  
CT Infobox in de praktijk werd geïllustreerd.
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Tijdens de gesprekken reflecteerden de geïnterviewden steeds open en kritisch op de 
samenwerking in de CT Infobox, de bereikte resultaten, hun eigen rol en die van hun 
organisatie, de knelpunten en dilemma’s waarmee ze in hun werk worden geconfronteerd, 
de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in de box hebben voorgedaan en de 
mogelijkheden voor verbetering. De betrokkenen dachten kritisch met ons mee over het 
bestaansrecht en de legitimiteit van de CT Infobox, en over de toekomstbestendigheid van 
de box. Dankzij deze open houding was het voor ons mogelijk om de onderzoeksvragen 
over de werking van de CT Infobox op grond van deze gesprekken te beantwoorden.

 1.4 Reikwijdte onderzoeksopzet

We hebben ons zoals gezegd in de interviews beperkt tot personen die werkzaam zijn in de 
box, leden van het Coördinerend Beraad dat sturing geeft aan de box en personen die nauw 
verbonden zijn (geweest) met de CT Infobox. Er zijn dus geen gesprekken gevoerd met 
personen buiten de CT Infobox, zoals vertegenwoordigers van organisaties die adviezen 
ontvangen. Ook is er geen onderzoek gedaan in de systemen van de box zelf.
Door deze onderzoeksopzet is het niet mogelijk een goed onderbouwde uitspraak te doen 
over de impact van de CT Infobox op maatschappelijk niveau, bijvoorbeeld in termen van 
een vermindering van het risico op terroristische aanslagen. Hetzelfde geldt voor het 
oordeel van externe partners of andere organisaties over de CT Infobox: daar is geen 
onderzoek naar gedaan. Ook de output, het aantal adviezen dat is verstrekt, en de kwaliteit 
van die adviezen, is niet onderzocht. In dit rapport wordt ook geen informatie opgenomen 
over het aantal personen in de box of de redenen waarom deze personen bij de CT Infobox 
worden aangemeld. Het onderzoek kan dientengevolge het beste worden omschreven als 
een procesevaluatie en niet als output- of impact-evaluatie. 

Er waren diverse redenen om voor deze onderzoeksopzet te kiezen. Ten eerste omdat er voor 
een grondig onderzoek naar output en outcome van de CT Infobox een analyse nodig is van de 
inhoud van de systemen en adviezen van de CT Infobox en van de wijze waarop de uitgege-
ven adviezen worden ontvangen. Dat vereist een inhoudsanalyse van de informatie in de 
systemen en de verstrekte adviezen. Ook zou dit betekenen dat er een groot aantal inter-
views moet worden gehouden met de personen en organisaties die adviezen ontvangen. 
Dat paste niet binnen de tijd die beschikbaar was voor dit onderzoek.
Een tweede reden om het onderzoek te beperken tot documentanalyse en interviews is dat 
de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) de instantie 
is die onderzoek verricht naar de interne processen en de (kwaliteit van de) adviezen van  
de CT Infobox. Hoewel de CTIVD dit doet vanuit haar taak als toezichthouder, en niet vanuit 
de wens om de output of maatschappelijke impact van de CT infobox te evalueren, is het 
niet opportuun andere onderzoekers toegang te verschaffen tot deze gevoelige materie.
Een derde reden is de aanleiding voor deze evaluatie: het 10-jarig bestaan van de CT Infobox. 
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De deelnemers aan het Coördinerend Beraad – het gremium dat toezicht houdt op de  
CT Infobox en de box aanstuurt – vinden het tijd om een onafhankelijke buitenstaander te 
laten reflecteren op de kwaliteit van de samenwerking in de CT Infobox en op de toekomst-
bestendigheid van de box. Voor dat doel zijn gesprekken met betrokkenen aangevuld met 
documentanalyse voldoende.

 1.5 Opbouw van dit rapport

In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet wat het doel is van de CT Infobox en welke veronderstel-
lingen aan de werking van de CT Infobox ten grondslag liggen. In dat hoofdstuk wordt ook 
uiteengezet wat op theoretische gronden verwacht mag worden over de werking van de  
CT Infobox, gezien de wijze waarop de CT Infobox is ingericht en georganiseerd.  
Daarmee geeft dit hoofdstuk een antwoord op de eerste onderzoeksvraag.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de CT Infobox in de praktijk werkt. Hoofdstuk 4 gaat 
over de aansturing door het Coördinerend Beraad. In hoofdstuk 5 worden de bevindingen 
samengevat en worden enkele conclusies getrokken.
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 2. Doel en veronderstelde werking

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat het doel was van de CT Infobox, voor welke 
knelpunten in de samenwerking tussen diensten de CT Infobox een oplossing moest 
bieden, en waarom verondersteld werd dat de oprichting van de CT Infobox de samen- 
werking tussen verschillende overheidsorganisaties ten behoeve van terrorismebestrijding 
zou kunnen bevorderen.

Dit doen we door allereerst het doel van de CT Infobox te beschrijven en vervolgens de 
cognitieve en operationele logica te beschrijven die aan de CT Infobox ten grondslag ligt. 
Tevens worden de aannames in deze logica getoetst aan de hand van wetenschappelijke 
kennis over vergelijkbare vormen van samenwerking.

 2.1 Terrorismebestrijding in Nederland

Enkele jaren geleden is er in Nederland door samenwerking tussen onder meer de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de politie, 
het Openbaar Ministerie (OM), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), gemeenten en ministeries een gemeenschappelijke contra- 
terrorismestrategie bepaald, die vooral gericht is op het verkleinen van het risico van een 
terroristische aanslag. Daarnaast is deze gemeenschappelijke strategie gericht op het 
verkleinen van de vrees voor aanslagen en op beperking van de schade als gevolg van een 
mogelijke terroristische aanslag (NCTb, 2011).
Het zwaartepunt van de Nederlandse contraterrorismestrategie ligt bij het vroegtijdig 
onderkennen van radicalisering, zodat met behulp van interventies voorkomen kan worden 
dat radicaliseringsprocessen doorschieten naar terrorisme, en dat terroristisch geweld 
wordt gepleegd. Voor degenen die de stap naar geweld al hebben gezet zijn er ingrepen  
van meer repressieve aard. Daarnaast wordt getracht specifieke terroristische misdrijven  
te voorkomen door hiertegen barrières op te werpen met vormen van bewaking en 
beveiliging. Deze strategische keuze – ook bekend als de ‘brede benadering’ – impliceert  
dat dreigingen vroegtijdig in kaart moeten kunnen worden gebracht en dat adequaat op  
die dreigingen moet kunnen worden gereageerd. Daartoe is een goede informatiepositie 
vereist. Samenwerking en informatie-uitwisseling zijn dan ook belangrijke uitgangspunten 
van de Nederlandse contraterrorismestrategie. De inmiddels tien jaar geleden opgerichte  
CT Infobox past binnen deze strategie.
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 2.2 Cognitieve logica

De cognitieve logica, ook wel beleidslogica genoemd, heeft betrekking op de vraag hoe de  
CT Infobox inhoudelijk verondersteld wordt te werken. Deze logica is gereconstrueerd en 
expliciet gemaakt om hem vervolgens te kunnen toetsen.

Op vrijdag 18 maart 2005 schrijft minister Remkes van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een brief naar de Tweede Kamer over de oprichting van de CT Infobox.5 
Bij de brief wordt ook het convenant gevoegd waarin de samenwerking tussen de partners 
die deel uitmaken van de CT Infobox is vastgelegd. Daarmee gaat de CT Infobox officieel van 
start. Bij aanvang is de CT Infobox een samenwerkingsverband tussen de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en 
het Openbaar Ministerie (OM), waar binnen een jaar de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan worden toegevoegd. Het 
Openbaar Ministerie heeft overigens een bijzondere positie: in 2005 schrijft de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer dat het OM ‘geen zitting 
in de CT Infobox heeft, maar er bij zit’.
In de loop van de jaren is het samenwerkingsverband verder uitgebreid met de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD in 2005), de Financial Intelligence Unit Nederland 
(FIU-Nederland in 2006), de Koninklijke Marechaussee (KMar in 2009) en de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW in 2011). De Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding (NCTb – per oktober 2012 de NCTV) is vanaf het begin betrokken bij  
de CT Infobox. In het onderzoek dat de CTIVD in 2007 uitvoerde staat over de NCTb: ‘Deze 
instantie is geen deelnemer in de CT Infobox, heeft het convenant ook niet ondertekend, 
maar neemt wel deel aan het Coördinerend Beraad van de CT Infobox’. In het convenant is 
die mogelijkheid gecreëerd in artikel 10a -4: “De leden van het Coördinerend Beraad 
kunnen vertegenwoordigers van andere instanties die zich functioneel bezighouden met de 
bestrijding van terrorisme, uitnodigen om de bijeenkomsten van het Coördinerend Beraad 
bij te wonen.” Op het functioneren van het Coördinerend Beraad komen we later in dit 
rapport uitgebreid terug.

De CT Infobox werd opgericht om een omgeving te creëren waarin overheidspartijen 
succesvol zouden kunnen samenwerken en informatie kunnen delen. Het uiteindelijke doel 
is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van terroristische misdrijven. De CT Infobox  
is feitelijk een middel, een instrument, waarmee aan dat achterliggende doel kan worden 
bijgedragen. In dit rapport concentreren we ons op de interne doelstelling van de  
CT Infobox zelf, en niet op het achterliggende maatschappelijke doel.

Hoe zou de CT Infobox volgens de bedenkers moeten werken? Welke gedachten lagen aan de 
oprichting van de CT Infobox ten grondslag? De cognitieve logica die men bij de oprichting 
van de CT Infobox voor ogen had, is in beleidsdocumenten in een aantal stappen beschreven.

5  Kamerstukken II 2004/05, 29 754 en 27 925, nr. 21.
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Stap 1: Op een centraal punt bijeenbrengen van informatie 
Allereerst moet de CT Infobox informatie die bij verschillende instanties aanwezig is over 
personen die met terrorisme in verband kunnen worden gebracht op een centraal punt 
bijeenbrengen en vergelijken. Dit wordt bij de oprichting van de CT Infobox als volgt 
beschreven in het convenant:

“Het doel van de CT Infobox is het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van terrorisme en daaraan 
te relateren radicalisme door middel van het binnen de vigerende wettelijke kaders op een centraal punt 
bij elkaar brengen en vergelijken van informatie over netwerken en personen als bedoeld in artikel 13, 
eerste lid, van de Wiv 2002, die op de een of andere wijze betrokken zijn bij terrorisme, in het bijzonder 
islamitisch terrorisme, en radicalisme.” 
(Convenant inzake de samenwerking in de CT Infobox, art. 3)

Stap 2: Multidisciplinaire analyse
De tweede stap betreft de multidisciplinaire analyse en beoordeling van deze informatie.  
In de brief waarmee minister Remkes de Tweede Kamer de kamer informeert over de 
oprichting van de CT Infobox wordt dit als volgt verwoord:

“Via raadpleging, vergelijking en analyse van de gegevens die door de deelnemende diensten binnen  
de CT Infobox zijn ingebracht, wordt een snelle, multidisciplinaire analyse en beoordeling van de 
beschikbare informatie mogelijk.”
(Tweede Kamer vergaderjaar 2004–2005, 29 754 en 27 925, nr. 21, p. 2)

Ook wordt benadrukt dat gelijkwaardige samenwerking tussen partijen nodig is om 
informatie over personen die met terrorisme in verband kunnen worden gebracht op 
waarde te kunnen schatten en zodoende terrorisme beter te kunnen bestrijden:

“De CT Infobox […] is onderworpen aan het regime van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2002. Dat neemt niet weg dat de praktische samenwerking in de CT Infobox op voet van gelijkwaardig-
heid plaatsvindt onder erkenning van ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden.”
“De bestrijding van terrorisme vergt de inzet van meerdere partijen en samenwerking daartussen. Geen 
enkele partij heeft daar het alleenrecht op. Integendeel. Intensieve samenwerking en gegevensuitwisseling 
– binnen de wettelijke kaders die daarvoor gelden – zijn absoluut noodzakelijk voor een effectieve aanpak 
van terrorisme. Het is vanuit deze gedachte dat de CT Infobox tot stand is gekomen.” 
(Tweede Kamer vergaderjaar 2004–2005, 29 754 en 27 925, nr. 21, p. 2 en 4)

Stap 3: Adviseren over en faciliteren van passende maatregelen
De derde stap betreft het adviseren over passende maatregelen op grond van deze multidis-
ciplinaire beoordeling en het faciliteren van deze maatregelen. Om passende maatregelen 
te kunnen nemen zullen gegevens tussen partners moeten worden gedeeld, en ook deze 
doelstelling is opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer. 
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“Al naar gelang de resultaten van de multidisciplinaire beoordeling wordt duidelijk welke maatregelen  
– inlichtingenmatig, strafrechtelijk, vreemdelingrechtelijk en in de sfeer van verstoring – er door de 
desbetreffende partners mogelijk en wenselijk zijn. (…) De informatie die hiervoor nodig is wordt zoveel 
mogelijk rechtstreeks uitgewisseld tussen verschillende partners binnen het voor ieder van hen geldende 
wettelijke regime.”
(Tweede Kamer vergaderjaar 2004–2005, 29 754 en 27 925, nr. 21, p. 2)

 Figuur 2.1  Schematische weergave cognitieve logica CT Infobox

Toekomstige ontwikkelingen – meer partijen, meer analyses
Interessant is dat de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer in 2005 ook al mogelijke 
richtingen beschreef waarin de box zich zou kunnen ontwikkelen. Enerzijds geeft hij aan 
dat uitbreiding van het samenwerkingsverband met andere diensten en met toegang tot 
bestanden van andere diensten een belangrijke impuls kan geven aan de CT Infobox:

“De effectiviteit van de activiteiten die door de CT Infobox thans worden verricht, kan een belangrijke 
impuls krijgen door uitbreiding van het samenwerkingsverband met andere diensten, dan wel met 
rechtstreekse toegang tot bestanden van andere diensten.” 
(Tweede Kamer vergaderjaar 2004–2005, 29 754 en 27 925, nr. 21, p. 4)

Betere samenwerking en 
gegevensuitwisseling

Betere informatiepositie over 
personen

Groter arsenaal aan 
handelingsstrategieën

Passend advies over 
maatregelen om risico’s te 
verkleinen
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Anderzijds gaat de minister in op de mogelijkheid om in de toekomst ook analyses over 
‘dynamische trends’ uit te voeren:

“De CT Infobox levert door zijn unieke informatiepositie ook een dynamisch beeld op van trends en 
ontwikkelingen op met name operationeel niveau met betrekking tot personen en netwerken die 
betrokken zijn bij terrorisme en radicalisme. Daarbij kan gedacht worden aan modus operandi van 
dergelijke personen en netwerken. Denkbaar is dat de CT Infobox zich in de toekomst daarom ook zal 
richten op analyse en advisering op het niveau van dergelijke trends en ontwikkelingen. Om dit te 
verwezenlijken dient de CT Infobox de huidige taken en werkwijze voldoende uitgebouwd te hebben, 
opdat ze over voldoende gegevens en informatie beschikt en adequate mogelijkheden heeft voor zeer 
snelle ontsluiting, actualisering en analyse van deze gegevens.”
(Tweede Kamer vergaderjaar 2004–2005, 29 754 en 27 925, nr. 21, p. 4)

 2.3 Operationele logica

De operationele logica heeft betrekking op de operationele stappen die moeten worden gezet 
om te zorgen dat deelnemende partijen in staat en bereid zijn te doen wat in de cognitieve 
logica tot uitdrukking komt. Bij de CT Infobox gaat de operationele logica over samenwerking 
tussen overheidspartijen die elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Hoe kan 
die samenwerking worden bevorderd en hoe kan de informatie die hiervoor nodig is veilig en 
effectief worden gedeeld? Tegen welke knelpunten liep men aan bij samenwerking tussen 
deelnemende diensten voordat de CT Infobox werd opgericht, en voor welke knelpunten  
zou de CT Infobox volgens de bedenkers van de CT Infobox een oplossing bieden?
Er is bij de oprichting van de CT Infobox gekozen voor een fysieke werkomgeving waarin 
mensen vanuit alle deelnemende partijen zouden samenwerken. De mensen in de CT Infobox 
zouden door de deelnemende partijen worden gedetacheerd. De aansturing van de CT Infobox 
zou in handen komen van een Coördinerend Beraad waarin eveneens alle deelnemende 
partijen vertegenwoordigd zouden zijn. In dit deel van het rapport onderzoeken we of het  
op theoretische gronden aannemelijk is dat de gekozen organisatie en aansturing de 
samenwerking opleveren die nodig is om de CT Infobox volgens de hierboven  
geëxpliciteerde cognitieve logica te laten werken.

 2.3.1 Een nieuwe samenwerkingsvorm
Voordat de CT Infobox werd opgericht was samenwerking op bilateraal niveau tussen de 
organisaties die nu in de CT Infobox zijn samengebracht al mogelijk. De AIVD, de politie en 
het OM konden, mits de dreiging concreet genoeg was, alle partijen die nu samenwerken  
in de CT Infobox al verzoeken informatie aan te leveren. Een belangrijke reden om de  
CT Infobox op te richten was het idee dat bilaterale samenwerking tussen alle afzonderlijke 
partijen minder efficiënt zou zijn dan samenwerking in een nieuwe organisatie waarin 
medewerkers van de verschillende organisaties daadwerkelijk zouden samenwerken. 
Daarnaast werd het wenselijk gevonden een ‘zoekschil’ te creëren waardoor verschillende 
informatiebestanden vanuit één vraag konden worden geraadpleegd. 
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Tevens speelde mee dat de samenwerking binnen de Analytische Cel, opgericht in 2004  
en ondergebracht bij de politie, voor de AIVD problematisch was aangezien er geen 
inlichtingeninformatie kon worden ingebracht. Vandaar dat werd besloten een nieuwe 
samenwerking tot stand te brengen waar het regime van de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2002 (Wiv) leidend zou zijn.
In de CT Infobox zou een vorm van ketensamenwerking6 tot stand worden gebracht:  
een samenwerkingsverband waarin alle relevante informatie omtrent een specifiek 
probleem samen wordt gebracht en in samenhang wordt beoordeeld. De gedachte was  
dus niet alleen dat de CT Infobox sneller zou zijn dan bilaterale samenwerking, maar ook 
dat er meerwaarde zou worden gegenereerd door te kunnen beschikken over informatie 
waar partijen niet gericht naar op zoek zijn en waar in de oude situatie ook niet direct naar 
zou zijn gevraagd. Informatie waarvan men niet weet dat die bij een andere organisatie 
aanwezig is, wordt immers niet opgevraagd. Informatie krijgt in sommige gevallen pas 
betekenis als deze in samenhang met andere informatie wordt beoordeeld.
Samenwerking in de CT Infobox zou dus de kans moeten vergroten dat belangrijke 
informatie waarover ketenpartners beschikken gebruikt zou kunnen worden bij het 
tegengaan van terroristische dreigingen. Door de informatie over een persoon samen  
te brengen en integraal te beoordelen zouden samenwerkingspartners beter in staat  
zijn concrete dreigingen te signaleren, te beoordelen en over passende maatregelen  
te adviseren. Voorts zou de samenwerking ook het zicht vergroten op de mogelijke 
handelingsperspectieven, en daarmee op het arsenaal aan adviezen dat gegeven  
zouden kunnen worden.
Samengevat waren de doelen van de CT Infobox op het vlak van de samenwerking dus: 
snelheid, efficiënter werken, een integrale beoordeling van informatie die verspreid 
aanwezig is bij verschillende organisaties en gerichte advisering.

 2.3.2 Samenwerking tussen overheidspartijen 
Samenwerking tussen verschillende overheidspartijen is fundamenteel problematisch, 
omdat elke partij haar eigen taken en verantwoordelijkheden heeft en houdt en er in 
samenwerkingsverbanden vaak geen duidelijke gezagsverhoudingen tussen de partijen 
bestaan. Enerzijds stelt dit beperkingen aan wat er kan en mag worden gedeeld op grond 
van bijvoorbeeld privacyoverwegingen. Anderzijds leidt dit ertoe dat er soms belangencon-
flicten ontstaan, of op zijn minst een gebrek aan gemeenschappelijke belangen. Er kan zelfs 
concurrentie en competitie ontstaan tussen de in principe samenwerkende partijen. 
Bovendien kost samenwerking met andere organisaties geld, tijd en moeite, en vormt het 
feit dat een overkoepelende leiding ontbreekt vaak een ingewikkeld bestuurlijk probleem 
(Grijpink, 2005; Thomson en Perry, 2006; Nelen e.a, 2012; Van Gestel en Verhoeven, 2009, 
2014; Verhoeven e.a., 2011). 

6  Een maatschappelijke keten heeft betrekking op de samenwerking die tot stand kan komen tussen verschillende organisa-
ties die elk vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden kunnen bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk 
probleem. (Grijpink, 2005: 5).
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Gray (1989:5) beschrijft het proces van samenwerking en informatie delen als:

“A process through which parties who see different aspects of a problem can constructively explore their 
differences and search for solutions that go beyond their own limited vision of what is possible.”

Hoewel dit voor iedere partner nastrevenswaardig lijkt te zijn, is samenwerking tussen 
ketenpartners in de praktijk problematisch omdat er voortdurend spanning bestaat tussen 
eigen belangen (self interest) – het bereiken van de doelen van de eigen organisatie en het 
behouden van de eigen autonomie en identiteit – en het gemeenschappelijke belang 
(collective interest) waartoe de partners samenwerken (Gray, & Wood, 1991; Tschirhart, 
Christensen & Perry, 2005; Thomson & Perry, 2006; Van Gestel en Verhoeven, 2014, Visser 
e.a., 2008). Dit heeft onder andere tot gevolg dat partners moeten en willen verantwoorden 
wat de samenwerking de eigen organisatie oplevert. Naarmate dit minder goed lukt, komt 
de identiteit van een partij meer in gevaar en wordt de samenwerking problematischer. Dit 
is ingewikkeld omdat samenwerking vooral tot stand wordt gebracht voor de aanpak van 
problemen die partijen niet in hun eentje kunnen oplossen en waarbij ketenpartijen elkaar 
dus nodig hebben. Er is dus sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Thomson en Perry 
(2006, p. 26) concluderen dat overheidspartijen alleen goed kunnen samenwerken als een 
probleem voor alle partijen voldoende urgent is, waardoor deze afhankelijkheid nijpender 
wordt voor het functioneren van elke partij. Als het probleem niet urgent is dreigt volgens 
hen voortdurend het gevaar dat individuele belangen van de deelnemende partijen het 
gemeenschappelijke belang overtroeven. 
Grijpink (2005), die veel empirisch onderzoek heeft verricht naar ketensamenwerking, stelt 
dit nog scherper. Volgens hem zullen ketenpartijen het alleen maar opbrengen om samen 
te werken als zij daartoe worden gedwongen door een ‘knellend dominant probleem’ dat 
geen van de partijen op eigen kracht kan oplossen. Een probleem waarvoor geldt dat 
partijen goed moeten samenwerken om te voorkomen ‘dat stelselmatig falen hun eigen 
organisatie en de keten als geheel in opspraak brengt’ (Grijpink, 2005, p.6). Het voorkomen 
van terroristische misdrijven is zo’n dominant probleem en voor de aanpak van dit 
probleem zou het dus in theorie mogelijk moeten zijn om een succesvolle samenwerking 
tussen partijen tot stand te brengen.

 2.4 Informatie-uitwisseling in ketens

De vorming van een keten en van ketensamenwerking is geen vanzelfsprekendheid als er 
geen centrale aansturing is van waaruit dit proces kan plaatsvinden. Informatiedeling, 
samenwerking en het nemen van gemeenschappelijke beslissingen door partijen die een 
rol spelen in het opzetten van een keten is alleen mogelijk als aan specifieke voorwaarden is 
voldaan. Deze voorwaarden worden in de volgende paragrafen besproken. 
In de literatuur worden een aantal uitgangspunten geformuleerd die samenwerking en 
informatie-uitwisseling binnen een keten kunnen stimuleren of juist kunnen tegenwerken. 
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Naast de eerder genoemde onderkenning van de gedeelde maatschappelijke opgave gaat 
het hierbij grofweg  om middelen, mensen, organisatievorm en aansturing van het 
samenwerkingsverband. In deze paragraaf komen de technische en juridische middelen, en 
de organisatie van het samenwerkingsverband aan de orde die informatiedeling in de keten 
mogelijk maken; in paragraaf 2.5 wordt ingezoomd op de mensen en de aansturing van het 
samenwerkingsverband. 

 2.4.1 Technische middelen 
Als het gaat om middelen ligt de nadruk in de literatuur op de beschikbare ICT-middelen. 
Naar de bijdrage die ICT-systemen leveren aan succesvolle informatiedeling is veel onder-
zoek verricht en zijn er veel verschillende factoren geïdentificeerd die de toegankelijkheid, 
de gebruiksvriendelijkheid en de efficiëntie van informatiesystemen beïnvloeden (zie voor 
een overzicht: DeLone & McLean, 2003; Yang & Maxwell, 2011). Bij informatiedeling tussen 
ketenpartners lijken de precieze kenmerken van de ICT-systemen van de afzonderlijke 
partijen echter minder relevant te zijn. Bij ketensamenwerking ligt de grootste uitdaging 
namelijk in het feit dat iedere partij zijn eigen informatiesystemen heeft die afgestemd zijn 
op de primaire taken die binnen deze organisaties moeten worden verricht, en niet op de 
gemeenschappelijke activiteiten waarvoor de ketensamenwerking tot stand wordt gebracht 
(Sheptycki, 2004). Hierdoor zijn de verschillende gegevensbestanden en ICT-systemen in het 
algemeen slecht op elkaar afgestemd. Dit probleem zou kunnen worden verholpen door 
een nieuw systeem te ontwikkelen waarin gegevens kunnen worden gedeeld, maar nieuwe 
informatiesystemen leiden niet per definitie tot een betere informatiedeling en kunnen 
zelfs een achteruitgang ten opzichte van de bestaande systemen met zich meebrengen (Yang 
& Maxwell, 2011). Dit ligt onder meer aan het feit dat mensen niet gewend zijn om met zo’n 
nieuw systeem te werken en omdat het moeilijk is een nieuw systeem aan te passen aan de 
taken en perspectieven van alle individuele partners. 
Volgens Grijpink (2005, 2007) is het echter niet noodzakelijk en niet verstandig om de 
gegevens die in een keten moeten worden gedeeld in een centraal gegevensbestand te 
stoppen, omdat dit vooral een concentratie van beheersactiviteiten oplevert en geen 
communicatie, terwijl juist de communicatie bij ketensamenwerking van groot belang is. 
Bovendien moet het beheer van zo’n databestand in dat geval worden uitgevoerd door 
mensen die geen binding hebben met de vastgelegde gegevens. Daarom is het volgens 
Grijpink veel beter als de verschillende partijen zelf hun eigen gegevens verzamelen en 
beheren, dus als de ketensamenwerking zodanig wordt georganiseerd dat de informatie  
bij de eigenaar blijft en daar wordt beheerd. Tegelijk is er echter wel een centraal toegangs- 
stelsel nodig en een methode voor signalering en waarschuwing, zodat andere partijen in  
de keten indien nodig over essentiële gegevens kunnen beschikken. Bij de organisatie van 
samenwerking binnen een keten moet volgens Grijpink dus vooral het toegangsmechanisme 
en het communicatiestelsel worden georganiseerd en is de wijze waarop afzonderlijke 
databestanden zijn georganiseerd, hoe gegevens in die bestanden zijn vastgelegd en door wie 
ze worden beheerd van minder belang (zie ook Yang & Maxwell, 2011). De gegevens moeten 
op het juiste moment op een transparante manier beschikbaar worden gesteld aan ketenpar-
tijen, en dat betekent dat er vooral moet worden nagedacht over de wijze waarop gegevens 
waarover alle partijen zouden moeten beschikken toegankelijk kunnen worden gemaakt. 
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In de CT Infobox is dit – geen centraal gegevensbestand, wel toegang tot gegevens en 
communicatie over gegevens organiseren – als centraal uitgangspunt gekozen. Als een 
potentieel risicovol persoon wordt aangemeld in de box kijken alle organisaties in hun 
eigen informatiesysteem welke informatie ze beschikbaar hebben over deze persoon.  
Deze informatie wordt uit het eigen systeem gehaald en bijeengebracht in een systeem  
dat toegankelijk is voor alle partijen en dat door alle partijen kan worden aangevuld.  
De aanleverende instantie houdt echter de zeggenschap over de eigen gegevens.

 2.4.2 Gemeenschappelijk ketenprobleem als uitgangspunt
Om te zorgen dat organisaties zich blijven inspannen voor de aanpak van een gemeen-
schappelijk probleem moeten deze organisaties volgens Tschirhart, Christensen en Perry 
(2005) oog hebben voor het feit dat de aanpak van dit gemeenschappelijke probleem als 
doel naast de algemene doelstellingen van hun eigen organisatie bestaat. Vaak gaat het  
dan om het expliciteren en het delen van een bepaalde maatschappelijke opgave die elke 
betrokken organisatie raakt. Expliciete definiëring van de bijdrage die een organisatie 
hieraan levert kan daarbij helpen. In diezelfde lijn is het van belang dat het dominante 
ketenprobleem bij de inrichting van het samenwerkingsverband voorop wordt geplaatst. 
Hoewel het niet nodig is om over een centraal gegevensbestand te beschikken, zullen de 
ketenpartners die samen moeten adviseren over de mogelijke aanpak van een probleem 
moeten beschikken over de goede informatie. Volgens Grijpink (2005) kan dit het beste 
worden bereikt indien ketenpartners beschikken over een ‘kale informatie-infrastructuur 
die is afgestemd op het gezamenlijk aan te pakken dominante ketenprobleem’. 
Gebruikersgemak en bekendheid met het systeem is daarbij van eminent belang (Bharosa, 
Lee & Janssen, 2010). De informatie op grond waarvan moet worden gehandeld, moet voor 
alle partijen zo overzichtelijk en gestructureerd mogelijk bij elkaar worden gebracht, zodat 
de informatie in samenhang kan worden gewogen en beoordeeld.
Bij de informatie-uitwisseling binnen een keten zou volgens Grijpink ‘een ketenspecifiek 
communicatiestelsel’ moeten worden georganiseerd ‘dat op ketenniveau als een verkeers- 
regelaar de communicatie tussen partijen tot stand brengt indien nodig’. De informatie-
uitwisseling zou zich volgens Grijpink moeten beperken tot die gegevens die nodig zijn voor 
de aanpak van het ketenprobleem. Dit idee wordt bevestigd door recent experimenteel 
onderzoek van Shore, Bernstein en Laser (2014) die laten zien dat het verstandig is om 
binnen een samenwerkingsverband verschillende specifieke communicatiestructuren in  
het leven te roepen die bijvoorbeeld afgestemd zijn op het verzamelen van informatie over 
een probleem of juist op het bespreken van oplossingsrichtingen.
In de CT Infobox is een dergelijk ‘ketenspecifiek communicatiestelsel’ gerealiseerd dat 
gebaseerd is op de onderkenning van een gedeelde maatschappelijke opgave, namelijk de 
bestrijding van terrorisme. Op grond van deze maatschappelijke opgave wordt er in de box 
alleen informatie bijeengebracht over personen die als potentieel risicovol worden 
aangemeld bij de CT Infobox. Als een aangemelde persoon voldoet aan de criteria om in 
aanmerking te komen voor een nader onderzoek – er moeten over deze persoon signalen 
van terrorisme aanwezig zijn en de persoon moet daardoor een potentieel gevaar vormen 
voor de Nederlandse rechtstaat – wordt informatie over deze persoon bijeengebracht. 
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In dat geval wordt persoonsgevoelige informatie uit bestanden van verschillende organisa-
ties met elkaar gedeeld. Dit gebeurt door over deze persoon een levensverhaal op te stellen, 
een Curriculum Vitae, waarin relevante informatie die bij de verschillende organisaties over 
de persoon aanwezig is op gestructureerde wijze bijeen wordt gezet. Zo wordt de informatie 
steeds op dezelfde manier gestructureerd en is deze voor alle partijen eenvoudig terug te 
vinden. Deze CV’s vormen vervolgens het uitgangspunt op grond waarvan gecommuniceerd 
wordt over het potentiële risico dat een persoon vormt, over mogelijkheden waarmee dit 
risico kan worden ingedamd en over de wijze waarop over de aanpak kan worden 
geadviseerd.

 2.4.3 Juridische borging - informatie delen in de rechtstaat
Naast technische middelen en organisatievorm is het van belang stil te staan bij de 
juridische borging van de informatie-uitwisseling. Is het juridisch mogelijk om informatie 
uit te wisselen? En onder welke condities kan dit gebeuren? Deze vragen bepalen deels het 
speelveld waarbinnen informatie kan worden gedeeld en daarmee ook de voorwaarden 
waaronder de gemeenschappelijke ketenopgave daadwerkelijk ter hand kan worden 
genomen.
Bij informatie-uitwisseling in een keten is vaak sprake van de uitwisseling van gevoelige 
persoonsgegevens waarbij privacybelangen in het geding zijn (Grijpink, 2005, 2007; 
Koelewijn, 2009; Van der Veen, 2014). Om deze informatie rechtmatig te kunnen delen is 
een afweging nodig van enerzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
personen en anderzijds de noodzakelijkheid van het delen van informatie. Doelbinding is 
essentieel, evenals de vraag of de informatiedeling proportioneel en subsidiair is. Dit 
betekent in de praktijk dat helder moet zijn voor welke doelen de ketensamenwerking tot 
stand wordt gebracht en wordt benut (zie hierover ook Smits, Sibma, Roodnat, Struiksma & 
Schel, 2013), en dat voortdurend kan worden aangetoond dat de gegevensuitwisseling 
noodzakelijk, dus proportioneel en subsidiair, was.

Zoals in de paragraaf hiervoor al uiteen is gezet, is dit uitgangspunt in de CT Infobox 
gerespecteerd door van een persoon die wordt aangemeld in de box eerst na te gaan of deze 
voldoet aan de aanmeldcriteria alvorens persoonsgevoelige gegevens te delen. Daarnaast 
zijn de condities waarin in de box persoonsgevoelige informatie kan worden gedeeld met 
vele juridische waarborgen omkleed, die we hier kort uiteen zullen zetten.

Juridische waarborgen van de CT Infobox
Om het juridisch mogelijk te maken dat inlichtingeninformatie van de AIVD en de MIVD 
aan de CT Infobox wordt verstrekt, bleek het noodzakelijk te zijn de CT infobox formeel te 
laten ressorteren onder de AIVD. De CT Infobox is daardoor in juridische zin een onderdeel van 
de AIVD. De werkzaamheden van alle deelnemende partijen worden bestreken door de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Onder deze voorwaarde kunnen 
alle partijen privacygevoelige informatie met elkaar delen. Voorwaarde van deze constructie 
is dat deze informatie de CT Infobox niet verlaat. Het enige dat de CT Infobox verlaat zijn 
adviezen (zie paragraaf 1.1). 
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Door deze organisatievorm is een advies van de CT Infobox aan de AIVD feitelijk een intern 
advies, dat valt onder artikel 35 van de Wiv 2002, een artikel dat de interne informatie- 
verstrekking binnen de AIVD regelt. Adviezen van de CT Infobox aan de MIVD vallen onder 
artikel 58 van de Wiv, een artikel waarin de samenwerking tussen de  AIVD en de MIVD is 
geregeld. Adviezen aan de AIVD en de MIVD zijn in juridische zin niet te vergelijken met 
adviezen aan overige deelnemende organisaties (CTIVD, 2007). De juridische basis voor 
adviezen aan de overige partijen wordt gevormd door artikel 36 lid 1 van de Wiv 2002 en in 
het verlengde hiervan artikel 4 van het convenant van de CT Infobox (CTIVD, 2007). In dit 
artikel zijn de taken van de CT Infobox beschreven.
De juridische grondslag voor de samenwerking en informatiedeling tussen de partijen die 
werkzaam zijn in de CT Infobox is complex. In de CT Infobox kunnen medewerkers van de 
AIVD en de MIVD samenwerken en informatie delen op grond van artikel 58 van de Wiv. 
Voor medewerkers van andere organisaties die in de CT Infobox werkzaam zijn, geldt dat  
zij hun werkzaamheden juridisch gezien kunnen verrichten als zij een ‘artikel 60 status’ 
hebben. In artikel 60 van de Wiv worden drie functionarissen genoemd die werkzaamheden 
mogen verrichten ten behoeve van de AIVD, namelijk:
• Korpschef van politie (inclusief chefs van regionale eenheden).
• Commandant van de Koninklijke marechaussee.
• Directeur-generaal van de rijksbelastingdienst van het Ministerie van Financiën.

Deze drie functionarissen hebben de ‘artikel 60 status’, en kunnen op grond daarvan 
ondergeschikten aanwijzen voor de feitelijke uitvoering van werkzaamheden ten behoeve 
van de AIVD. De werkzaamheden die hun ondergeschikten in de CT Infobox verrichten, 
vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK en de werkzaamheden worden 
verricht overeenkomstig de aanwijzingen van het hoofd van de AIVD. 
De ‘artikel 60 status’ is dus geregeld voor medewerkers van politie, FIU-Nederland7, Kmar en 
Belastingdienst. Voor de samenwerking met het OM is geen artikel 60 status nodig: er zijn 
namelijk geen werknemers van het OM in de CT Infobox werkzaam. Het OM beoordeelt alle 
conceptadviezen die in de CT Infobox zijn opgesteld voordat ze mogen worden verstrekt, 
maar dat werk wordt niet gedaan in de box, maar erbuiten – namelijk door de Landelijk 
Officier van Justitie voor terrorismebestrijding die namens het OM werkzaamheden verricht 
ten behoeve van de CT Infobox. Hiervoor is in artikel 61, Wiv 2002 een mogelijkheid 
geschapen. Deze functie wordt momenteel vervuld door twee functionarissen, ressorterend 
onder het Landelijk Parket in Rotterdam. Voor de NCTV geldt, evenals voor het OM, dat een 
artikel 60 status niet nodig is, omdat er in principe geen werknemer van de NCTV werkzaam 
is in de box. De NCTV verricht coördinerende taken en ontvangt vanuit dat oogpunt 
adviezen uit de box, vooral met betrekking tot bestuurlijke activiteiten. Wel is er in 2014 
tijdelijk een analist van de NCTV gedetacheerd geweest in de box. Voor deze medewerker 
gold hetzelfde als voor andere medewerkers uit organisaties zonder artikel 60 status. 

7  De FIU-Nederland is als zelfstandige eenheid gepositioneerd bij de Nationale Politie.
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Voor deze organisaties die medewerkers leveren aan de CT Infobox, maar waarvan de 
leidinggevenden niet genoemd worden in artikel 60, Wiv 2002 (de IND en de Inspectie SZW) 
geldt dat deze medewerkers worden aangemerkt als waren zij artikel 60-ambtenaren. Dat 
houdt in dat zij hetzelfde veiligheidsonderzoek ondergaan als medewerkers van de AIVD en 
de andere werknemers die wel een echte ‘artikel 60 status’ hebben. Ook geldt voor hen 
dezelfde geheimhoudingsverplichting – ook in de richting van hun eigenlijke werkgever.

In 2007 was deze uitzonderingspositie voor medewerkers van de IND volgens de CTIVD een 
punt van zorg. De Inspectie SZW was toen nog geen samenwerkingspartner in de box, maar 
over die organisatie zou ongetwijfeld dezelfde conclusie zijn getrokken omdat ze geen 
‘artikel 60 status’ heeft. Na het onderzoek van de CTIVD (2007) is besloten artikel 60 aan  
te passen via het wetsvoorstel inzake de zogenoemde Post-Madrid maatregelen.8  
Dat wetsvoorstel is echter ingetrokken – overigens om redenen die niets met de CT Infobox 
te maken hadden. Op dit moment bestaat het voornemen om in de nieuwe wet de IND in 
artikel 60 op te nemen om zo de medewerkers formeel van een ‘artikel 60 status’ te 
voorzien. In de interviews met leden van het Coördinerend Beraad hebben we over deze en 
andere juridische aspecten gesproken en daar komen we later in dit rapport (Hoofdstuk 4) 
op terug.

 2.4.4 Organisatievorm 
In de CT Infobox is gekozen voor een intensieve vorm van samenwerking waar het gaat  
om informeren, communiceren, beoordelen en adviseren. Hierbij wordt gewerkt volgens 
het ‘gesloten box principe’ en daarmee samenhangend het ‘GAZO-principe’ (‘geen actie 
zonder overleg’)9. De CT Infobox verstrekt geen gegevens die door de deelnemende partijen 
zijn ingebracht aan andere diensten. Het enige dat de box verlaat zijn adviezen over de 
wenselijkheid tot verstrekking van gegevens aan een andere partij of over een bepaalde 
interventiemogelijkheid. Het uiteindelijke handelen op basis van een advies uit de box 
wordt echter aan de afzonderlijke organisaties overgelaten en valt niet onder taken of 
verantwoordelijkheden van de box. 
Dat leidt ertoe dat elke partner zijn autonomie behoudt als het gaat om het opvolgen van 
adviezen om te handelen. Ook kunnen ze het moment van handelen zelf kiezen. Andere 
partijen hoeven alleen van de activiteiten op de hoogte te worden gebracht. Op het niveau 
van concrete handelingen in de richting van personen hoeft er slechts sprake te zijn van 
afstemming, en dus van een goed werkende communicatiestructuur, maar niet van een 
verdergaande vorm van samenwerking. De intensieve samenwerking die in de CT Infobox 
dient te worden gerealiseerd beperkt zich dus vooral tot informeren, communiceren en 
adviseren. Dat betekent dat de doelen van de deelnemende organisaties niet veranderen en 
dat de kans op conflicten of concurrentie minimaal is.

8  Kamerstukken 2010/11, 30 553 en CTIVD (2007) p. 7.
9  Kamerstukken 2005/06, 29754, nr. 29, p. 3.
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Kortom: bij de keuze voor de duidelijke gemeenschappelijke maatschappelijke opgave  
als gedeeld referentiekader, de organisatievorm, de middelen en de werkwijze, van de  
CT Infobox lijken een aantal condities geschapen te zijn die het mogelijk maken om de  
box – in ieder geval wat betreft de uitwisseling van gegevens – te laten werken zoals in  
de cognitieve logica wordt verondersteld. Op theoretische gronden lijkt de wijze waarop  
de CT Infobox is georganiseerd samenwerking tussen ketenpartners tot stand te kunnen 
brengen en lijken de beschikbare middelen adequaat. Ook lijken er geen juridische 
barrières te zijn die de samenwerking bemoeilijken.

 2.5 Sociaal kapitaal: de wil tot samenwerken

Of er daadwerkelijk zal worden samengewerkt hangt echter niet alleen af van de organisatie-
vorm, de beschikbare middelen en de juridische waarborgen, maar vooral ook van de 
bereidheid van organisaties en hun medewerkers om bestaande grenzen te doorbreken  
en een deel van de eigen autonomie op te geven. De meerwaarde van een samenwerkings- 
verband hangt niet alleen af van het ontwerp ‘op papier’, maar ook van de vraag of er sociaal 
kapitaal wordt opgebouwd door de samenwerking. Is er groeiend wederzijds vertrouwen?  
Is er energie, synergie en adrenaline? Wordt er op een open en constructieve manier met 
elkaar gewerkt? Krijgen de deelnemende organisaties door de samenwerking steeds beter 
begrip voor elkaars mogelijkheden en beperkingen? Weet men elkaar ook buiten het 
samenwerkingsverband vaker en beter te vinden? (Mayne, Wileman & Leeuw 2003).
Er is opvallend weinig empirisch onderzoek naar ketensamenwerking dat het niveau  
van bilaterale samenwerking overstijgt (Provan, Fish & Sydow, 2007; Breemen, 2011).  
De wetenschap staat qua kennis over het structureren en aansturen van ketensamenwerking 
eigenlijk nog ‘met lege handen’ (Provan en Kenis, 2007). Wij baseren ons in dit deel van het 
onderzoek dan ook op een klein aantal studies naar samenwerkingsverbanden die sterk 
lijken op de CT Infobox.

 2.5.1 Sociaal kapitaal op de werkvloer
In de CT Infobox komen de samenwerkende partijen elkaar op twee niveaus tegen: op de 
werkvloer en in het Coördinerend Beraad. Beide niveaus worden hier apart besproken,  
te beginnen met de werkvloer.
Op de werkvloer is het de bedoeling te komen tot een dense network met veel informele 
verbanden tussen personen. Succesvolle samenwerking komt alleen tot stand als men 
bereid is een deel van de eigen autonomie op te geven voor de samenwerking (Flight e.a. 
2010). De samenwerking bestaat namelijk uit het uitwisselen van gegevens en uit het 
integraal beoordelen van informatie en hierover gezamenlijk te adviseren. Onderling 
vertrouwen is daarbij doorslaggevend: als je niet weet wat de ander met jouw gegevens gaat 
doen is het logisch dat je aarzelt of weigert die gegevens te verstrekken. Maar als je de ander 
en zijn organisatie leert kennen en weet wat er zal gebeuren, vervallen die belemmeringen 
en zal het proces van informatiedeling en samenwerking steeds soepeler verlopen. 
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Uit onderzoek naar de ketensamenwerking in de Veiligheidshuizen en bij handhavings- 
projecten blijkt dat het van belang is elkaar regelmatig te zien: dat leidt tot meer vertrouwen 
en maakt het delen van informatie over personen gemakkelijker (Vianen et al. 2008; Rovers, 
2010; Van Gestel & Verhoeven, 2009; Visser e.a., 2008). Bij de oprichting van de CT Infobox is 
besloten alle werknemers van de deelnemende organisaties op één fysieke locatie bij elkaar 
te plaatsen. Die keuze krijgt steun in de wetenschappelijke literatuur: de evaluaties van de 
Veiligheidshuizen laten zien dat één fysieke locatie een belangrijke succesfactor is voor de 
samenwerking (Rovers, 2010). Het maakt het mogelijk wederzijds vertrouwen op te bouwen 
en begrip te kweken voor elkaars organisatie.

 2.5.2 Sociaal kapitaal in de aansturing
Niet alleen de samenwerking op de werkvloer is van belang: ook de aansturing of governance 
van het samenwerkingsverband is bepalend voor het succes. Bij de oprichting van de  
CT Infobox is ook daar vooraf grondig over nagedacht. Er is gekozen voor het oprichten  
van een Coördinerend Beraad. In het convenant staat over het Coördinerend Beraad:

“Het Coördinerend Beraad houdt toezicht op de werkzaamheden in de CT Infobox. Daaronder wordt 
mede verstaan het ter instemming voorgelegd krijgen van het beleidsplan, jaarplan en jaarverslag.  
Alle partijen die deelnemen aan het convenant vaardigen een vertegenwoordiger af naar het 
Coördinerend Beraad.”

Doordat elke partij een deelnemer afvaardigt en elke stem een gelijk gewicht heeft is  
sprake van aansturing op basis van gelijkwaardigheid tussen de deelnemende organisaties. 
Het Coördinerend Beraad houdt niet louter toezicht (achteraf ), maar stuurt ook aan 
(pro-actief ). De leden van dit Coördinerend Beraad werken zelf niet op operationeel niveau 
in de CT Infobox: zij bevinden zich als het ware op de grens tussen de CT Infobox en hun 
eigen organisatie. Daardoor is het Coördinerend Beraad de plek waar steun moet worden 
verworven voor deelname aan de CT Infobox. Ook is het daardoor de plek waar eventuele 
conflicten moeten worden beslecht, bijvoorbeeld over de bijdrage die elke deelnemer levert 
aan de samenwerking in termen van geld, tijd, capaciteit en kwaliteit.

Er zijn globaal drie manieren waarop netwerken kunnen worden aangestuurd, zo blijkt uit 
het werk van Provan en Kenis (2007) dat leidend is geweest voor het theoretische kader dat 
hieronder wordt uitgewerkt en in Hoofdstuk 4 (over het Coördinerend Beraad) wordt 
gebruikt als toetsingskader:
• shared governance waarbij alle deelnemende organisaties de aansturing op basis van 

gelijkheid op zich nemen;
• lead organization waarbij één van de organisaties feitelijk de leiding neemt voor het 

functioneren en overleven van het netwerk en verantwoordelijk is voor alle beslissingen 
op managementniveau; en 

• network administrative organization waarbij er een nieuw en zelfstandig gremium wordt 
opgericht voor de aansturing van het netwerk.
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 Figuur 2.2 Drie mogelijkheden voor aansturing netwerken

 

  Bron: Provan en Kenis (2007)

Geen van de drie modellen voor aansturing is per definitie beter of slechter dan de andere 
twee: welk model de voorkeur geniet hangt af van vier variabelen. Dat zijn: het aantal 
deelnemers, de mate van onderling vertrouwen, de consensus over het doel en de behoefte 
aan netwerkcompetenties. Netwerkcompetenties zijn de eisen die intern (Hoe moeilijk is 
het om samen te werken?) en extern (Hoe zit het juridisch, moeten er nieuwe deelnemers 
bij, moet de meerwaarde van het netwerk worden aangetoond?) aan het netwerk worden 
gesteld. Naarmate de eisen hoger zijn, is de behoefte aan netwerkcompetenties groter.

i) Shared governance
Shared governance is de beste keuze voor netwerken met een klein aantal samenwerkende 
organisaties, veel onderling vertrouwen, consensus over het te bereiken doel en als er 
relatief weinig netwerkcompetenties worden gevraagd. Alle deelnemende organisaties 
voelen een sterke betrokkenheid en een groot commitment. De macht is symmetrisch 
verdeeld waardoor geen van de samenwerkende partijen onafhankelijk van de anderen een 
keuze kan forceren of een knoop kan doorhakken. Het netwerk opereert als geheel en geen 
van de afzonderlijke deelnemers vertegenwoordigt het netwerk naar buiten toe.

ii) Lead organization
Deze vorm van aansturing werkt het beste als het aantal deelnemers gemiddeld is, als er 
weinig onderling vertrouwen is, als er weinig consensus bestaat over het doel van de 
samenwerking en als de behoefte aan netwerkcompetenties gemiddeld (‘moderate’) is.  
Bij aansturing van een netwerk door een lead organization is de macht asymmetrisch verdeeld 
en is het netwerk sterk gecentraliseerd. De leidende organisatie neemt de centrale plek in 
het netwerk in en maakt deel uit van het netwerk. Vaak zijn de kosten in tijd, geld en 
mankracht van het netwerk voor rekening van deze leidende organisatie. 
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Deze vorm van aansturing is veel te vinden in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als een 
moederbedrijf een aantal kleinere onderaannemers of dochterondernemingen bij elkaar 
brengt in een netwerk. Een gevolg van de aansturing door een lead organization is dat de 
meeste deelnemers weinig invloed hebben: alleen de lead organization zelf is in staat de 
samenwerking in een bepaalde richting te sturen. 

iii) Network administrative organization (NAO)
Deze vorm van aansturing is het meest geschikt voor samenwerkingsverbanden waar veel 
partijen moeten samenwerken, waar redelijk tot veel onderling vertrouwen is, waar een 
redelijke overeenstemming bestaat over het te bereiken doel en waar de behoefte aan 
netwerkcompetenties groot is. Bij aansturing door een network administrative organization is de 
aansturing sterk gecentraliseerd, net als bij de lead organization, maar het cruciale verschil is 
dat de aansturende organisatie zelf geen onderdeel van het netwerk is.

Het Coördinerend Beraad is een voorbeeld van het laatste: een network administrative 
organization. Gezien de vier variabelen die bepalen welke van de drie aansturingsvormen de 
beste is, was dit een terechte keuze:

•  Aantal deelnemers 
Het aantal mogelijke relaties in een netwerk groeit exponentieel met het aantal 
deelnemers en de behoefte aan controleerbare en transparante aansturing wordt  
dan des te belangrijker. Uit het onderzoek dat Provan en Kenis aanhalen blijkt dat de 
network administrative organization ideaal is als het aantal deelnemers aan een netwerk 
groter is dan zes tot acht deelnemers. Wat het aantal deelnemers betreft is de keuze  
om het Coördinerend Beraad als NAO op te richten dus juist: in 2006 ging het om acht 
organisaties in de aansturing (AIVD, politie, IND, MIVD, FIOD, FIU-Nederland en – niet 
in de box, maar wel in het Coördinerend Beraad – OM en NCTV). Sinds 2011 werken er 
tien partijen met elkaar samen, door toevoeging van KMar en Inspectie SZW. 

•  Onderling vertrouwen 
Toen de CT Infobox werd opgericht moesten de deelnemende organisaties wel  
zeer gevoelige informatie met elkaar delen, maar was er nog geen groot onderling 
vertrouwen opgebouwd. Op papier was afgesproken dat de CT Infobox een gesloten 
principe zou hanteren (“What’s in the box, stays in the box”), maar dat principe had 
zich nog niet in de praktijk bewezen. De keuze voor een network administrative organization 
was dus terecht: via het Coördinerend Beraad konden alle deelnemers afdwingen dat er 
niets met hun informatie zou gebeuren waardoor hun eigen organisatie in de proble-
men zou komen. 

•  Doelconsensus 
De bestrijding van terrorisme is een doelstelling waar alle deelnemers een bijdrage aan 
willen leveren: wat dat betreft is er dus veel consensus over het doel (in de zin van het 
achterliggende maatschappelijke effect dat wordt beoogd). 
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Maar elke deelnemende organisatie die informatie aanlevert, heeft die informatie oor-
spronkelijk voor een ander – eigen – doel verzameld. Dat levert een fundamentele spanning 
op tussen het doel van de samenwerking en de doelen van de eigen organisatie. Al met al is 
er dus sprake van gemiddelde doelconsensus en ook daarvoor is een NAO het meest 
geschikt. 

•  Netwerkcompetenties 
Er worden veel netwerkcompetenties gevraagd van de CT Infobox, zowel intern als 
extern. Intern zijn de afhankelijkheidsrelaties tussen de deelnemers groot: als men 
geen informatie beschikbaar stelt kunnen er geen analyses worden gemaakt. Als de 
deelnemers niet akkoord gaan, kunnen er geen adviezen worden gegeven. Elke 
organisatie moet bereid zijn een deel van de eigen autonomie op te geven voor het 
hogere doel van de samenwerking. Ook extern worden er hoge eisen aan het netwerk 
gesteld: denk daarbij aan de juridische complexiteit, het toevoegen van nieuwe 
partners als dat nodig is voor het doel en de financiering van de werkzaamheden. 
Naarmate er meer netwerkcompetenties worden gevraagd, is een network administrative 
organization een betere keuze dan shared governance of een lead organization. Aangezien de 
vraag naar netwerkcompetenties groot is, is de keuze voor het Coördinerend Beraad als 
NAO dus terecht.

Kortom: Gezien het aantal deelnemers, het doel, de mate van onderling vertrouwen en  
de behoefte aan netwerkcompetenties, was het op theoretische gronden verstandig te 
kiezen voor een network administrative organization in de vorm van het Coördinerend Beraad.  
In hoofdstuk 4 gaat het over de vraag of de theoretische aannames in de praktijk goed 
hebben uitgewerkt.

 2.6 Afsluitend

Op grond van theorieën over informatie-uitwisseling en samenwerking tussen ketenpartijen 
kunnen we constateren dat er bij de oprichting van de CT Infobox goed is nagedacht over de 
wijze waarop samenwerking binnen de box tot stand zou kunnen worden gebracht. Door de 
moeilijkheden waarmee informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen vaak gepaard gaat en 
de condities waaronder de CT Infobox zou moeten werken te expliciteren, hebben we 
kunnen constateren dat in de CT Infobox en in de aansturing via het Coördinerend Beraad 
omstandigheden zijn gecreëerd en praktische afspraken zijn gemaakt waarvan op theoreti-
sche en juridische gronden verondersteld mag worden dat ze informatie-uitwisseling en 
samenwerking tot stand kunnen brengen. Maar elke keuze heeft positieve en negatieve 
consequenties. De volgende vraag is daarom hoe de theorie – de blauwdruk – uitwerkt in de 
praktijk. Dat doen we in de volgende twee hoofdstukken: eerst kijken we naar de werkvloer 
en vervolgens naar de aansturing. Daarbij gebruiken we het theoretisch kader uit dit 
hoofdstuk als maatstaf. 
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Bij de beschrijving van de praktijk op de werkvloer (Hoofdstuk 3) gaan we in op de aspecten 
die essentieel zijn voor succesvolle informatie-uitwisseling en samenwerking in een keten:

• dominantie van het ketenprobleem;
• organisatie van de samenwerking;
• juridische uitgangspunten: proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding;
• mensen en middelen.

In het hoofdstuk over de aansturing van de CT Infobox door het Coördinerend Beraad 
(Hoofdstuk 4) toetsen we of er in werkelijkheid is gekozen voor aansturing door een 
Network Administrative Organization en of deze keuze gerechtvaardigd wordt door te  
kijken naar de praktijk op de vier aspecten die bepalen welke aansturing optimaal is:

• aantal deelnemers;
• onderling vertrouwen;
• doelconsensus;
• netwerkcompetenties.
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 3.  Samenwerking in de CT Infobox 
in de praktijk

In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe de CT Infobox in de praktijk functioneert. Hoe zijn 
zaken in de box praktisch geregeld en functioneert de box in de praktijk zoals de beleids- 
makers bij de oprichting veronderstelden? In het vorige hoofdstuk lieten we zien dat op 
theoretische gronden verwacht mag worden dat de box werkt. In dit hoofdstuk laten we 
zien hoe de praktijk functioneert. Daartoe geven we eerst een globaal overzicht van de 
activiteiten die in de box worden verricht. Vervolgens laten we zien hoe deze activiteiten in 
de praktijk worden ingevuld. Daarbij zullen we aandacht besteden aan de ontwikkelingen 
die de box in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en aan de wijze waarop de geïnterview-
de medewerkers zelf denken over het werken in de box. Na deze procesbeschrijving vatten 
we in de slotparagraaf samen hoe factoren die volgens de theorie essentieel zijn om 
succesvolle informatie-uitwisseling in een keten tot stand te kunnen brengen uitwerken  
in de praktijk van de CT Infobox.
Dit hoofdstuk over het werkproces in de CT Infobox is vooral gebaseerd op gesprekken die we 
voerden met medewerkers van de CT Infobox en informatie uit vertrouwelijke documenten. 
Tijdens de gesprekken op de werkvloer spraken we niet alleen over werkprocessen en 
activiteiten. De interviews op de werkvloer gingen ook over de mate waarin medewerkers het 
gevoel hebben dat hun deelname aan de CT Infobox vanuit hun eigen ‘moederorganisatie’ 
wordt gesteund, en over de vraag of en zo ja in welke richting de CT Infobox zich naar hun 
mening verder zou kunnen of moeten ontwikkelen. Hierbij werd hun mening gevraagd over 
de doelgroepen waar de CT Infobox zich op richt, over de activiteiten van de CT Infobox en 
over de samenstelling van de CT Infobox. Deze laatste onderwerpen komen aan de orde in 
Hoofdstuk 4.

 3.1 De CT Infobox in vogelvlucht – doel, organisatie en werkwijze

In de CT Infobox is een bijzondere samenwerking tot stand gebracht tussen ketenpartijen 
met als doel een bijdrage te leveren aan reductie van het risico op terroristische misdrijven. 
Dit gebeurt door informatie die bij de deelnemende partijen aanwezig is over risicovolle 
personen bijeen te brengen, in samenhang te beoordelen, interventiemogelijkheden  
te overwegen en hierover te adviseren aan (een van) de partijen die deelnemen aan de  
CT Infobox, of aan derden.

De CT Infobox bestaat uit een afgesloten ruimte waar informatie van de deelnemende 
ketenpartijen in komt en waar adviezen uit gaan. De CT Infobox bevindt zich fysiek in een 
ruimte in het kantoor van de AIVD. Er werken ruim 20 mensen in de box die afkomstig zijn 
uit 8 organisaties.
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Zowel de fysieke ruimte, als het geautomatiseerde systeem waarmee deze mensen werken, 
is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de box. Ook in de letterlijke fysieke en 
virtuele zin is dus sprake van een ‘box’. Vanuit de CT Infobox kunnen medewerkers in de 
informatiesystemen van hun eigen organisatie zoeken naar relevante informatie over een 
persoon die bij de box is aangemeld. Deze informatie wordt ingevoerd in het systeem Victis 
dat speciaal voor de CT Infobox is geconstrueerd.
Nadat medewerkers de informatie waarover hun organisatie beschikt bijeen hebben 
gebracht in dit systeem, kan de informatie multidisciplinair en in samenhang worden 
beoordeeld.

“In de box kun je 360 graden kijken en dan zijn er meer dingen die je ziet, en is er meer informatie die van 
belang is.” 

“Je ziet regelmatig informatie waar een link tussen is. Dat ligt bij de verschillende partners op de plank en 
daar heb je dus geen weet van. Je ziet pas de waarde van die informatie doordat je verplicht bent om 
informatie te zoeken en te delen, en dan zie je pas de links en de wijze waarop dat je informatiepositie 
verbetert, en ook je handelingsmogelijkheden.” 

Bij het uitvoeren van hun werkzaamheden verrichten medewerkers van de CT Infobox geen 
operationele activiteiten. Als door het samenbrengen van informatie blijkt dat een 
ketenpartij beschikt over informatie die voor een andere partij van belang is, kan deze 
informatie niet rechtstreeks worden gedeeld. Volgens de geïnterviewden wordt de beschik-
bare informatie alleen binnen de CT Infobox uitgewisseld en kunnen alleen medewerkers 
van de box deze informatie in samenhang beschouwen. De informatie blijft dus in de box. 
Volgens de geïnterviewden kunnen partijen hun informatie veilig delen in de box, doordat 
de box volgens dit ‘gesloten box principe’ (What’s in the box stays in the box) en het 
daarmee samenhangende GAZO-principe (geen actie zonder overleg) werkt. Geïnterviewden 
zeggen dat dit principe buitengewoon belangrijk is, omdat de deelnemers hierdoor weten 
dat de informatie die zij inbrengen niet met andere partijen wordt gedeeld, en dus ook niet 
door andere partijen kan worden gebruikt zonder dat zij daarvan op de hoogte zijn. 
Deelnemers vertrouwen elkaar op dit punt volledig en beschouwen dit als ‘een heilig 
principe’ waar niet aan wordt getornd.

“De box werkt bij gratie van het feit dat medewerkers zich aan dit principe houden.”
  

Als het vanuit de CT Infobox van belang wordt geacht dat bepaalde informatie met een 
andere partij wordt gedeeld, dan wordt daarover een advies uitgebracht. De CT Infobox 
adviseert de partij die over deze informatie beschikt in dat geval om de betreffende 
informatie binnen de bestaande verstrekkingsregimes te verstrekken aan een bepaalde 
ketenpartner. Daarnaast verstrekt de CT Infobox adviezen over interventiemogelijkheden. 
De CT Infobox geeft binnen de daarvoor geldende kaders niet alleen adviezen aan deel- 
nemende ketenpartijen, maar ook aan derden, zoals het UWV of een gemeente. 
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Hoewel advisering aan derden in artikel 4 van het convenant is vastgelegd, was de CTIVD in 
2007 van mening dat meer duidelijkheid diende te worden gecreëerd ten aanzien van de 
advisering door de CT Infobox aan derden. (CTIVD, 2007: 23). Medewerkers van de box zien 
het adviseren aan derden echter als een logisch aspect van hun werk dat past in de lijn van 
‘een aanpak op maat’.

“Dat doen we gewoon zelf, een advies aan derden. Het zou via de NCTV kunnen gaan, maar soms is het 
logisch om zelf gericht een advies uit te brengen aan een partij die geen onderdeel uitmaakt van de box.”

Soms zijn er mogelijkheden op een bepaald gebied, maar kan er nog niet direct worden 
gehandeld op grond van de beschikbare informatie. In dat geval wordt geadviseerd een 
persoon te monitoren, opdat er op een later moment kan worden gehandeld.

In de eerste jaren werd na analyse in de box vaak voor één specifieke interventie gekozen.  
In de praktijk bleek het echter vaak ook mogelijk om verschillende interventies naast elkaar 
te laten lopen, mits hierover afstemming plaatsvindt. Er wordt in dat geval zowel over de 
mogelijke interventie als over de benodigde afstemming geadviseerd. Vervolgens is het aan 
de individuele organisaties die deze adviezen ontvangen om deze afstemming daadwerkelijk 
te zoeken. De CT Infobox vervult hierin niet letterlijk een coördinerende taak, maar kan wel, 
conform de theorie van Grijpink (2005), ‘als een verkeersregelaar over communicatie tussen 
partijen adviseren’.

“De laatste paar jaar laten we vaak verschillende trajecten naast elkaar lopen. […] Als je maar afstemt en 
blijft praten met elkaar, dan kunnen verschillende trajecten tegelijkertijd worden ingezet. Dat doen we nu 
steeds meer. Dat er in zo’n geval met andere partijen moet worden afgestemd, wordt meegenomen in het 
advies.”

De CT Infobox is fysiek en juridisch ondergebracht bij de AIVD. Dat betekent dat de  
CT Infobox onderworpen is aan het regime van de Wiv 2002. De operationele informatie  
die in de CT Infobox wordt gedeeld valt onder de Wiv. Het is aan de ontvangende partij  
om een advies al of niet op te volgen.

“Je mag het advies van de box naast je neerleggen. Hoe realistischer en beter onderbouwd het advies,  
hoe groter de kans dat het wordt opgevolgd.” 

Over de opvolging van adviezen vindt feedback plaats. Soms kan een advies niet, of niet 
direct, worden opgevolgd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er een onderzoek loopt dat 
verstoord zou kunnen worden, of als de informatie op grond waarvan gehandeld wordt 
herleidbaar is naar een bepaalde bron. Medewerkers hebben daar begrip voor. Ze realiseren 
zich dat er soms verschillende trajecten naast elkaar lopen, waardoor adviezen soms niet of 
pas laat kunnen worden opgevolgd of waardoor andere handelingsopties beter zijn. 
Verstrekkingsadviezen worden volgens een geïnterviewde wel altijd opgevolgd.
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“Als we een advies uitbrengen kijken we wat er gebeurt met dat advies. Daarover vindt feedback plaats.  
Er vindt een monitoring plaats van het onderzoek en van de adviezen sinds 2011. We weten dus wat er 
gebeurt met adviezen en ook waarom adviezen wel of niet worden opgevolgd.” 

“De box adviseert en iedereen monitort bij zijn eigen organisatie of de adviezen worden opgevolgd.  
Als er niks gebeurt wordt nagegaan wat daarvan de oorzaak is. Waarom kan er niet gehandeld worden  
en wat kunnen we dan? Zijn er nog alternatieve handelingsopties?”

In het convenant van de CT Infobox is de mogelijkheid gecreëerd kwesties ten aanzien  
van advisering te bespreken in het Coördinerend Beraad als er binnen de CT Infobox geen 
overeenstemming kan worden bereikt over een uit te brengen advies. Uit gesprekken met 
medewerkers van de box blijkt dat dit in de praktijk niet of nauwelijks voorkomt. De 
personen waar wij mee spraken konden zich geen zaak herinneren waarin dit had gespeeld. 
Blijkbaar wordt er dus in verreweg de meeste of zelfs alle gevallen consensus bereikt.

In de praktijk worden er binnen de CT Infobox vier soorten onderzoek onderscheiden, 
namelijk: vooronderzoek, volledig onderzoek, calamiteiten onderzoek (of ‘spoednaslag’)  
en ‘van de lijst af onderzoek’. Het onderscheid tussen een vooronderzoek en volledig 
onderzoek is voor de medewerkers niet altijd duidelijk, vermoedelijk omdat de volledige  
en langdurige onderzoeken op grond van bestanden niet meer zo vaak worden verricht.  
In de beginjaren van de box was het gebruikelijk dat er eerst een vooronderzoek werd 
gedaan, en indien nodig een volledig onderzoek. Dat volledige onderzoek betrof een 
uitgebreid onderzoek in bestanden en dat kon lang duren, soms zelfs enkele maanden. 
Door de veranderde problematiek worden die langdurige onderzoeken minder vaak 
verricht.

“Het gebeurt nog wel dat we een volledig onderzoek doen, maar nu gebeurt dat sporadisch, voorheen was 
het standaard.”

Wat vroeger vooronderzoek werd genoemd, wordt langzamerhand door de medewerkers 
gezien als een volledig onderzoek.

“Het onderscheid tussen het vooronderzoek en het volledig onderzoek is niet altijd helder, want als je 
tijdens je vooronderzoek iets vindt, ga je verder onderzoeken. Die scheidslijn tussen vooronderzoek en 
volledig onderzoek is dus niet helemaal duidelijk.
Je hebt wel onderzoeken die niet bij alle partners worden uitgezet. Soms is de vraag alleen financieel en 
dan gaan niet alle partners het CV vullen. Misschien is het wel zo dat als iedereen meedoet dat het dan een 
volledig onderzoek wordt genoemd.”
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Het standaardproces dat de afgelopen tien jaar werd gevolgd vanaf het moment dat een 
persoon wordt aangemeld bij de box tot en met de feedback over ingezette interventies 
bestaat uit de volgende stappen: 

1) persoon wordt aangemeld in de box;
2) screening - komt de persoon voor onderzoek in aanmerking;
3) prioritering;
4) startoverleg;
5) bijeenbrengen informatie;
6) overleg over interventiemogelijkheden;
7) uitbrengen advies;
8) feedback.

In de volgende paragrafen worden deze stappen afzonderlijk besproken. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat het standaardproces in 2014 is vereenvoudigd. Het proces moest 
toen aangepast worden aan veranderingen in de terroristische dreiging. Er is de afgelopen 
jaren, onder meer door de strijd in Syrië, een opleving van het mondiale jihadisme ontstaan, 
waardoor Europa en Nederland geconfronteerd worden met nieuwe veiligheidsproblemen. 
De ‘uitreisproblematiek’ van Nederlandse en andere West-Europese jihadisten naar Syrië en 
Irak heeft geleid tot een toename van het aantal personen dat mogelijk een gevaar vormt 
voor de Nederlandse samenleving. Deze problematiek heeft tevens tot gevolg dat vaak snel 
moet worden gehandeld om potentiële gevaarsdreigingen te kunnen verminderen. Dat 
sneller moet worden gehandeld is onder meer een gevolg van het feit dat jihadreizen naar 
deze nieuwe strijdgebieden minder voorbereiding vergen dan de jihadreizen die voor 2011 
werden ondernomen (zie hierover AIVD 2014, De Bie, De Poot & Van der Leun 2014). Deze 
ontwikkelingen hebben geleid tot een toename van het aantal personen waarover informatie 
moet worden gedeeld, en van de snelheid waarmee dit moet gebeuren. 
Het zoeken naar informatie gaat de laatste jaren overigens al veel sneller dan in de beginjaren, 
door een betere aansluiting op systemen en databestanden. Toch moesten de procedures in de 
CT Infobox worden aangepast om adequaat op deze nieuwe dreigingen te kunnen reageren.

 “Door de Syriëproblematiek komen ze opeens met bosjes tegelijk binnen en moet het allemaal meer en 
sneller. Er zijn strakkere deadlines, een meer pragmatische manier van werken.” 

“Niet alleen het feit dat er nu meer mensen worden aangemeld, maar ook de snelheid waarmee deze 
mensen handelen – voor je het weet reizen ze uit – vergt een andere aanpak.”

“Nu er vaak verschillende mensen per week of zelfs per dag worden aangemeld vindt er eerst een grove 
screening plaats.”

“In het algemeen vinden de lange vooronderzoeken van drie weken, die vroeger standaard werden 
verricht, niet meer zo veel plaats om tijd te kunnen besparen.” 

We zullen hier de standaard procedure bespreken. Waar relevant zullen we aangeven 
waarom en op welke wijze van dit standaard proces wordt afgeweken.



39

 3.2 Proportionaliteit,  subsidiariteit en doelbinding

Om gegevens over een persoon waarvan mogelijk een terroristische dreiging uitgaat bijeen te 
kunnen brengen, moet die persoon eerst aangemeld worden bij de box. Het aanmelden van 
personen gebeurt door middel van het invullen van een standaard aanmeldingsformulier via 
het intranet van de partners. Volgens de geïnterviewden wordt het merendeel van de 
subjecten aangemeld door de AIVD en een kleiner deel door de politie. Aanmeldingen  
vanuit andere partijen komen veel minder vaak voor. 
Op grond van de informatie in de aanmelding wordt de persoon gescreend. Daartoe wordt 
beoordeeld of de persoon voldoet aan twee ‘plaatsingscriteria’, namelijk 1) of de signalen 
waarvan melding wordt gemaakt gerelateerd zijn aan terrorisme, en 2) of de terrorisme- 
gerelateerde activiteiten een relatie hebben met Nederland. Er moet dus sprake zijn van  
een terroristische dreiging die aan Nederland te koppelen is.
 

“Er wordt steeds in het oog gehouden of het een zaak betreft die betrekking heeft op terrorisme en of de 
terrorismegerelateerde activiteiten plaatsvinden in Nederland of in relatie staan tot Nederland. Dat begint 
met het beoordelen van de criteria op grond waarvan iemand wordt aangeleverd. Als de informatie bij 
aanlevering niet voldoet aan de genoemde criteria komt iemand niet in de box en wordt hij geen 
onderwerp van onderzoek. Die relatie met terrorisme en met de staatsveiligheid is dus heel belangrijk.”

Uit de interviews komt naar voren dat de medewerkers van de box het dominante doel op 
grond waarvan ze samenwerken als een belangrijk proportionaliteitscriterium zien. Bij het 
onderzoek in bestanden wordt veel privacygevoelige informatie met elkaar in verband 
gebracht en gedeeld. Ten behoeve van terrorismebestrijding vinden medewerkers dit 
noodzakelijk en legitiem. De afspraken die bij de oprichting van de CT Infobox werden 
gemaakt over de doelbinding van de box, worden volgens de medewerkers gerespecteerd, 
enerzijds door de screening aan de voorkant, en anderzijds door de wijze waarop het proces 
van informatiedeling in de CT Infobox is georganiseerd.  

“Alles wat wij hier doen is altijd terrorisme-gerelateerd.”

“De CT infobox is gericht op de bescherming van de Nederlandse veiligheid.”

“Als iemand aan zijn persoonskaart een groot aantal documenten heeft hangen en getraind is, en zegt ‘Ik 
wil niet terug, maar als ik terug kom staat er iets te gebeuren’, dan moet je dat gevaar proberen tegen te 
houden.”

“Het is echt uniek dat die informatie hier gedeeld wordt. Dat is te danken aan de wijze waarop het is 
opgezet. De strikte voorwaarden waaronder we werken. Het feit dat de informatie alleen in de box 
gedeeld wordt en dat allerlei informatie die wij zien niet voor andere dingen dan puur terrorismebestrij-
ding kan worden gebruikt.”
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Welke subjecten in beeld komen in relatie tot terroristische misdrijven is in de loop der 
jaren aan verandering onderhevig geweest. Hierdoor zijn ook de activiteiten – de werkwijze, 
het zoeken naar informatie en naar passende adviezen, en ook de organisaties naar wie 
adviezen uitgaan – in de afgelopen tien jaar veranderd. Zo komen hulpverleningsinstanties 
op dit moment vaker in beeld dan een jaar of vijf geleden.

“Sinds ongeveer twee jaar hebben we te maken met de Syrië-problematiek: de Syriëgangers. Voor die tijd 
hadden we ook allerhande radicale personen in Nederland en ook mensen die uitreisden en terugkwamen, 
maar [die groep is door de tijd veranderd] […] Sommige zijn ook jong: minderjarige kwetsbare jongeren. 
Enerzijds wil je die jongeren zelf beschermen, anderzijds de veiligheid van het land.”

Medewerkers van de box waar wij mee spraken realiseren zich de voortdurende spanning 
tussen inlichtingenbelangen, opsporingsbelangen, hulpverleningsbelangen en mensen-
rechten. Zowel als het gaat om de vraag op wie je je gaat richten – onder welke omstandig-
heden is het gelegitimeerd om informatie te delen – als ook wanneer het gaat om de aard 
van de adviezen en de vraag of de adviezen kunnen worden opgevolgd. Er is dus niet alleen 
formeel een bijzondere situatie geschapen door deze verschillende soorten informatie 
bijeen te brengen en te delen in de CT Infobox. De medewerkers van de box realiseren zich 
dit zelf ook. Er wordt in dit verband gesproken over ‘een spannend evenwicht’.

“Er blijft natuurlijk altijd een spanning tussen inlichtingenbelangen en andere belangen. En dat moet 
denk ik ook. Dat geldt ook voor de vraag op wie je je gaat richten, onder welke omstandigheden je over 
welke personen informatie deelt.”

 3.3 Verloop van het onderzoek – mensen en middelen 

Er zijn twee coördinatoren werkzaam in de box, een vanuit de politie, een vanuit de AIVD. 
Zij beoordelen de aanmeldingen op proportionaliteit, subsidiariteit en urgentie en verdelen 
het werk. Als een persoon voldoet aan de ‘plaatsingscriteria’, bepalen de coördinatoren of 
deze persoon in portefeuille wordt genomen, als ‘werkvoorraad’, of dat het onderzoek 
urgent is en direct moet worden opgepakt. Voorts bepalen ze – op grond van de onder-
zoeksvragen die beantwoord moeten worden – de taken die moeten worden uitgevoerd en 
de beschikbare mankracht – welke medewerkers het onderzoek moeten uitvoeren. Die 
medewerkers worden aan het onderzoek gekoppeld. Meestal zijn alle ketenpartijen 
vertegenwoordigd, maar niet altijd.

“Er worden zaken aan ons toegewezen vanuit de wekelijkse werkvoorraad. Dat wordt door onze 
coördinatoren geprioriteerd en toegewezen. Soms krijg je een zaak toegewezen omdat die past bij een 
zaak die je eerder hebt gehad, er links zijn tussen personen, maar veel vaker is het gewoon een kwestie van 
capaciteit en beschikbaarheid.”
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In de lijst met binnengekomen subjecten wordt een prioritering aangebracht op grond van 
de ernst van de melding en de urgentie van het onderzoek. Calamiteitenonderzoeken of 
‘spoednaslagen’ worden direct opgepakt en volgen een iets ander traject dan de 
standaardonderzoeken. 

Het vullen van een CV
Voor standaardonderzoeken geldt dat alle partijen een Curriculum Vitae van deze persoon 
vullen met de informatie waarover hun organisatie beschikt. Voordat medewerkers hiermee 
aan de slag gaan, vindt er een startoverleg plaats waarin nadere bijzonderheden worden 
aangegeven uit de startinformatie en waarin wordt aangegeven waar bij het zoeken naar 
informatie op moet worden gelet. Soms zijn er gerichte doelvragen. Het startoverleg heeft 
nog een andere functie: iedereen ziet meteen bij de start van het onderzoek welke mede-
werkers aan een subject werken. Daarmee wordt ook het ‘wandelgangcontact’ bevorderd.

“Tussen de mensen die samen aan een subject werken is er veel wandelgangcontact. Het is heel goed dat 
we hier samenwerken op dezelfde gang.” 

Om een CV te vullen, zoeken alle partners in de bestanden van hun organisatie naar 
informatie over deze persoon. Voor sommige organisaties zijn die zoekslagen standaard  
en relatief eenvoudig. Zij hebben toegang tot een of een klein aantal systemen en daarin is 
een bepaald soort standaardinformatie te vinden. In dat geval vergt het niet veel analyse- 
capaciteit om het CV te vullen. Voor andere organisaties geldt dat er in meer verschillende 
bestanden gekeken moet worden en dat er in het algemeen ook meer informatie over 
personen te vinden is.  Voor hen vergt het dus meer analyse-capaciteit om relevante 
informatie uit de systemen te halen. Dit geldt vooral voor de politie en de AIVD. Ook de 
hoeveelheid informatie die over personen te vinden is kan erg variëren. Bovendien gaat het 
om ongestructureerde data die niet gemakkelijk automatisch doorzoekbaar zijn.

“Voor mensen die binnenkomen varieert de hoeveelheid informatie die we over hen hebben […] Als er veel 
documenten moeten worden doorzocht worden er shortcuts genomen en er vinden dan ook meer 
handelingen tegelijk plaats. Je krijgt dan een totaalplaatje van de aard van de info die er is, maar niet van 
alle details. Dat kan dan in verder onderzoek worden voortgezet.”

Het kan zo zijn dat partijen naar aanleiding van de resultaten weer terug moeten zoeken in 
hun eigen systemen om extra informatie over bepaalde aspecten van een persoon of van 
diens contacten boven water te halen. Personen over wie veel informatie beschikbaar is, 
zijn overigens niet per definitie gevaarlijker dan personen over wie niets te vinden is. Wat er 
gebeurt met personen over wie in eerste instantie geen informatie te vinden is, is afhanke-
lijk van de reden van de aanmelding, de redenen om iemand in onderzoek te nemen en van 
de mogelijkheden om verder te zoeken.
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“Als het gaat om prioriteren, kan iemand die in eerste instantie een NN [onbekende persoon] is, waarover 
we geen informatie hebben de belangrijkste zijn, omdat je niets over hem weet. Het is dus te simpel om te 
denken dat de mensen zonder hits niet belangrijk zijn en dat daar geen nader onderzoek naar hoeft te 
worden verricht.”

Informatie delen – technische middelen
Iedere partij doorzoekt vooral zijn eigen informatie en eigen systemen. Niet iedereen kijkt 
in alle ‘bakken met informatie’. Enerzijds omdat de technische mogelijkheden daartoe vaak 
toch beperkt zijn en anderzijds omdat de medewerkers niet zo goed thuis zijn in de 
bestanden van partnerorganisaties, waardoor het niet handig is dergelijke zoekslagen zelf te 
doen. 

“Ik kan wel in al die systemen kijken, maar in de praktijk komt het er niet van om buiten mijn eigen 
systemen te kijken. Dat ligt voor een groot deel aan het systeem. Deels overigens ook aan het feit dat je 
misschien niet goed weet hoe je de informatie van andere partijen moet interpreteren.”

Uit de interviews komt naar voren dat medewerkers in de box zich niet altijd realiseren 
welke informatie ze allemaal in mogen zien. Informatiedeling in de box komt niet zozeer 
tot stand doordat partners in elkaars systemen kijken, maar doordat de partners samen een 
CV vullen en voorts samen over de subjecten communiceren. 
In principe doorzoeken partijen vooral hun eigen informatiesystemen. Voorts halen ze 
relevante informatie uit deze systemen, en voeren ze deze in in het systeem Victis. In Victis 
wordt het CV van het subject gevuld. Door alle informatie in het CV bijeen te brengen zijn 
de resultaten van de zoekslag steeds voor iedereen toegankelijk. Doordat medewerkers op 
dezelfde gang werken kan er gemakkelijk over deze informatie worden gecommuniceerd, 
hetgeen soms leidt tot nieuwe zoekvragen of zoekrichtingen. 

Hoewel er door medewerkers wordt geklaagd over de ICT faciliteiten en over het werk- 
processen systeem, is er de afgelopen jaren op dit gebied ook veel verbeterd.

“Vroeger moest ik met een stick naar [plaats in Nederland] om de info op te halen en dan op een ander 
systeem te zetten en was ik druk bezig met info koppelen. Nu gaat dat snel en kun je vanachter je bureau 
het hele land bestieren.”

Bij de klachten over ICT faciliteiten gaat het vooral om ergernissen, niet om cruciale 
obstakels die het werken in de box onmogelijk maken. Soms gaan processen door technische 
beperkingen trager dan men zou willen, maar als het nodig is kan er toch ook heel snel 
worden gewerkt en blijken voor veel ICT problemen ook wel oplossingen te worden 
gevonden. 
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Snelheid
De snelheid waarmee kan worden gewerkt wordt volgens de medewerkers zowel bepaald 
door de systemen als door het aantal mensen dat vanuit de verschillende organisaties in de 
box is gedetacheerd. Er werken relatief weinig mensen in de box, waardoor er scherpe 
prioriteiten moeten worden gesteld en werkwijzen soms moeten worden aangepast. 
Sommige organisaties zijn ruimer vertegenwoordigd dan andere, hetgeen logisch is gezien 
de aard van hun werk, maar indien nodig kunnen mensen van verschillende organisaties 
wel taken van elkaar overnemen. 

Urgentie
Sommige onderzoeken hebben urgentie. Sowieso geldt dat er de afgelopen jaren door de 
Syriëproblematiek sneller moet worden gewerkt. Er zijn strakkere deadlines, er wordt 
pragmatischer gewerkt.

“Een standaard vooronderzoek kan formeel binnen drie dagen worden gerealiseerd. Dan haal je iemand 
door de ruim 90 systemen en zet je alle informatie bij elkaar.”

Volgens de geïnterviewden gaat er in de praktijk vaak wel meer dan drie dagen overheen, 
maar als een zaak echt urgent is kan er ook nog sneller worden gewerkt. 
Naast de onderzoeken die urgentie hebben, is er ook nog een andere categorie onderzoe-
ken: de calamiteitenonderzoeken. Bij een calamiteitenonderzoek wordt heel snel gericht 
informatie verzameld om een concreet risico te onderzoeken. Als het nodig is wordt er in 
dat geval dag en nacht doorgewerkt. Soms hebben dit soort ‘spoednaslagen’ betrekking op 
personen die al in de box zitten. Dan kan het zoeken naar informatie heel snel gaan. In 
andere gevallen moet er veel voor worden geïnvesteerd.

“Als het gaat om informatie over personen die in de box zitten, dan hebben we hier die verbindingen wel 
en kunnen zoekslagen naar informatie heel snel gaan. De informatie kan snel worden gezocht en 
gedeeld.”

“Als het moet hebben we voor een spoednaslag binnen een half uur, een uur alles bij elkaar: ook de 
financiële stromen, uitkeringen et cetera. Zo heb je meteen een volledig profiel van iemand, zowel 
inlichtingenmatig als de gegevens van de politie. Daarnaast vind ik het heel positief dat men dan meteen 
een handelingsperspectief heeft.”

 “Bij calamiteiten kunnen we heel snel werken, maar je kunt niet alles een calamiteit noemen; alle zaken 
hebben een zekere urgentie”
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Screening in plaats van vooronderzoek
Zoals gezegd heeft de box haar werkwijze recent aangepast. Er wordt nu een screenings- 
methode toegepast in plaats van een uitgebreid vooronderzoek. Eerst wordt vastgesteld of 
er informatie over een persoon te vinden is en op welke gebieden er informatie ligt. Soms 
vloeien uit die eerste screening al standaardadviezen voort, zonder dat een persoon 
uitgebreider is onderzocht.

“Soms doemen er op grond van het beperkte onderzoek al handelingsperspectieven op die eenvoudig 
kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld stopzetten studiefinanciering als blijkt dat iemand is uitgereisd en 
nog wel studiefinanciering ontvangt. In dat geval vindt nog wel nader onderzoek plaats en kunnen later 
eventueel ook nog andere handelingen worden ingezet, maar er wordt in ieder geval ook al meteen 
geacteerd op grond van de eerste screening”.

Als er bij die eerste screening geen aanvullende informatie te vinden is wordt een persoon 
vaak niet in onderzoek genomen. Of een persoon in dat geval nader wordt onderzocht is 
afhankelijk van de informatie die er lag bij de aanmelding. Voor mensen die uitgebreider 
moeten worden onderzocht, worden prioriteiten gesteld. 

Dat er ten behoeve van zaken met een grote urgentie snel kan worden gehandeld en snel 
kan worden geadviseerd heeft grote voordelen, maar medewerkers zien daar ook de 
nadelen en gevaren van in. Volgens de geïnterviewden is het een uitdaging om de kwaliteit 
te bewaken als het werk van de box pragmatischer wordt ingevuld. Een deel van hen ervaart 
dit als een dilemma, omdat het gaat om ‘gevoelige kwesties en grote gevaren’. Door 
oppervlakkiger te kijken zou volgens hen informatie kunnen worden gemist. 

“Als je bezig bent met terrorismebestrijding moet je in mijn optiek goed kijken. Al te pragmatisch 
handelen, daar ben ik niet voor.”

“Ik vind het moeilijk om te stoppen als ik iets op het spoor kom. Daar zit wel een spanning tussen de 
opdrachtgever, die wil dat het pragmatisch is, en de wens om te begrijpen hoe zaken lopen. Volgens mij 
moet je snappen hoe het loopt om goed te kunnen adviseren.”

“Het is belangrijk om niet nu – nu het belangrijker wordt omdat er meer potentieel gevaarlijke personen 
rondlopen – dan maar een beetje minder intensief onderzoek te doen.”

Van de lijst af
Naast subjecten die worden aangemeld en spoednaslagen waar naar wordt gevraagd, zijn  
er ook subjecten die weer van de lijst af kunnen. Om te onderzoeken of dat kan, worden er 
‘van de lijst af’ onderzoeken (kortweg VDLA-onderzoeken) verricht. In principe wordt er 
periodiek gekeken of mensen van de lijst af kunnen, maar in drukke periodes wordt er aan die 
VDLA-onderzoeken geen prioriteit gegeven; de aandacht gaat dan uit naar nieuwe personen 
die mogelijk een gevaar vormen en waartegen preventieve maatregelen kunnen worden 
ingezet. Een man of vrouw teveel op de lijst levert geen risico op: er zijn geen consequenties 
verbonden aan het op de lijst staan, omdat niemand die lijst te zien krijgt. 
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Het screenen wie van de lijst af kunnen gebeurt vooral als er voldoende tijd is. In dat geval 
wordt nagegaan of er rond een persoon nog nieuwe informatie binnen is gekomen en of er 
reden is deze persoon van de lijst af te halen.

“Het screenen wie van de lijst af kunnen is iets dat je doet als je voldoende tijd hebt, maar we doen het wel 
hoor, tussendoor.”

Door de afwegingen die aan het begin van het proces worden gemaakt – ‘er is nogal wat 
voor nodig om op de lijst te komen’ – komen er volgens een geïnterviewde niet vaak 
mensen op de lijst die er snel weer af kunnen. Alleen personen die daadwerkelijk een gevaar 
dreigen te vormen komen op de lijst te staan. Dat gevaar kan na verloop van tijd wijken, 
bijvoorbeeld omdat iemand uit beeld is geraakt, of alle banden met Nederland heeft 
verbroken, maar daar gaat meestal wel een tijd overheen.

“We onderzoeken of mensen weer van de lijst af kunnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor personen die al enige 
tijd geleden uit Nederland zijn vertrokken. Moeten die nog op de lijst staan? Hebben ze nog connecties met 
Nederland? Als er bijvoorbeeld nog duidelijke connecties zijn is het verstandig om ze nog onder je hoede te 
houden.”

Sociaal kapitaal - samen werken in de box
Mensen die samen bezig zijn met het vullen van een CV van een persoon hebben vaak veel 
onderling contact. De medewerkers vinden het heel prettig dat ze samen op dezelfde gang 
werken. Door die onderlinge verbindingen is informatie ook gemakkelijker beschikbaar  
en kan de informatie beter worden beoordeeld. Het gaat in de box niet alleen om het 
raadplegen van bestanden. Ook de achtergrond van de mensen en de verschillende 
perspectieven van waaruit zij informatie beoordelen, helpt volgens de geïnterviewden  
bij de werkzaamheden. 
Sommige medewerkers vinden de zoektocht naar informatie weinig uitdagend, terwijl andere 
daar nu juist veel voldoening uit halen en het beschouwen als de kern van hun werk. Hoe 
ingewikkeld of uitdagend het zoeken naar informatie in bestanden is, verschilt sterk per partij. 
Medewerkers die slechts een beperkt aantal bestanden hoeven te doorzoeken proberen een 
grotere rol te krijgen bij het schrijven van het overkoepelende analyse-document. Overigens 
valt op dat medewerkers veel waardering hebben voor elkaars inbreng in het proces. Volgens 
hun collega’s spelen de medewerkers vanuit ‘de kleine partijen’ een belangrijke rol als het gaat 
om ‘handelingsperspectieven en interventiemogelijkheden’.
Ook de aansturing van de medewerkers in de CT Infobox door het hoofd van de afdeling 
wordt gewaardeerd. Niet alleen zijn persoonlijke enthousiasme en leidinggevende 
kwaliteiten worden door sommigen genoemd, maar ook het feit dat hij afkomstig is van de 
politie. Alleen al daardoor draagt hij bij aan de integraliteit van de samenwerking. 
Medewerkers waar wij mee spraken gaven unaniem aan elkaar te vertrouwen en nooit  
een belemmering te voelen als het gaat om het delen van informatie. Zij zien deze samen-
werking als een succesfactor.
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“Laatst hadden we een cluster van zeven onderzoeken die gerelateerd waren. Er is in dat geval echt winst 
te behalen door dezelfde mensen met dat cluster bezig te laten gaan en de info te laten delen. Dat maakt 
het werk ook leuker, als je een analyseslag over die info kunt maken.”

“Binnen de box kunnen we open met elkaar communiceren over subjecten, en ook over wat we zien. Het 
vertrouwen onderling is er. Iedereen heeft een A+ screening.”

“Het vertrouwen onderling is groot en daarom is het delen van informatie geen probleem en kunnen we 
zoveel mogelijk bruikbare informatie boven water krijgen.”

“Het vertrouwen tussen mensen in de box is er volledig. Iedereen weet dat aan de eigenaar toestemming 
moet worden gevraagd voordat op informatie wordt gehandeld.”

“Als je bang bent om informatie te delen bestaat het gevaar dat je op informatie blijft zitten terwijl het 
belangrijk is om die informatie te delen. In de CT infobox wordt die informatie veilig gedeeld en dat is een 
heel goed principe.”

 3.4 Analyse en advisering 

Als alle partijen hun zoekslag in de bestanden hebben voltooid en een persoon ‘door de 
wasstraat van de box is gehaald’, vindt er een overleg plaats. Wat zijn de bevindingen?  
Wat moet er nog gedaan worden? Welke conclusies kunnen getrokken worden en in  
welke richting kan worden geïntervenieerd?

“Voor de CT infobox geldt dat het onderzoek niet zozeer in het teken staat van ‘begrijpen hoe de wereld in 
elkaar zit’, maar vooral gericht is op het preventieve handelen. Het maken van een risico inschatting en 
het vinden van handelingsmogelijkheden waarmee dit risico kan worden ingeperkt.”

Analyse- en conclusiedocument
Over de resultaten van de analyse en de conclusies die op grond van het onderzoek kunnen 
worden getrokken, wordt in een eindanalyse gerapporteerd. Er wordt door de coördinatoren 
een persoon aangewezen voor het schrijven van de eindanalyse. Diegene redigeert het stuk 
en brengt eventuele losse eindjes met elkaar in verband. Op grond daarvan wordt er soms 
nog om nadere informatie gevraagd. In de eindanalyse worden conclusies getrokken over  
de betekenis van de bevindingen en over wat er in de richting van het subject kan worden 
gedaan om het tij te keren of de gevaarsdreiging te reduceren. Hierbij wordt altijd ook in 
overweging genomen of er een ander onderzoek is dat met de aanpak van het subject wordt 
doorkruist, dus of een subject onderwerp is van een ander strafrechtelijk of inlichtingen- 
matig onderzoek. Dit analyse- en conclusiedocument wordt door de coördinator beoordeeld 
en gaat na goedkeuring naar het hoofd van de CT Infobox.
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Adviezen 
Op grond van de bevindingen en van de beoordeling van de mogelijke interventiemogelijk-
heden worden adviezen uitgebracht. De adviezen die voortvloeien uit het onderzoek 
worden altijd ook mondeling gedaan en dat wordt vervolgens geformaliseerd met een 
schriftelijk advies. Vooral nu er vaak snelheid is geboden, blijkt dat een efficiënte manier 
van werken. De box adviseert en iedereen monitort bij zijn of haar eigen organisatie of de 
adviezen worden opgevolgd.
Op het gebied van handelingsopties om terroristische dreigingen tegen te gaan zien 
medewerkers van de box de laatste tijd interessante ontwikkelingen. Er wordt door de 
medewerkers creatief nagedacht over mogelijkheden om terroristische dreigingen tegen te 
gaan. Voorheen werd er vooral strafrechtelijk en inlichtingenmatig gehandeld, en soms 
vreemdelingrechtelijk, maar er blijken veel meer handelingsmogelijkheden te zijn, die men 
nu aan het uitproberen is om na te gaan wat de effecten zijn. Intrekken van paspoorten, 
plaatsen op de sanctielijst of het intrekken van uitkeringen of van studiefinanciering. Hoe 
die nieuwe interventies uiteindelijk uitwerken in de praktijk is nog niet bekend. Er worden 
tijdens de interviews veel voorbeelden genoemd van handelingsmogelijkheden en van 
interventies die sporadisch of juist frequent worden ingezet. Ook wordt benadrukt dat er 
steeds vaker voor een multidisciplinaire aanpak wordt gekozen met interventies op 
verschillende terreinen. Door de medewerkers zelf worden die mogelijkheden om te 
handelen als het belangrijkste effect van de box gezien. Door de multidisciplinaire aanpak 
doemen er handelingsmogelijkheden op die men niet verzonnen zou hebben als er slechts 
vanuit een perspectief naar die persoon was gekeken, maar die vanzelfsprekend worden 
vanuit een multidisciplinair perspectief, zo is het algemene beeld dat uit de gesprekken 
naar voren komt.

“De CT infobox is ook nog volop in ontwikkeling. We denken creatief na over mogelijkheden om uitreizen 
en terroristische dreigingen tegen te gaan.”

“Die samenwerking tussen strafrecht, bestuursrecht, administratieve en civielrechtelijke aspecten, zie ik 
als een groot goed voor het vinden van passende oplossingen voor belangrijke veiligheidsvraagstukken.”

“De box ontwikkelt zich voortdurend.  We verzinnen steeds nieuwe wegen. Dat is ook nodig, want het is 
een wisselwerking. Op een bepaald moment weet men hoe wij handelen, en passen potentieel gevaarlijke 
personen hun gedrag daar weer op aan. Je moet dus innovatief en inventief zijn en dat heeft 
meerwaarde.”

Wat er met de adviezen gebeurt wordt gemonitord en de activiteiten van de CT Infobox zelf 
worden hierop afgestemd. De CT Infobox heeft echter geen invloed op de wijze waarop de 
adviezen worden opgevolgd.
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 3.5 Voorbeelden van interventiemogelijkheden en van adviezen

Om een indruk te geven van de aard van de interventiemogelijkheden die door de CT Infobox 
worden overwogen en van de adviezen die door hen worden uitgebracht beschrijven we in 
deze paragraaf een aantal concrete casus. Allereerst laten we een  voorbeeld zien van 
interventies die gericht zijn op het voorkomen dat personen die een gevaar vormen voor de 
Nederlandse samenleving ons land gemakkelijk binnen kunnen komen, en van interventies 
die gericht zijn op het voorkomen dat personen verder radicaliseren door zich aan te sluiten 
bij de gewelddadige jihad. In beide gevallen speelt de CT Infobox een rol bij het signaleren 
van personen tegen wie dergelijke interventies zouden kunnen worden ingezet, en bij het 
adviseren over deze interventies. Voorts laten we ter illustratie enkele andere voorbeelden 
zien van casus waarin door de CT Infobox over interventiemogelijkheden werd geadviseerd. 

  In- en uitreisproblematiek

Intrekken verblijfsvergunning
In het algemeen kijkt de CT Infobox vooral naar potentieel gevaarlijke personen die in 
Nederland woonachtig zijn. In het geval van jihadgangers die niet in het bezit zijn van de 
Nederlandse nationaliteit, heeft de IND handvatten om vreemdelingrechtelijke acties te 
ondernemen.  Allereerst geeft een door de AIVD uitgebracht ambtsbericht waarin wordt 
overwogen dat een vreemdeling een gevaar vormt voor de nationale veiligheid de IND 
mogelijkheden om een verblijfsvergunning in te trekken en tevens om een inreisverbod  
dat geldig is voor het gehele Schengen gebied op te leggen voor de duur van twintig jaar,  
of over te gaan tot ‘ongewenst verklaring’ (afhankelijk van de locatie van de vreemdeling). 
Maar ook zonder de conclusie dat iemand een gevaar vormt voor de nationale veiligheid 
zijn er handelingsmogelijkheden voor de IND. Zo kan ook informatie die erop duidt dat een 
vreemdeling zijn hoofdverblijf heeft verplaatst, bijvoorbeeld omdat hij reeds geruime tijd in 
Syrië verblijft, tot het intrekken van een verblijfsvergunning leiden. Informatie over 
dergelijke omstandigheden hoeft niet noodzakelijkerwijs afkomstig te zijn van de AIVD, 
maar kan ook afkomstig zijn van andere partners binnen de CT Infobox. Hier volgt een 
voorbeeld:

Uit onderzoek van de CT Infobox in 2014 komt naar voren dat een jonge man, die al geruime tijd in Syrië 
verblijft en daar deelneemt aan gewapende acties van ISIS, in het bezit is van een reguliere verblijfsver-
gunning voor onbepaalde tijd. Op advies van de CT Infobox brengt de AIVD de IND hiervan door middel 
van een ambtsbericht op de hoogte. De AIVD heeft hierbij geconcludeerd dat betrokkene een gevaar vormt 
voor de nationale veiligheid. Op basis van dit ambtsbericht heeft de IND de verblijfsvergunning van 
betrokkene ingetrokken en hem tevens tot ongewenst vreemdeling verklaard. Er is geen reactie van 
betrokkene ontvangen, waardoor dit besluit in rechte vast is komen te staan en betrokkene nu vanuit  
Syrië niet meer legaal terug kan keren naar Nederland. 
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De paspoortwet
Zoals gezegd speelt de CT Infobox ook een belangrijke rol bij het exploreren van nieuwe 
interventiemogelijkheden. Een voorbeeld daarvan vormt de inzet van ‘de Paspoortwet’.  
Eind 2013 heeft de CT Infobox een notitie geschreven over de mogelijkheden en onmogelijk-
heden van de toepassingen van de Paspoortwet bij jihadreizigers. Uit deze notitie kwam naar 
voren dat vervallenverklaring of intrekking van een paspoort met name zal plaatsvinden op 
basis van het vermoeden dat iemand buiten Nederland handelingen zal gaan verrichten die 
een bedreiging vormen voor de veiligheid en andere gewichtige belangen van Nederland, of 
voor de veiligheid van bevriende mogendheden (artikel 23 van de Paspoortwet) en op basis 
van het onzorgvuldig handelen ten aanzien van het paspoort, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit 
een groot aantal vermissingen van het paspoort (artikel 24b van de Paspoortwet). Vanaf eind 
2013 heeft de CT Infobox de toepassing van de Paspoortwet meegenomen in haar analyses. 
Sindsdien heeft de box meermaals geadviseerd over de toepassing hiervan bij subjecten die 
door de CT Infobox  in onderzoek zijn genomen. Hier volgt een voorbeeld: 

Na een zogenaamde ‘calamiteitennaslag’ naar aanleiding van informatie die wijst op een aanstaand 
vertrek van een gezin met minderjarige kinderen naar Syrië met het doel zich daar bij ISIS aan te sluiten, 
heeft de CT Infobox in 2014 de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) geadviseerd tot het 
uitbrengen van een ambtsbericht aan de burgemeester van de gemeente waar het gezin staat ingeschreven. 
Geadviseerd wordt in dit ambtsbericht op te nemen dat gezien het voornemen van het gezin om uit te reizen 
naar Syrië het gegronde vermoeden bestaat dat zij buiten Nederland handelingen zullen verrichten die een 
bedreiging vormen voor de veiligheid van Nederland of van bevriende mogendheden. Op grond van artikel 
23 Paspoortwet vormt dit vermoeden aanleiding voor het vervallen verklaren van de paspoorten van het 
gezin. Na tussenkomst van de NCTV en de burgemeester zijn de paspoorten van alle leden van het gezin  
een paar dagen na het advies van de CT Infobox vervallen verklaard. Hierdoor kon de uitreis worden 
tegengehouden.

Hier volgen enkele andere voorbeelden van interventies die geadviseerd werden door de  
CT Infobox en die werden overgenomen door de partijen aan wie deze adviezen werden 
uitgebracht: 

Weigering Nederlanderschap
Uit transactie informatie, in combinatie met gegevens uit open bronnen die bij naslag in de CT Infobox 
werden bestudeerd, blijkt dat een persoon contacten onderhoudt met personen die aantoonbare 
contacten hebben met en/of onderdeel uitmaken van de DHKP-C. De DHKP-C is een Turks marxistisch-
leninistische organisatie die is opgenomen op de EU-lijst van terroristische groeperingen. Daarnaast werd 
door naslag in de CT Infobox bekend dat deze persoon ook een aantal criminele antecedenten op zijn 
naam heeft staan.
Op grond van deze informatie is door de CT Infobox een verstrekkingsadvies aan de FIU-Nederland 
uitgebracht. Enkele ongebruikelijke transacties zijn verdacht verklaard en door middel van een 
proces-verbaal verstrekt aan de IND. 
Deze informatieverstrekking aan de IND, in samenhang met een eerder uitgebracht ambtsbericht door de 
AIVD, heeft ertoe geleid dat het verlenen van het Nederlanderschap aan betrokkene door de IND is 
geweigerd. Een bezwaar daartegen is later bij rechtelijk vonnis ongegrond verklaard.
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Stopzetten toeslagen
Uit onderzoek van de FIU-Nederland eind 2014 blijkt dat een persoon waarvan bekend is dat deze zich 
heeft aangesloten bij ISIS, in Syrië met regelmaat geld opneemt van zijn rekening bij een bank, net over de 
grens met Turkije. Door advisering van de CT Infobox was al eerder de uitkering van deze persoon 
stopgezet. Uit nader onderzoek blijkt dat deze persoon ook huurtoeslag, zorgtoeslag en een voorschot op 
het Kindgebonden Budget ontvangt. Door advisering van de CT Infobox zijn de betreffende toeslagen 
stopgezet.

Stopzetten sociale uitkeringen
Medio juli 2014 brengt de Politie de CT Infobox op de hoogte van het feit dat een Nederlandse ingezetene 
begin februari 2014 is uitgereisd naar Syrië. Bij naslag in de CT Infobox komt naar voren dat betrokkene 
op dat moment een uitkering ontvangt in het kader van de Wet Werk en Ondersteuning 
Jonggehandicapten (Wajong) van het UWV.
Om onderzoeksbelangen van de AIVD niet te dwarsbomen wordt de melding hiervan binnen de CT Infobox 
enige tijd ‘on hold’ gezet. In oktober 2014 geeft de AIVD groen licht en wordt het UWV op advies van de CT 
Infobox door de inspectie SZW op de hoogte gebracht van de uitreissituatie. De uitkering van betrokkene 
wordt per direct geschorst en de rechtmatigheid van de Wajong-uitkering wordt door het UWV onderzocht.
Vervolgens geeft de Politie in een later stadium aan een sterk vermoeden te hebben dat de persoon, naast 
zijn inmiddels geschorste Wajong-uitkering, ook een maandelijks bedrag ontvangt als gevolg van een 
Persoonsgebonden Budget (PGB) voor zijn handicap.
De Inspectie SZW heeft fraude in de Zorgsector in het takenpakket, dus de melding wordt ook daar 
gedaan, teneinde onderzoek te verrichten en een eventueel PGB te kunnen beëindigen. 

 3.6 Afsluitend

Uit de gesprekken die we voerden met medewerkers van de CT Infobox komt naar voren dat 
er in de CT Infobox een bijzondere samenwerking tussen partijen tot stand is gebracht. Er is 
op de werkvloer sprake van een dense network met veel informele contacten tussen personen. 
Mensen die vanuit de verschillende partijen zijn gedetacheerd in de CT Infobox zien elkaar 
dagelijks en hebben dezelfde missie, ze werken intensief samen, vertrouwen elkaar, hebben 
waardering voor elkaars inbreng en zijn tevreden over de informatiedeling die ze tot stand 
hebben kunnen brengen in de CT Infobox. In deze slotparagraaf vatten we samen hoe de 
factoren die volgens de theorie essentieel zijn om samenwerking en informatie-uitwisseling 
in een keten tot stand te brengen in de CT Infobox tot succesvolle samenwerking hebben 
geleid.

Dominantie van het ketenprobleem
In de eerste plaats zeggen alle box-medewerkers waarmee wij spraken de missie van de  
CT Infobox te onderschrijven. Medewerkers erkennen het belang van de maatschappelijke 
opgave waarvoor samenwerking in de CT Infobox tot stand is gebracht, en zijn van mening 
dat ze hier een bijdrage aan kunnen leveren door samen te werken in de CT Infobox. Deze 
gedeelde maatschappelijke opgave lijkt voor de medewerkers op de werkvloer een belang-
rijke drijfveer te zijn om de samenwerking te laten slagen.
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Organisatie van de samenwerking
In de tweede plaats draagt de formele organisatie van de samenwerking daaraan bij. 
Organisaties die samen moeten werken en informatie moeten delen weten in de praktijk 
vaak niet zeker hoe andere partijen hun informatie zullen gebruiken. In de CT Infobox 
speelt dit samenwerkingsprobleem feitelijk geen rol. De CT Infobox is volgens een ‘gesloten 
box principe’ georganiseerd – een uitvloeisel van de afspraken die zijn gemaakt en 
neergelegd in het convenant. Dit houdt in dat de informatie die in de CT Infobox wordt 
ingebracht, alleen met andere medewerkers van de box wordt gedeeld. Mensen die in de 
box werken zeggen zich strikt aan dit principe te houden omdat ze zich realiseren dat 
informatie dankzij dit principe veilig kan worden gedeeld. Als partijen er niet meer van op 
aan kunnen dat de informatie die ze inbrengen daadwerkelijk in de box blijft, zal er 
terughoudendheid ontstaan in het delen van informatie en kan de box niet meer optimaal 
functioneren. Medewerkers die wij spraken zijn zich hiervan bewust en zeggen elkaar op dit 
punt volledig te vertrouwen. Medewerkers zeggen geen terughoudendheid te ervaren als 
het gaat om de informatiedeling in de box.

Proportionaliteit, subsidiariteit, doelbinding
Naast de gemeenschappelijke missie en de juridische condities waaronder de informatie- 
deling tussen partijen kan plaatsvinden, biedt ook de mate waarin medewerkers zelf de 
noodzaak van de informatiedeling onderkennen een verklaring voor de succesvolle 
informatiedeling in de CT Infobox. Voor elke persoon die wordt aangemeld in de box wordt 
zorgvuldig getoetst of de persoon voldoet aan de ‘plaatsingscriteria’  en voor informatie- 
deling in aanmerking komt. Als er sprake is van terrorisme-gerelateerde signalen die een 
gevaar kunnen vormen voor Nederland, wordt informatiedeling noodzakelijk geacht.

  Mensen en middelen

Vertrouwen
Er is veel onderling vertrouwen tussen de medewerkers in de box. Dit is in de eerste plaats 
toe te schrijven aan formele kenmerken van de CT Infobox en aan rationele overwegingen: 
alle medewerkers hebben de strengste screening doorlopen en iedereen dient zich te 
houden aan hetzelfde strenge veiligheidsprotocol. Dit onderlinge vertrouwen wordt 
versterkt doordat box-medewerkers op dezelfde gang werken en elkaar dagelijks tegen- 
komen. Hierdoor bestaan er veel informele contacten tussen de medewerkers en heeft  
men oog voor elkaars belangen.

Sociaal kapitaal
Mensen die in de CT Infobox werken zijn afkomstig uit 8 verschillende organisaties. Door de 
wijze waarop de CT Infobox is georganiseerd is er veel informeel contact tussen mensen op 
de werkvloer. Medewerkers hebben waardering voor elkaars inbreng en nemen indien 
nodig taken van elkaar over. Bij hun zoektocht naar informatie over een subject, moeten 
medewerkers ruim 90 verschillende informatiebestanden doorzoeken. Sommige partijen, 
zoals de politie en de AIVD, worden daarbij meer uitgedaagd dan andere. Andere partijen 
spelen een belangrijke rol bij het adviseringstraject.
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Gegevensbeheer en communicatiestelsel 
Of de informatie die in deze ruim 90 systemen is opgeslagen kan worden gevonden en in 
samenhang kan worden beoordeeld, is afhankelijk van technische middelen en van het 
gegevensbeheer en het communicatiestelsel dat in de CT Infobox tot stand is gebracht.
De technische mogelijkheden om de bestanden automatisch te kunnen doorzoeken zijn 
relatief beperkt. Volgens de medewerkers gaat er nu nog veel tijd zitten in het doorzoeken 
van de verschillende informatiesystemen. Informatieverwerking in de CT Infobox vergt 
echter meer dan alleen een snelle zoektocht in bestanden. Gevonden informatie moet  
ook worden geïnterpreteerd, in verband worden gebracht met andere informatie en in 
samenhang op waarde worden beoordeeld. Dit is in de CT Infobox gerealiseerd door elke 
organisatie haar eigen informatiesystemen te laten doorzoeken. De medewerkers in de box 
hebben de kennis die nodig is om de informatie die afkomstig is uit hun eigen ‘achterban-
organisatie’ te interpreteren en op waarde te beoordelen, en om naar aanleiding van de 
gevonden informatie verder te zoeken naar aanvullende of verdiepende informatie. 
Vervolgens moet deze informatie in verband worden gebracht met informatie uit andere 
systemen. Dit is in de CT Infobox gerealiseerd doordat medewerkers de informatie 
gestructureerd bij elkaar brengen, in de vorm van een CV, en hierover samen communice-
ren. Door deze communicatiestructuur ontstaan inzichten die leiden tot nieuwe zoekslagen 
of tot interventiemogelijkheden. Volgens de medewerkers leidt deze communicatiestruc-
tuur tot creatieve adviezen ten aanzien van potentieel gevaarlijke personen. 

Het samenwerkingsverband dat in de CT Infobox tot stand is gebracht is niet alleen op 
papier goed bedacht. Afgaand op gesprekken met medewerkers op de werkvloer en de 
bestudeerde documenten kunnen we concluderen dat de samenwerking en informatie- 
deling in de CT Infobox in de praktijk functioneert zoals de bedenkers van de box voor ogen 
hadden. Dit betekent niet dat er geen mogelijkheden voor verbetering of ontwikkeling zijn 
geconstateerd. De geconstateerde ontwikkelpunten hebben echter niet zozeer te maken 
met de samenwerking in de box op zichzelf, als wel met de doelstelling, het takenpakket en 
de samenstelling van de CT Infobox. Daarom bespreken we dit in het volgende hoofdstuk. 
In Hoofdstuk 4 stellen we aan de orde hoe het zit met de aansturing van de CT infobox en 
geven we richtingen aan waarin de box zich verder zou kunnen ontwikkelen. 
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 4.  Sturing door Coördinerend 
Beraad

In dit hoofdstuk gaat het over de vraag hoe de aansturing van de CT Infobox door het 
Coördinerend Beraad in de praktijk functioneert. In Hoofdstuk 2 concludeerden we dat  
de keuze om een Coördinerend Beraad op te richten speciaal voor de aansturing van de  
CT Infobox – de keuze voor een network administrative organization – op theoretische gronden 
juist was. In dit hoofdstuk kijken we op basis van de vraaggesprekken met leden van het 
Coördinerend Beraad hoe de aansturing in de praktijk functioneert. We gaan daarbij in op 
de volgende aspecten uit het theoretisch kader:
• aantal deelnemers;
• doelconsensus;
• vertrouwen;
• netwerkcompetenties.

In het verlengde daarvan gaan we in op een aantal onderwerpen die eigenlijk bij voort- 
during aan bod (moeten) komen in het Coördinerend Beraad en die van belang zijn voor 
gedachtenvorming over de toekomst van de CT Infobox. Dan gaat het over interne en 
externe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de CT Infobox en het aansturen van  
de werkzaamheden, zoals aard en aantal partijen die samen moeten werken in de box, 
taakinvulling en verwerving van steun voor de box bij externe partijen. Over deze onder- 
werpen hebben we met alle geïnterviewden gesproken.

 4.1 Aantal deelnemers

Sinds de oprichting is het aantal deelnemende organisaties in de CT Infobox gegroeid van 
vijf in 2005 naar tien organisaties sinds 2011. Het aantal mogelijke dwarsverbanden in een 
netwerk stijgt exponentieel met het aantal deelnemers en de aansturing van het netwerk 
wordt er navenant complexer door. De keuze voor het oprichten van het Coördinerend 
Beraad als aparte organisatie voor de aansturing blijkt inderdaad goed te werken: de 
geïnterviewde leden van het Coördinerend Beraad zijn van mening dat er hierdoor ruimte is 
geschapen voor alle deelnemende organisaties. Er worden, in de woorden van een lid van 
het Coördinerend Beraad dat daarmee de mening van de rest van het gezelschap waarschijn-
lijk goed verwoordde, geen machtspelletjes gespeeld.
In de eerste jaren speelde de AIVD in het Coördinerend Beraad de hoofdrol en was feitelijk 
sprake van een Lead Organization. Inmiddels is dat niet meer het geval, zo blijkt. Hierop 
komen we later in dit hoofdstuk terug bij de paragraaf over onderling vertrouwen.
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Er is ook expliciet gevraagd of er nog nieuwe organisaties zouden moeten toetreden tot de 
CT Infobox. In reactie op die vraag gaven de meeste medewerkers op operationeel niveau en 
de meeste leden van het Coördinerend Beraad aan dat het aantal organisaties nu afdoende 
is, omdat alle informatie die nodig is voor de doelstelling beschikbaar is. Er waren zelfs twee 
leden van het Coördinerend Beraad die zich hardop afvroegen of het aantal deelnemers niet 
wat kleiner zou moeten worden. Zo zei een geïnterviewde dat samenwerking tussen drie á 
vier partijen eigenlijk optimaal is omdat samenwerking tussen een groter aantal organisa-
ties zeer snel complexer wordt. Daarom zou er volgens deze gesprekspartner eigenlijk eens 
goed naar de huidige samenwerking moeten worden gekeken:

“Welke instanties dekken het nou af en heb je al die kleintjes nou echt allemaal nodig? Het zou een 
gedachte kunnen zijn dat je maar een financiële instantie nodig hebt.”

Een ander lid van het Coördinerend Beraad gaf ook aan dat het in de aansturing moeilijker 
wordt om ‘echt vooruit te gaan’ naarmate er meer deelnemers zijn en dat dit het conserva-
tisme bevordert. Maar operationeel heeft een groot aantal deelnemers wel meerwaarde 
volgens deze persoon, dus het is een dilemma.
Maar dit zijn twee uitzonderingen: de meerderheid van de geïnterviewden is van mening dat 
het aantal deelnemende organisaties momenteel precies goed is:

 
“Ik wil niet zeggen dat heel Nederland er nu zo’n beetje in zit, maar het scheelt niet veel. In elk geval 
hebben we alle relevante instanties die een opsporingsbevoegdheid hebben. We hebben de informatie of 
we kunnen er aan komen.”

Dat laatste is een belangrijke constatering: het is voor het ontsluiten van informatie immers 
niet altijd noodzakelijk dat een organisatie zelf in de CT Infobox participeert. Via bilaterale 
samenwerking is er eigenlijk altijd wel een deelnemer in de CT Infobox die aan de benodigde 
informatie kan komen. Voor de volledigheid hebben wij echter ook gevraagd of er informatie-
bronnen zijn die men graag op een meer structurele manier zou willen toevoegen aan de  
CT Infobox. Dat leidde tot een aantal suggesties: informatie van geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ), jeugdzorg, gemeenten, douane, cybercrime, internationale informatie en banken.
Vooral informatie van (geestelijke) gezondheidszorg zou volgens velen nuttig zijn, omdat  
het unieke handelingsperspectieven biedt die nu ontbreken. Structurele ontsluiting van 
informatie uit de zorg werd echter niet als realistische optie beschouwd. Ten eerste omdat  
de instanties die deze informatie hebben terecht zeer terughoudend zijn in het delen van 
deze zeer gevoelige informatie. Ten tweede omdat er geen landelijke informatiebestanden 
bestaan die je überhaupt zou kúnnen ontsluiten. En ten derde omdat ‘de’ zorg niet bestaat: 
het is een enorm aantal zeer verschillende instellingen die vaak onafhankelijk van elkaar 
werken zonder centrale aansturing. En mocht het echt essentieel zijn om dit soort informatie 
over een bepaalde persoon te betrekken dan kan dat volgens de geïnterviewden vaak via de 
politie op lokaal niveau. De lokale politie is namelijk vaak op de hoogte van eventuele 
zorgproblematiek door deelname aan de Veiligheidshuizen waar ook (geestelijke) gezond-
heidszorg een van de samenwerkingspartners is.
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Alles overziend is het oordeel dus dat de CT Infobox inmiddels alle organisaties heeft 
betrokken die essentieel zijn en dat informatie van anderen – indien noodzakelijk – kan 
worden geraadpleegd via een deelnemer.

 4.2 Doelconsensus

Om goed met elkaar te kunnen samenwerken in een netwerk is het essentieel dat de 
deelnemers het eens zijn over het gezamenlijk te bereiken doel. Tevens moet men geloven 
dat het netwerk beter in staat is dat doel te bereiken dan elke partij afzonderlijk. Daarom is 
doelconsensus een van de vier aspecten die in de gesprekken met de leden van het 
Coördinerend Beraad veel aandacht kregen.
Het blijkt dat terrorismebestrijding volgens alle leden van het Coördinerend Beraad waar  
wij mee spraken van het allerhoogste belang is. Men begrijpt ook dat het voor dit specifieke 
doel nodig is intensief samen te werken op een manier die bilaterale samenwerking 
overstijgt. In de woorden van een lid van het Coördinerend Beraad:

“Ik ben een groot voorstander van dit soort initiatieven mits het probleem maar belangrijk genoeg is en 
dat is het geval voor terrorisme”.

Dat de belangrijke scheiding tussen informatiestromen, zij het onder zeer strikte voorwaar-
den, hiervoor tijdelijk wordt opgeheven wordt legitiem gevonden. Het achterliggende doel 
van de CT Infobox wordt dus door iedereen onderschreven en beschouwd als een belangrijke 
legitimatie van de CT Infobox. Alle geïnterviewden verwachten dat de CT Infobox over tien 
jaar nog zal bestaan. Ze vinden de CT Infobox toekomstbestendig en verwachten dat aan de 
‘ruimte om te delen’ die in de CT Infobox is gecreëerd over tien jaar nog steeds behoefte zal 
bestaan.

Verbreding van doelgroep?
De doelconsensus blijkt minder groot als we specifiek vragen naar mogelijke verbreding 
(van de doelgroep) of verdieping (door analyses) van de doelstelling. Op die twee onder- 
werpen gaan we hier nader in. 
Voor de medewerkers van CT Infobox is verbreding van de doelgroep eigenlijk geen issue. 
Zij vinden informatiedeling in de box legitiem zolang het om terrorismebestrijding gaat.  
In het Coördinerend Beraad zijn de meningen meer verdeeld.
Drie leden van het Coördinerend Beraad willen de doelgroep van de CT Infobox graag 
verbreden. Twee van hen noemen specifieke doelgroepen, respectievelijk ‘linksradicaal en 
rechtsradicaal’ en ‘extreem rechtse mensen’. Op zich vallen deze doelgroepen al onder de 
doelstelling terrorismebestrijding van de CT Infobox. Volgens de Wet terroristische 
misdrijven kunnen onder terrorisme namelijk alle misdrijven worden verstaan die worden 
begaan met terroristisch oogmerk: de bevolking ernstige vrees aanjagen, de overheid 
dwingen iets (niet) te doen of de structuren in een land ernstig ontwrichten of vernietigen.
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Het maakt daarbij niets uit of een terrorist links, rechts, jihadistisch of iets anders is.  
Deze twee respondenten vinden echter dat die andere groepen momenteel onvoldoende 
aandacht krijgen.
Een derde geïnterviewde is van mening dat de CT Infobox moet worden verbreed tot 
‘Nationale Infobox’ waarin in tijden van crisis alle data kunnen worden behandeld. Het zou 
dan niet alleen om terrorismebestrijding moeten gaan, maar ook om bestrijding van 
georganiseerde misdaad. Daarin staat deze persoon echter alleen.
De ruime meerderheid van de geïnterviewden wil geen verbreding van de doelstelling of de 
doelgroep van de CT Infobox. Vier respondenten waren daar zelfs zeer uitgesproken over. 
Twee van hen beschouwen de CT Infobox als een ‘noodverband’ of ‘brandpolis’ waar  
je eigenlijk zo min mogelijk gebruik van zou moeten maken. Een derde vindt dat de  
CT Infobox eigenlijk ‘een puur technisch georiënteerde club’ zou moeten zijn die alleen 
actief moet worden bij dreiging van een terroristische aanslag. Een vierde merkt op dat  
je de CT Infobox alleen moet gebruiken voor werkzaamheden die je in normale, bilaterale 
samenwerking echt niet kunt doen en dat je eigenlijk continu de vraag moet blijven stellen 
of de box morgen kan worden opgeheven. Grosso modo is er dus veel consensus over de 
doelstelling van de CT Infobox.

Verdieping door analyses?
De CT Infobox heeft in haar historie drie keer een verdiepende analyse uitgevoerd die het 
niveau van individuen overstijgt. In 2009 is onderzocht of er overeenkomsten in psycho- 
sociale en intellectuele vermogens bestonden tussen de subjecten in de CT Infobox. In 2013 
werd een profiel opgesteld van negen subjecten in de box om antwoord te geven op de 
vraag of er informatie ontbrak, welke acties er zijn ondernomen en wat er bij nader inzien 
mogelijk zou zijn geweest. In 2014 is de derde analyse uitgevoerd door een analist die vanuit 
de NCTV in de CT Infobox is gedetacheerd. Deze analyse ging over ‘terugkeerders’ uit Syrië 
en het doel was risico’s die deze subjecten na hun terugkeer kunnen opleveren op te sporen 
en interventies te bedenken om die risico’s te beperken.
Over de vraag of het uitvoeren van dit soort overkoepelende analyses die het niveau van 
individuen overstijgen en zich richten op het niveau van risicoprofielen, trends en ontwik-
kelingen bij de doelstellingen van de CT Infobox horen, wordt verschillend gedacht. Dat 
geldt zowel voor de leden van het Coördinerend Beraad als voor medewerkers op operatio-
neel niveau in de CT Infobox. Bij nadere bestudering van de meningen hierover blijkt dat 
men verschillende betekenissen geeft aan het woord ‘analyses’. Een aantal mensen bedoelt 
met analyses louter operationele analyses zoals die in het convenant van de CT Infobox 
staan. Deze analyses zijn gericht op een persoon en blijven beperkt tot operationele 
informatie. Een deel heeft het over analyses van de interventies die op advies van de box in 
specifieke situaties zijn uitgevoerd, en over de effecten van deze interventies. Dergelijke 
analyses zouden kennis genereren over werkzame interventiemechanismen. Weer een 
ander deel verstaat onder ‘analyses’ ook analyses van trends en ontwikkelingen die verder 
gaan dan de subjecten in de box. Het soort analyses dus dat in 2005 door de toenmalige 
minister van BZK werd beschreven in de brief over de CT Infobox aan de Tweede Kamer.
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Op operationeel niveau zijn enkele geïnterviewden van mening dat bredere of diepgraven-
der analyses passen bij de doelstelling van de CT Infobox maar volgens hen worden die  
nu nauwelijks uitgevoerd. Informatie over personen wordt vooral bijeengebracht en 
geanalyseerd om het risico dat individuele personen vormen in te kunnen schatten en  
de gevaarsdreiging tegen te kunnen gaan. Het afwegen van verschillende handelings- 
perspectieven staat daarbij voorop. Als er handelingsmogelijkheden zijn blijft het daar vaak 
bij. Meer diepgravende analyses, gericht op individuen, hun netwerken, de geldstromen, 
maar ook bredere analyses gericht op de vraag welke interventies in welke situaties werken 
of welke structurele barrières opgeworpen kunnen worden tegen terrorisme, zijn volgens 
een deel van de medewerkers interessant. Dit zou, aldus een geïnterviewde, ook een 
leerproces op gang kunnen brengen. Maar men vraagt zich af hoeveel ruimte er is voor  
dit soort analyses.

“We lezen, we bespreken, we kijken na, maar dat is geen analyse. Het is gericht op handelingsmogelijk- 
heden. Niet op begrip.”

“Wat nu als we over drie jaar veel meer subjecten hebben, hoe geven we dat dan vorm? Zou je dan niet 
voor structurelere oplossingen moeten kiezen? Minder gericht op individuele personen, meer gericht op 
structuren? Op structurele factoren?”

Ook in het Coördinerend Beraad wordt verschillend gedacht over analyses. Drie geïnter-
viewden vinden het een goed idee om diepere analyses uit te voeren. Zij willen dat er 
risicoprofielen worden opgesteld en voorspellende analyses worden uitgevoerd aangezien 
‘terroristen toch best vergelijkbare types zijn’ en omdat ‘je kan zien dat iemand gaat 
afglijden’. Ook verwachten zij effectievere interventies als andere vormen van criminaliteit 
(vermogenscriminaliteit, identiteitsfraude, paspoortvervalsingen, drugshandel) zouden 
worden meegenomen in de analyses per persoon. Twee andere leden van het Coördinerend 
Beraad vinden het van belang analyses uit te voeren om partijen buiten de CT Infobox te 
informeren over terrorisme. Zij wijzen op de ‘gigantische behoefte aan informatie bij 
burgemeesters en lokale politiefunctionarissen’.
Vijf andere geïnterviewden zien op zich wel wat in extra analyses, maar zijn van mening dat 
de reikwijdte beperkt moet blijven tot de huidige operationele doelstellingen en dus tot 
subjecten die in de box zitten. Ook vinden zij dat de resultaten van de analyses alleen 
mogen worden verstrekt aan partijen die deelnemen aan de CT Infobox. Zij zien de  
CT Infobox als ‘een kaartenbak met subjecten’ en analyses als ‘een zwaar en uitzonderlijk 
middel dat je alleen voor de box mag inzetten’. Het is verleidelijk om breder te willen 
kijken, maar dat wil niet zeggen dat het ook moet, merkt iemand op:

“Je bent gek als je geen analyses van netwerken maakt in aanvulling op analyses op personen.  
Maar analyses op fenomenen in de maatschappij zijn geen operationele analyses meer.”
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Een respondent wijst op het risico dat het koppelen van heel veel gegevensbestanden 
onverstandig is omdat het altijd wel iets zal opleveren, ‘al is het maar onzekerheid’. Een 
laatste respondent die voorstander is van meer analyses verwoordt de mening van velen 
door te wijzen op de noodzaak eerst heldere spelregels vast te stellen:

“Ik snap dat we op het grensvlak komen, maar voor mijzelf zou ik die analysefunctie wel bij de box willen 
neerleggen. Het is een heel urgent probleem. Maar dan moeten we nieuwe spelregels bepalen: tot op welk 
niveau, hoe concreet of abstract? Het zou zonde zijn als je het niet uitbouwt, maar het moet goed worden 
belegd. Ik vind het overigens gevaarlijk om van subjecten naar potentiële subjecten te gaan: ‘de’ terrorist 
bestaat niet dus dan wordt de analyse veel te diffuus. Onze adviezen moeten tot het operationele niveau 
beperkt blijven: het gaat om handelingsperspectieven op het moment dat het nog kan. En alleen voor 
subjecten in de box.”

De rest van de geïnterviewden vindt dat analyses die het operationele- of zaaksniveau 
overstijgen überhaupt niet thuishoren in de CT Infobox. Zij vrezen mission creep, zijn bang 
dat de box zijn bestaansrecht verliest als het gesloten principe wordt opengebroken of zijn 
gewoon principieel tegen dit soort analyses. Er zijn ook mensen met praktische bezwaren, 
bijvoorbeeld doordat de huidige bezetting onvoldoende is om dit soort werk erbij te 
kunnen doen, of omdat er te weinig mensen in de box werken die de specifieke vaardig- 
heden hebben voor analyses.

Kortom: over de vraag of analyses horen bij de doelstelling van de CT Infobox zijn de 
meningen flink verdeeld. Dat komt zoals gezegd doordat er verschillende zaken worden 
bedoeld met het woord ‘analyses’. Bij sommigen gaat het dan over het intensiever onder-
zoeken van afzonderlijke subjecten, bij anderen om het zoeken naar overeenkomsten 
tussen subjecten in de box en bij nog weer anderen gaat het over trends en ontwikkelingen 
die ook iets kunnen zeggen over mensen die (nog) niet in de CT Infobox staan. Afgaand op 
het convenant is de beperkte interpretatie de juiste omdat het daar gaat over ‘operationele 
analyses’. Maar afgaand op de woorden van de minister in de Tweede Kamer bij de oprich-
ting van de CT Infobox is de bredere interpretatie ook te verdedigen. Het is duidelijk dat het 
laatste woord hierover nog niet is gesproken – daarom geven we in de volgende paragrafen 
een aanzet voor het structureren van de discussie hierover.

 4.3 Vertrouwen

In het vorige hoofdstuk bleek dat er op operationeel niveau in de CT Infobox veel vertrouwen 
is tussen de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die samenwerken. Ook  
in het Coördinerend Beraad blijken de leden elkaar te vertrouwen. Er worden ‘geen macht-
spelletjes’ gespeeld en er is een ‘grote bereidheid tot constructief samenwerken’. Dat 
vertrouwen strekt zich uit tot buiten het Coördinerend Beraad, aldus een van de leden:

“Je kent elkaar, je hebt een gezicht erbij en je kan elkaar even bellen. In dat opzicht is het 
Coördinerend Beraad net zo belangrijk als de box.”
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Leden van het Coördinerend Beraad vinden het een goed idee dat elke keer ergens anders 
wordt vergaderd en dat er jaarlijks een diner is. Dat zorgt ervoor dat de leden elkaars 
organisatie beter leren kennen en begrijpen. Ook de themadagen die worden georganiseerd 
voor een bredere doelgroep worden door sommigen genoemd als een grote meerwaarde 
van de CT Infobox en deze dagen zijn volgens hen goed voor het onderlinge vertrouwen.
Dat was een paar jaar geleden anders, aldus een paar leden van het Coördinerend Beraad. 
Ook de CTIVD constateerde dat in de beginjaren van de CT Infobox op papier weliswaar 
sprake was van een network administrative organization, maar dat de AIVD in de praktijk de rol 
van lead organization op zich nam. Met het oog op constructieve samenwerking tussen alle 
deelnemers werd die leidende rol onwenselijk gevonden (CTIVD 2007). 
Volgens de CTIVD (2007) hingen de geconstateerde spanningen op managementniveau  
samen met het feit dat de betrokkenheid van de deelnemende organisaties op verschillende 
grondslagen is gebaseerd en de gelijkwaardigheid tussen de partners dus niet bij wet is 
geregeld. Zo heeft de AIVD formeel juridisch de zeggenschap over de CT Infobox, terwijl in 
de praktijk het Coördinerend Beraad boven de CT Infobox is geplaatst. Omdat de feitelijke 
en de juridische werkelijkheid zich op dit punt niet tot elkaar verhouden, deed de CTIVD  
in 2007 de aanbeveling om een expliciete wettelijke basis te geven aan de CT Infobox, waarin 
de CT Infobox als een samenwerkingsverband van gelijkwaardige partners zou moeten 
worden omschreven en waarin ook een duidelijkere positie zou worden gegeven aan  
het Coördinerend Beraad. Met een wettelijke basis zou de gelijkwaardigheid van alle 
deelnemers kunnen worden vastgelegd en zou duidelijkheid kunnen worden verschaft  
over de rol en positie van de deelnemers. 
Na 10 jaar onder de bestaande complexe juridische constructie te hebben gewerkt, heeft de 
organisatie zich echter ook in de praktijk ontwikkeld tot een network administrative organization 
volgens leden van het Coördinerend Beraad die lang genoeg lid zijn om veranderingen in  
de aansturing te hebben kunnen ervaren. Overigens benadrukte een aantal leden van het 
Coördinerend Beraad waarmee wij spraken dat er op de werkvloer nooit een probleem is 
geweest met een te overheersende rol van de AIVD: dat speelde alleen in de aansturing en 
alleen in de eerste paar jaren. En volgens een van de geïnterviewden  was de leidende rol  
van de AIVD zelfs al vóór het onderzoek van de CTIVD achterhaald. 
Als er al spanningen waren op managementniveau, dan zijn die in de loop der jaren 
verdwenen. Inmiddels is men in meerderheid (zeer) positief over het onderlinge  
vertrouwen en de openheid in de samenwerking en aansturing van de CT Infobox.

 4.4 Netwerkcompetenties

De vierde variabele die bepaalt hoe een netwerk zou moeten worden aangestuurd, zijn de 
competenties die van de samenwerking worden gevraagd. Van de CT Infobox worden vrij veel 
netwerkcompetenties gevraagd én deze veranderen ook in de loop der jaren. Daarom gaan 
we hier uitgebreid op in. Dat doen we aan de hand van vier thema’s die in de interviews met 
de leden van het Coördinerend Beraad regelmatig aan de orde kwamen. 
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Omdat het thema’s zijn waarover de meningen niet zijn uitgekristalliseerd én omdat de 
opvattingen in de loop der jaren kunnen veranderen, kunnen we de gevraagde competenties 
ook omschrijven als dilemma’s of uitdagingen. Het zijn zaken waar men in en rondom de CT 
Infobox altijd over zal blijven nadenken en discussiëren.

  Interne competenties
We onderscheiden twee interne en twee externe netwerkcompetenties die worden gevraagd 
van de CT Infobox en van het Coördinerend Beraad in het bijzonder.

Interne competentie 1: Operationele aansturing door Coördinerend Beraad
Er zijn door meerdere geïnterviewden kritische opmerkingen gemaakt over de aansturing 
van de CT Infobox door het Coördinerend Beraad. Sommigen hadden het zelfs over een ‘gat’ 
tussen het operationele en strategisch niveau. Daarbij doelden ze niet op gebrekkig 
functioneren van personen. Over het hoofd van de CT Infobox bijvoorbeeld waren de 
meeste geïnterviewden juist zeer positief en het feit dat hij afkomstig is van de politie wordt 
gezien als goed voorbeeld van de integraliteit van de samenwerking. Ook over de voorzitter 
van het Coördinerend Beraad is men unaniem lovend. Waar gaat het dan wel om? De 
taakopvatting van het Coördinerend Beraad zoals die in de loop van de afgelopen tien jaar is 
gegroeid. Een meerderheid van de leden vindt dat het Coördinerend Beraad eigenlijk alleen 
maar bezig is met achteraf toezicht houden en nauwelijks met pro-actief aansturen of 
coördineren. Dit werd treffend verwoord door een van de geïnterviewden die het 
Coördinerend Beraad ‘eigenlijk een Raad van Toezicht’ vindt.
Er is volgens een deel van de leden van het Coördinerend Beraad een sterkere beleids- 
component nodig, bijvoorbeeld om te bepalen wat de ambities zijn qua analyses. Een lid 
van het Coördinerend Beraad vroeg zich af of momenteel wel de goede mensen aan tafel 
zitten om die discussie te voeren.
Ook vanuit de box zelf hoorden we dat sommigen vinden dat er een te grote afstand zit 
tussen de aansturing door het Coördinerend Beraad en de operationele werkzaamheden in 
de box. Het duurt volgens een medewerker heel lang voordat ontwikkelingen in de box, 
bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze of een ander handelingsperspectief, door het 
Coördinerend Beraad worden besproken: daar is het aantal vergaderingen per jaar te klein 
voor. Twee leden van het Coördinerend Beraad zijn het daarmee eens: zij vinden ook dat het 
aantal vergaderingen te klein is om de werkzaamheden in de box operationeel en pro-actief 
aan te sturen. Maar het ligt niet alleen aan het aantal vergaderingen: ook de huidige 
taakopvatting van ‘toezicht achteraf ’ beperkt de ruimte voor vernieuwing en ‘lerend 
vermogen’, aldus een medewerker in de CT Infobox.
De vergaderingen van het Coördinerend Beraad hebben volgens een geïnterviewd lid van dit 
gremium soms wel iets weg van een ritueel met als hoogtepunt het verslag van de vorige 
vergadering. Een ander merkt op dat het Coördinerend Beraad haar aansturende rol actiever 
moet invullen omdat de notulen van het Coördinerend Beraad een soort wetsvervangende 
rol spelen, ‘dus dan moet het er wel heel goed staan’.
Degenen die dit probleem signaleren kunnen niet direct aangeven wat er moet gebeuren 
om de afstand tussen werkvloer en aansturing te verkleinen. Drie respondenten deden wel 
een concreet voorstel: 



61

1) meer operationele mensen aan het Coördinerend Beraad toevoegen, 2) steviger ‘semi-
operationeel toezicht’ houden of 3) regelmatiger extern onafhankelijk onderzoek laten 
doen naar de CT Infobox en de aansturing. Het onderhavige onderzoek werd daarbij als 
goed voorbeeld genoemd. Volgens deze respondent moet er eigenlijk elke drie jaar een 
onderzoek worden gehouden ‘om te zien of het goed gaat en of het anders moet’.
Een flink aantal geïnterviewden is dus van mening dat er een te grote afstand bestaat tussen 
aansturing en werkvloer, maar het is niet duidelijk wat er moet gebeuren. Uit de interviews 
blijkt in elk geval dat hier tot op heden nog niet expliciet over van gedachten is gewisseld in 
het Coördinerend Beraad.

Interne competentie 2: Verantwoording deelname richting ‘moederorganisatie’
In de CT Infobox en in het Coördinerend Beraad werken vertegenwoordigers van tien 
verschillende organisaties en die moeten allemaal op gezette tijden aan hun eigen 
‘moederorganisatie’ verantwoording afleggen over de personeelsuren en het geld dat ze in 
de samenwerking investeren. Ook moeten ze af en toe op zijn minst aannemelijk maken dat 
het de moeite waard is om deel te blijven nemen – ook als de organisatie zelf wellicht nooit 
een advies krijgt uit de box, terwijl de organisatie wel informatie levert.
De interne verantwoording voor geïnvesteerde middelen (personeel en geld) blijkt voor 
geen van de deelnemers principiële problemen op te leveren. Het achterliggende doel van 
de CT Infobox is zo belangrijk dat elke deelnemende organisatie daar aan wil meedoen.  
Eén deelnemer merkt op dat het in zijn organisatie soms lastig is steun voor de gevraagde 
financiële bijdrage te krijgen – de investering in personeelsuren is hier overigens geen 
probleem. Hij is voorstander van algemene financiering door de landelijke overheid in 
plaats van door de deelnemende partijen zelf. Maar zoals gezegd geldt dit voor slechts één 
van de organisaties.
Een tweede respondent geeft aan dat het soms lastig uit te leggen is aan mensen in de eigen 
organisatie dat niet alle informatie op grond waarvan de CT Infobox tot een advies kwam 
wordt meegezonden met het uiteindelijke advies. Dat dit nodig is om het stelsel in stand te 
kunnen houden blijkt soms lastig te begrijpen voor mensen die niet zelf in de CT Infobox 
werken. Maar ook dit is geen fundamenteel probleem: het kost hooguit af en toe wat 
overtuigingskracht.
Ook de medewerkers in de CT Infobox zelf laten weten dat er voldoende steun is voor hun 
deelname vanuit hun moederorganisatie. Wel is het volgens hen belangrijk collega’s te 
informeren over de activiteiten van de CT Infobox omdat anders het beeld kan ontstaan dat 
er wel een bijdrage wordt geleverd, maar dat de organisatie daar niets concreets voor terug 
krijgt. De themadagen die twee keer per jaar worden georganiseerd voor de ‘achterban- 
organisaties’ zijn bedoeld om in die behoefte te kunnen voorzien. Deze themadagen 
worden door zeer veel mensen bezocht. In het algemeen merken operationele medewer-
kers op dat het belangrijk is terrorismebestrijding als een gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid te blijven zien.
Al met al zijn de betrokkenen bij de CT Infobox, zowel op operationeel als strategisch 
niveau, dus goed in staat de meerwaarde van de box aan te tonen aan de organisaties 
waaruit ze afkomstig zijn.
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  Externe competenties
Er zijn twee externe competenties nodig: de juridische grondslag van de samenwerking en 
het verwerven van steun voor de CT Infobox ‘in de buitenwereld’.

Externe competentie 1: Juridische grondslag
Netwerken waarin de samenwerking is gebaseerd op complexe wetgeving moeten beschik-
ken over veel externe netwerkcompetenties (Provan en Kenis 2007). Dat geldt in sterke mate 
voor de CT Infobox. Normaal gesproken worden opsporingsinformatie en intelligence-
informatie niet met elkaar in verband gebracht: tussen beide informatiestromen staat in de 
woorden van een geïnterviewde een ‘Berlijnse muur’. In de CT Infobox kan die scheiding 
tijdelijk worden opgeheven als dit a) noodzakelijk, en dus proportioneel en subsidiair is, en 
b) als het valt binnen de doelstelling. Mocht er buiten de CT Infobox twijfel bestaan over de 
rechtmatigheid van de samenwerking en informatieverwerking, dan ontvalt er een 
belangrijke rechtvaardigingsgrond aan de CT Infobox en zal de spanning tussen de 
deelnemende organisaties welhaast onvermijdelijk toenemen.
De CTIVD kwam in 2007 tot de conclusie dat de juridische basis op dat moment niet 
toereikend was en dat dit zoals te verwachten was tot fricties tussen de deelnemers leidde. 
Zoals gezegd luidde de belangrijkste aanbeveling uit dat onderzoek een expliciete wettelijke 
basis te geven aan de CT Infobox door deze op te nemen in de Wiv 2002, om daarmee de 
gelijkwaardigheid van alle deelnemers vast te leggen en duidelijkheid te verschaffen over de 
rol en positie van de deelnemers. De commissie merkte overigens op dat de gesignaleerde 
fricties alleen bestonden in het Coördinerend Beraad: er waren geen problemen aangetrof-
fen op de werkvloer.
Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat de fricties in de samenwerking niet meer zo groot 
zijn als zeven jaar geleden; we gingen daar al op in bij de bespreking van het onderlinge 
vertrouwen. Ook blijkt dat een ruime meerderheid, ongeveer twee derde van de geïnter-
viewden, geen probleem heeft met het feit dat de wettelijke grondslag nog niet expliciet is 
geregeld. Sterker nog: een derde van de ondervraagden vindt momenteel expliciete opname 
van de CT Infobox in de Wiv al dan niet via een Algemene Maatregel van Bestuur of een 
zelfstandige wet voor de CT Infobox niet (meer) nodig. Ook het feit dat niet alle mede- 
werkers de ‘artikel 60 status’ hebben, hoeft volgens deze gesprekspartners niet te worden 
opgelost door de Wiv aan te passen: het heeft de afgelopen tien jaar immers niet tot 
juridische problemen geleid. Men vindt het onderlinge vertrouwen en de goede ervaringen 
in de praktijk belangrijker dan het ‘bijschaven van juridische details’ die blijkbaar niet 
cruciaal zijn om de CT Infobox te kunnen laten functioneren. Toetsing op zaaksniveau heeft 
volgens een geïnterviewde de afgelopen jaren laten zien dat de werkzaamheden niet ‘over 
het randje’ gaan: binnen de huidige wet- en regelgeving blijkt dat je een heel eind kunt 
komen. In de woorden van een lid van het Coördinerend Beraad:

“Elke keer dat ik heb laten uitzoeken of wij mochten deelnemen aan de box en of wij gegevens mogen 
uitwisselen was het antwoord ‘ja’. Ik weet niet wat ik aan een extra juridische grondslag zou hebben.”
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Van bijna elke geïnterviewde kregen we signalen dat ze het eens zijn met die opmerking.  
De overheersende opinie werd nog korter en krachtiger verwoord door een andere 
geïnterviewde: ‘Don’t fix it if it’s not broken’.
Twee anderen komen via een andere route tot dezelfde conclusie. Zij zijn van mening dat 
het alleen bij hoge uitzondering verdedigbaar kan zijn om de informatie bij elkaar te 
brengen die in de CT Infobox bij elkaar wordt gebracht. Het zou hen juist te ver gaan als 
daar een aparte juridische grondslag voor zou worden gecreëerd. Eén lid van het 
Coördinerend Beraad verwoordde dit als volgt:

“Soms zijn zaken juridisch zo ingewikkeld dat je moet accepteren dat ze niet expliciet worden geregeld.”

Aan het andere uiterste van het spectrum staan twee leden van het Coördinerend Beraad die 
wel op korte termijn een expliciete wettelijke basis willen, zoals de CTIVD heeft aanbevolen 
in 2007. Die behoefte volgt niet zozeer uit angst dat de huidige werkzaamheden geen of 
onvoldoende wettelijke grondslag zouden hebben: alles wat momenteel plaatsvindt in  
de box voldoet ook volgens hen aan de eisen van doelbinding en noodzakelijkheid.  
Maar als het de bedoeling is ook analyses uit te gaan voeren die het niveau van individuen 
overstijgen, moet dat volgens hen expliciet worden opgenomen als doelstelling van de CT 
Infobox. Daar zijn meer geïnterviewden het mee eens. Een aparte wet voor de CT Infobox is 
hier echter niet voor nodig: het is, in de woorden van een lid van het Coördinerend Beraad, 
voldoende om ‘een klein kapstokje in de wet’ te hebben om op terug te kunnen vallen.

Alles overziend kan worden geconstateerd dat de juridische basis geen acuut probleempunt 
is voor de meeste geïnterviewden. Maar het verdient wel aandacht omdat er verschillend 
over wordt gedacht door leden van het Coördinerend Beraad. Dat is vooral het geval bij de 
vraag of het takenpakket van de CT Infobox moet worden verruimd met het uitvoeren van 
analyses die het niveau van individuen overstijgen. Als dat zou gebeuren is de behoefte aan 
aanpassing van de juridische basis groot. Maar als die analyses niet worden toegevoegd aan 
het takenpakket van de CT Infobox, is de huidige juridische basis voldoende voor de meeste 
ondervraagden.

Externe competentie 2: Aantonen meerwaarde
De CT Infobox kan alleen bestaan als er voldoende steun voor bestaat in de buitenwereld. 
De meerwaarde moet dus kunnen worden aangetoond. Dat is een heikel punt, aangezien  
de CT Infobox zelf niet in actie komt én er zeer strenge eisen worden gesteld qua geheim-
houding. Het is dus niet mogelijk te communiceren over concrete resultaten. Toch leidt dit 
er niet toe dat de personen waar wij mee spraken zich zorgen maken over de steun van 
derden voor de CT Infobox. Desgevraagd geeft eenieder aan te verwachten dat de CT Infobox 
over tien jaar nog zal bestaan. Alle leden van het Coördinerend Beraad staan vierkant achter 
het oorspronkelijke idee van de box en de bredere maatschappelijke doelstelling van 
terrorismebestrijding. Ook zijn ze in ruime meerderheid zeer positief over de snelheid en 
efficiency van de gegevensverwerking, de integrale afweging van informatie en het 
maatschappelijk rendement. Een van de geïnterviewden verwoordt de mening van veel 
anderen in de box:
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“Ik ben een believer: ik ben er heilig van overtuigd dat we door de waterscheiding tussen opsporing en 
inlichtingen essentiële informatie missen om interventies te kunnen plegen. Door de CT Infobox los je dat 
op: je organiseert en legitimeert, maar schermt ook meteen af dat er een unieke plek is waar je afgewogen 
kunt oordelen welke interventiemogelijkheden je hebt ten aanzien van een individu. Er is geen alternatief 
dat zo snel kan werken. En de afweging die de mensen maken is cruciaal: een afgewogen keuze welke 
vorm van risicoreductie optimaal is voor die ene persoon. Het is de snelheid, integraliteit en gerichtheid op 
risicoreductie – ik ben ervan overtuigd dat de box zijn geld waard is. Het komt ook de proportionaliteit 
van overheidshandelen ten goede.”

In verschillende bewoordingen worden de snelheid, efficiency, kwaliteit van de adviezen en 
samenwerking door bijna alle vertegenwoordigers van het Coördinerend Beraad genoemd. 
Maar is de buitenwereld hier wel voldoende van op de hoogte? Dat vraagt een deel van de 
geïnterviewden op de werkvloer en in het Coördinerend Beraad zich af. Iemand merkte op 
dat het voor blijvende financiële en inhoudelijke steun aan de box nodig is dat ook buiten 
de CT Infobox bekend wordt gemaakt hoe hoog de kwaliteit van de producten is en wat de 
meerwaarde is van de samenwerking. Het interne gevoel zou volgens deze persoon meer 
moeten ‘doorsijpelen’ naar buiten. Een lid van het Coördinerend Beraad gaf een tegenover-
gestelde waarschuwing: volgens hem is de politiek juist te positief over de CT Infobox:

“Zij zien de CT Infobox als de aorta in het hele adernetwerk. Maar daar moet dan nog wel een stapje extra 
voor worden gezet. Het wordt tijd om te oogsten en er meer rendement uit te halen – en dan bedoel ik niet 
voor onze organisatie, maar voor de Nederlandse samenleving.”

Omdat dit onderzoek gebaseerd is op vraaggesprekken met deelnemers aan de CT Infobox  
kan niet worden vastgesteld of het beeld van ‘derden’ over de box inderdaad te positief of 
negatief is. Wel is duidelijk dat een deel van de samenwerkingspartijen de meerwaarde van 
de CT Infobox graag actiever naar buiten zou uitdragen en dat een ander deel dit niet nodig 
vindt. Deze spanning hoort nu eenmaal bij samenwerking in netwerken.

 4.5 Afsluitend

Alles overziend kan op grond van de vraaggesprekken met de leden van het Coördinerend 
Beraad worden geconcludeerd dat de keuze voor aansturing door een network administrative 
organization niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk goed functioneert. Wel zijn er een 
paar onderwerpen waar het Coördinerend Beraad over van gedachten zou moeten wisselen 
om de goede samenwerking in stand te houden. Die zouden dan ook continu op de agenda 
moeten staan.

Op dit moment niet urgent, maar wel belangrijk zijn het aantal deelnemers en de centrale 
doelstelling van de CT Infobox: daarover is eigenlijk iedereen positief. Ook het onderlinge 
vertrouwen tussen de deelnemers is groot – een belangrijke voorwaarde voor samen- 
werking in een netwerk waarvan de resultaten niet direct voor iedereen zichtbaar zijn. 
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Ook het vinden van steun binnen de eigen ‘organisatie van herkomst’ voor de investeringen 
in menskracht en geld is voor niemand een groot probleem. Datzelfde geldt, zij het in iets 
mindere mate, ook voor het aantonen van de meerwaarde aan mensen en organisaties 
buiten de CT Infobox. Men roemt de snelheid, efficiency, kwaliteit van de adviezen en de 
goede samenwerking, maar een deel vraagt zich af of dit wel genoeg doorsijpelt naar de 
buitenwereld. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat dit geen punt is.

Wel urgent voor de gedachtenvorming over de toekomst van de CT Infobox en daarmee voor 
de agendering door het Coördinerend Beraad zijn drie andere onderwerpen: analyses, 
pro-actieve aansturing en de juridische grondslag.

1. Analyses 
Bij de oprichting van de CT Infobox werd het uitvoeren van analyses als toekomstige 
uitbreiding van de werkzaamheden van de CT Infobox gezien. Zowel medewerkers in de box 
als leden van het Coördinerend Beraad herkennen die behoefte. Maar niet iedereen verstaat 
hetzelfde onder het woord ‘analyses’. Een deel doelt daarmee op operationele analyses die 
het niveau van individuen niet overstijgen. Een ander deel heeft het echter over onderzoek 
naar de effecten van de adviezen, of – nog breder – onderzoek naar fenomenen of maat-
schappelijke trends. Dit onderwerp zorgt momenteel voor onzekerheid en frictie. 

2. Pro-actieve aansturing 
Een tweede punt van zorg is het ‘gat’ dat volgens sommigen bestaat tussen de aansturing 
door het Coördinerend Beraad en de operationele praktijk in de CT Infobox. Het is 
veelzeggend dat het Coördinerend Beraad door sommigen als Raad van Toezicht wordt 
omschreven die alleen achteraf controleert in plaats van een pro-actief sturend gremium.

3. Juridische grondslag 
Tot slot zijn de meningen sterk verdeeld over de vraag of de wettelijke grondslag van de  
CT Infobox op korte termijn moet worden aangepast. Dat gaat over twee onderwerpen.  
Ten eerste hebben niet alle werknemers formeel de ‘artikel 60 status’. Een deel van de 
geïnterviewden wil dat zo snel mogelijk regelen door aanpassing van de Wiv en een ander 
deel vindt de huidige praktijk prima werken. Ten tweede vraagt een aantal geïnterviewden 
zich af of de huidige doelstelling wel ruimte biedt voor analyses die het niveau van 
individuen overstijgen. Als de resultaten van dergelijke analyses ook zouden worden 
gedeeld met organisaties buiten de box vindt een ruime meerderheid het wenselijk om dit 
expliciet op te nemen als een van de doelstellingen van de CT Infobox.

De hierboven beschreven thema’s zijn nog niet expliciet besproken door de leden van het 
Coördinerend Beraad. Het voert te ver om in het kader van dit onderzoek met concrete 
adviezen te komen, maar na publicatie van dit rapport kan de agenda van het Coördinerend 
Beraad wel op deze onderwerpen – of eigenlijk dilemma’s – worden gericht.
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 5. Samenvatting en conclusie

Tien jaar geleden werd de CT Infobox opgericht om de informatiepositie over personen 
waar een terroristische dreiging vanuit gaat te verbeteren en hier adequaat tegen op te 
kunnen treden. Doel van de CT Infobox was samenwerking en informatiedeling tussen 
overheidsorganisaties te bevorderen over personen die vanuit het oogpunt van terrorisme 
en radicalisme een mogelijk risico vormen voor de Nederlandse samenleving. Verondersteld 
werd dat een betere informatiepositie over deze personen ertoe zou leiden dat scherper kon 
worden geselecteerd welke personen daadwerkelijk een risico vormen, en dat een breder 
arsenaal aan handelingsstrategieën kon worden overwogen waarmee hiertegen zou kunnen 
worden opgetreden. Samenwerking en informatiedeling zouden ertoe leiden dat gerichte 
adviezen uitgebracht zouden kunnen worden aan deelnemers van de box en aan derden 
over de wijze waarop gehandeld zou kunnen worden ten aanzien van personen die een 
potentieel risico vormen voor de Nederlandse rechtstaat. Daarmee zou dit risico kunnen 
worden verminderd.

Nu de CT Infobox tien jaar bestaat, is er behoefte aan een analyse van 1) de veronder- 
stellingen die ten grondslag liggen aan de inrichting en de werking van de CT Infobox en de 
mate waarin deze veronderstellingen door wetenschappelijke inzichten worden gesteund, 
en 2) van de wijze waarop de CT Infobox in de praktijk functioneert en de toekomstbesten-
digheid van de CT Infobox.
 
Onze analyse is vooral gebaseerd op interviews, wetenschappelijke literatuur en beleids- 
documenten. We onderzochten de opzet van de CT Infobox en de beleidslogica aan de hand 
van interviews en beleidsdocumenten. Aan de hand van een analyse van wetenschappelijke 
literatuur over dit onderwerp onderzochten we of deze logica door wetenschappelijke 
inzichten wordt ondersteund. Daarbij maakten we een onderscheid tussen de werking van de 
CT Infobox op operationeel niveau en aansturing van de CT Infobox. Hoe de CT Infobox in de 
praktijk functioneert onderzochten we vooral aan de hand van interviews met medewerkers 
van de CT Infobox en met leden van het Coördinerend Beraad dat de CT Infobox aanstuurt. 
Daarnaast spraken we met enkele vertegenwoordigers van organisaties die op landelijk 
niveau betrokken zijn bij terrorismebestrijding. In aanvulling op de interviews bestudeerden 
we (vertrouwelijke) jaarverslagen van de CT Infobox, rapporten van de Commissie van 
Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en enkele andere beleids- 
documenten. Tot slot hebben we enkele observaties verricht in de CT Infobox. 

Het is niet goed mogelijk om empirisch vast te stellen of het gevaar van personen die vanuit 
het oogpunt van terrorisme en radicalisering een risico vormen voor de Nederlandse 
samenleving is verminderd door de oprichting van de CT Infobox. Wel konden we onder-
zoeken of er in de CT Infobox een vorm van samenwerking tussen overheidspartijen tot 
stand kon worden gebracht zoals bij de oprichting van de CT Infobox werd beoogd. 
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In dit slothoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen en 
reflecteren we op de toekomst van de CT Infobox. 
In de afgelopen 10 jaar heeft de CT Infobox een aantal veranderingen doorgemaakt. De box 
is gegroeid van 5 naar 10 samenwerkingspartners, en ook de werkwijze in de box heeft 
veranderingen doorgemaakt. Het principe van de box als ruimte waarin overheidspartijen 
informatie over personen kunnen delen, hierover kunnen communiceren en in gezamen-
lijkheid tot adviezen kunnen komen over de aanpak ervan is in de afgelopen jaren echter 
onveranderd gebleven. 

Een overkoepelend beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt, is dat samenwerking en 
informatiedeling binnen de CT Infobox tot stand kon worden gebracht. Partners die in de 
box werken zijn tevreden over de samenwerking en informatiedeling in de box en met  
de resultaten die door samenwerking worden bereikt. Zij vinden de wijze waarop in de  
CT Infobox informatie wordt gedeeld uniek, en zien meerwaarde in het feit dat informatie  
in de box vanuit verschillende perspectieven en kennisposities kan worden beschouwd  
en beoordeeld. Dat biedt volgens hen mogelijkheden om creatief na te denken over 
handelingsmogelijkheden en om navenant te adviseren. Ook de deelnemers van het 
Coördinerend Beraad – het gremium dat toezicht houdt op de CT Infobox en de box 
aanstuurt – is positief over de box. De snelheid en efficiency van gegevensverwerking, de 
integrale afweging van informatie en het maatschappelijk rendement worden geroemd. 
Door zowel door het Coördinerend Beraad als door de werknemers in de box wordt de  
CT Infobox gezien als een belangrijk instrument in de strijd tegen terrorisme. 

Dit positieve beeld over de werking van de CT Infobox is in zekere zin verrassend, omdat 
samenwerking en informatiedeling tussen overheidspartijen in het algemeen met de 
nodige problemen gepaard gaat. Daarom is het zinvol om in dit concluderende hoofdstuk 
stil te staan bij de wijze waarop de CT Infobox is opgezet, en factoren te benoemen die 
maken dat de CT Infobox kan werken zoals hij volgens de geïnterviewden werkt. Dit doen 
we door eerst de samenwerking in de box te bespreken en vervolgens kort stil te staan bij de 
wijze waarop de box wordt aangestuurd. Tot slot benoemen we enkele dilemma’s die 
relevant zijn bij de gedachtenvorming over de toekomst van de CT Infobox.

  Samenwerking en informatie delen tussen overheidspartijen
Uit de literatuur komt naar voren dat samenwerking en informatiedeling tussen overheids-
partijen fundamenteel problematisch is, omdat elke partij haar eigen taken en verantwoor-
delijkheden heeft en houdt en er in samenwerkingsverbanden vaak geen duidelijke 
gezagsverhoudingen tussen de partijen bestaan. Daardoor ontstaat er vaak spanning tussen 
eigen belangen – het behouden van de eigen autonomie en identiteit, en het bereiken van 
de doelen van de eigen organisatie – en het gemeenschappelijke belang waartoe de 
samenwerking tot stand is gebracht. Naarmate het partners minder goed lukt om te 
verantwoorden wat de samenwerking de eigen organisatie oplevert, komt de identiteit van 
een partij meer in gevaar en wordt de samenwerking problematischer. 
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Uit de wetenschappelijke literatuur komen enkele factoren naar voren die bepalend lijken 
voor de mate waarin samenwerking tussen ketenpartners tot stand kan worden gebracht, 
namelijk: 
• dominantie van het ketenprobleem;
• organisatie van de samenwerking;
• juridische uitgangspunten:

 - proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding;
 - juridische basis.

• mensen en middelen:
 - vertrouwen;
 - gegevensbeheer en communicatiestelsel.

In dit slothoofdstuk laten we zien hoe de CT Infobox op deze punten is opgezet en hoe deze 
opzet uitwerkt in de praktijk.

  Werkwijze in de CT Infobox

De dominantie van het ketenprobleem
Uit de wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat de dominantie van het probleem 
waartoe de samenwerking tot stand wordt gebracht een belangrijke factor is die ketensa-
menwerking bevordert. Ook in de CT Infobox lijkt de samenwerking tussen de partijen te 
worden bevorderd door het belang dat partijen hechten aan terrorismebestrijding. Partijen 
die deelnemen aan de CT Infobox zijn het er unaniem over eens dat terrorismebestrijding 
een belangrijk maatschappelijk doel is. Zij zijn bereid een bijdrage te leveren aan dit ‘hogere 
doel’, ook als hier kosten mee gemoeid zijn en het de eigen organisatie weinig oplevert. 
Leden van het Coördinerend Beraad geven aan dat het geen probleem is om in de eigen 
organisatie steun te krijgen voor deelname en voor de benodigde investeringen in tijd  
en capaciteit. Dat de samenwerking in de praktijk uitpakt zoals bij de oprichting van de  
CT Infobox werd beoogd helpt daarbij. Hier lijkt een zelfversterkend effect van uit te gaan.

Organisatie van de samenwerking
Literatuur op het gebied van informatiedeling laat zien dat organisaties die samen moeten 
werken en informatie moeten delen daar vaak terughoudend in zijn, omdat ze niet weten 
wat andere partijen met hun informatie zullen doen. Daarnaast gaat samenwerking tussen 
organisaties vaak gepaard met problematiek op het niveau van autonomie, gezagsverhou-
dingen, taakverdeling, verantwoordelijkheid.
In de CT Infobox zijn deze problemen grotendeels ondervangen door de wijze waarop de  
CT Infobox is georganiseerd. De informatie wordt alleen met medewerkers in de box gedeeld. 
Deze medewerkers verrichten zelf geen operationele handelingen en geven de informatie ook 
niet door. In de box wordt de informatie van verschillende organisaties met elkaar in verband 
gebracht en multidisciplinair beoordeeld. Op grond van die beoordeling worden adviezen 
uitgebracht aan de deelnemende partijen en aan derden. Hierbij kan het gaan om het advies 
om bepaalde informatie met een andere partij te delen (een verstrekkingsadvies), om op een 
bepaalde wijze te handelen ten aanzien van een persoon (een attenderingsadvies) of om te 
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starten met een persoonsgerichte aanpak (in een advies aan de NCTV). Partijen die deze 
adviezen ontvangen kunnen zelf beslissen wat ze met de adviezen doen.
Er is in de CT Infobox dus gekozen voor een ‘gesloten box principe’ met een intensieve vorm 
van samenwerking waar het gaat om informeren, communiceren, beoordelen en adviseren, 
maar het uiteindelijke handelen op basis van een advies uit de box wordt aan de afzonder-
lijke organisaties overgelaten en valt niet onder de taken of verantwoordelijkheden van de 
CT Infobox. Dit heeft als groot voordeel dat de samenwerkende partners hun autonomie 
behouden als het gaat om het al of niet opvolgen van adviezen om te handelen, en dat ze  
het moment van handelen zelf kunnen kiezen. Andere partijen hoeven alleen van de 
activiteiten op de hoogte te worden gebracht. Op het niveau van concrete handelingen  
in de richting van personen hoeft er slechts sprake te zijn van afstemming, en dus van  
een goed werkende communicatiestructuur; niet van een verdergaande vorm van samen-
werking. Het delen van informatie en het handelen op grond van informatie zijn dus uit 
elkaar getrokken. Hierdoor is er nauwelijks sprake van samenwerkingsproblematiek op 
het niveau van taken, verantwoordelijkheden en gezagsverhoudingen in de CT Infobox. 
Een nadeel van deze organisatievorm zou kunnen zijn dat adviezen van de CT Infobox niet 
serieus worden genomen of niet worden opgevolgd. Hoewel gemonitord wordt wat er met 
de adviezen gebeurt, heeft de CT Infobox geen invloed op de wijze waarop de adviezen 
worden opgevolgd. De geïnterviewden zelf hebben niet het idee dat hun adviezen er niet 
toe doen. Als adviezen niet worden opgevolgd is daar meestal een goede reden voor en is 
het aan de box om na te denken over alternatieve handelingsstrategieën.

  Juridische uitgangspunten
In de wetenschappelijke literatuur wordt stilgestaan bij het feit dat het bij informatie- 
uitwisseling in ketens vaak gaat om persoonsgevoelige informatie waarbij privacybelangen 
in het geding zijn. De mate waarin partijen het eens zijn over de doelen waarmee informatie 
wordt gedeeld, de mate waarin informatiedeling door de deelnemers als proportioneel en 
subsidiair worden ervaren en de juridische waarborgen waarmee informatiedeling wordt 
omkleed zijn belangrijke voorwaarden zijn om ketensamenwerking tot stand te kunnen 
brengen. 

Proportionaliteit,  subsidiariteit en doelbinding
Het delen van persoonsgevoelige informatie in de CT Infobox wordt door de geïnterviewden 
proportioneel gevonden, omdat de informatie gedeeld wordt ten behoeve van terrorisme- 
bestrijding, en terrorismebestrijding door hen wordt gezien als een dominant maatschap-
pelijk doel. Partijen zijn het erover eens dat het delen van privacygevoelige informatie 
alleen tot stand moet worden gebracht voor de aanpak van een dominante maatschappe-
lijke opgave, zoals terrorismebestrijding, en dat deze informatiedeling met voldoende 
juridische en organisatorische waarborgen moet worden omkleed.
Er is in de CT Infobox oog voor het feit dat de informatiedeling over personen proportioneel en 
subsidiair moet zijn. Op grond van dit principe wordt er in de CT Infobox alleen informatie 
bijeengebracht over personen, als een persoon als potentieel risicovol wordt aangemeld bij 
de CT Infobox, en als deze persoon voldoet aan de ‘plaatsingscriteria’. Over de persoon 
moeten signalen van terrorisme aanwezig zijn en de persoon moet daardoor een potentieel 
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gevaar vormen voor de Nederlandse rechtstaat. Als dit het geval is, wordt de informatiede-
ling in principe proportioneel en subsidiair geacht door de geïnterviewden. Is dit niet het 
geval, dan wordt de persoon in principe niet ‘door de wasstraat van de CT Infobox’ gehaald. 
Daarnaast vinden er periodiek onderzoeken plaats die gericht zijn op het ‘van de lijst af ’ 
halen van personen. Hoewel dergelijke onderzoeken in tijden van drukte minder prioriteit 
hebben, worden ze tussendoor wel verricht.

Juridische basis van de CT Infobox
Het is juridisch mogelijk om privacygevoelige persoonsinformatie te delen in de CT Infobox 
doordat de box juridisch is ondergebracht bij de AIVD, waarbij het regime van de Wiv van 
toepassing is. Mensen die vanuit verschillende organisaties werkzaamheden verrichten  
voor de CT Infobox hebben hetzelfde veiligheidsonderzoek gehad en zijn aan dezelfde 
geheimhoudingsverplichtingen onderworpen als medewerkers van de AIVD. Daarnaast is  
er zoals gezegd gekozen voor een ‘gesloten box principe’. Overheidspartijen brengen hun 
informatie bijeen in de CT Infobox, maar er gaat geen informatie de box uit “What’s in the 
box, stays in the box”. De CT Infobox bestaat dus slechts uit een ruimte waarin informatie 
kan worden gedeeld en waarin over deze informatie wordt gecommuniceerd. Het enige dat 
de box verlaat zijn adviezen aan partijen die ervoor kunnen kiezen om deze adviezen al of 
niet op te volgen. Door deze constructie kunnen medewerkers in de box de informatie waar 
ze door hun werk van op de hoogte zijn geraakt niet delen met andere leden van hun eigen 
organisatie die buiten de box werkzaam zijn. Zelfs niet met leidinggevenden of met 
medewerkers die namens hun organisatie zitting hebben in het Coördinerend Beraad  
dat de CT Infobox aanstuurt. Door deze organisatievorm is het juridisch mogelijk om de 
informatie over personen die bij verschillende overheidsorganisaties is opgeslagen te delen. 
In het Coördinerend Beraad bestaat enige discussie over de juridische grondslag van de  
CT Infobox, waarbij wordt gerefereerd aan het feit dat opsporingsinformatie en inlichtingen 
informatie alleen kan worden gedeeld als het noodzakelijk is voor de nationale veiligheid. 
Alle activiteiten die momenteel plaatsvinden in de box voldoen volgens hen aan de eisen 
van doelbinding en noodzakelijkheid, maar als de werkzaamheden van de box in de 
toekomst zouden worden uitgebreid, en er ook analyses uitgevoerd zouden worden die het 
niveau van individuen zouden overstijgen, zou dat volgens hen expliciet moeten worden 
opgenomen als doelstelling van de CT Infobox, en in dat geval zou het goed zijn als er voor 
de CT Infobox ook een expliciete wettelijke basis zou bestaan. Enkele andere leden vinden het  
– juist omdat dit soort informatie normaal gesproken niet mag worden gedeeld – juist te  
ver gaan om hiervoor een aparte juridische grondslag te creëren.
In 2007 deed de CTIVD de aanbeveling een expliciete wettelijke basis te geven aan de  
CT Infobox door de CT Infobox op te nemen in de Wiv. Deze aanbeveling was vooral 
ingegeven door de ‘fricties in de samenwerking’ op managementniveau waarvan destijds 
sprake was. Met een expliciete wettelijke basis zou de gelijkwaardigheid van alle deelnemers 
vast kunnen worden gelegd en zou duidelijkheid kunnen worden verschaft over hun rol en 
hun positie. Inmiddels is er volgens geïnterviewden van deze fricties nauwelijks nog sprake. 
Wel vinden sommigen het feit dat niet alle werknemers formeel de ‘artikel 60 status’ 
hebben een reden om de Wiv op dit punt aan te laten passen. Anderen vinden echter dat de 
huidige praktijk op dit punt prima functioneert. 
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  Mensen en middelen
Als het gaat om mensen en middelen ligt de nadruk in de literatuur op technische middelen 
die de samenwerking kunnen bevorderen of tegen kunnen gaan, en op de wil van mensen 
om tot samenwerking te komen. Wat betreft de technische middelen ligt de grootste 
uitdaging in het feit dat organisaties die samenwerken allemaal verschillende informatie- 
systemen hebben die zijn afgestemd op de primaire taken van die organisaties, en niet op 
de gemeenschappelijke activiteiten die binnen de ketensamenwerking moeten worden 
verricht. Het opbouwen van een nieuw systeem brengt vaak weer veel nieuwe problemen 
met zich mee. Volgens de literatuur kan er daarom bij ketensamenwerking het beste 
worden gekozen voor een systeem waarin partners hun eigen gegevens beheren, maar 
waarin relevante informatie wel voor iedereen toegankelijk is, en waarin over die  
informatie kan worden gecommuniceerd.
Als het gaat om het bevorderen van de wil tot samenwerking, spelen naast een gemeen-
schappelijk doel ook vertrouwen en sociaal kapitaal een belangrijke rol. Naarmate het 
vertrouwen tussen mensen groeit, ze meer begrip krijgen voor elkaars mogelijkheden en 
beperkingen en meer oog hebben voor de meerwaarde van het samenwerkingsverband, kan 
er succesvoller worden samengewerkt.

Gegevensbeheer en communicatiestelsel
In de CT Infobox is niet gekozen voor een centraal gegevensbestand, maar beheren alle 
deelnemers hun eigen bestanden en houden ze ook zelf zeggenschap over hun eigen 
gegevens. Vanuit de CT Infobox kunnen ruim 90 informatiebestanden worden doorzocht. 
De technische mogelijkheden om deze bestanden automatisch te doorzoeken zijn relatief 
beperkt. Er gaat relatief veel tijd zitten in het grondig doorzoeken van de verschillende 
informatiesystemen. 
Hoewel de medewerkers in de box in principe bij alle ‘bakken met informatie’ kunnen, 
zoeken medewerkers in de box toch vooral in de systemen van hun eigen ‘achterban- 
organisaties’ naar relevante informatie over personen die zijn aangemeld in de box. Dit 
gebeurt enerzijds omdat de technische mogelijkheden om te zoeken in elkaars systemen 
toch beperkt zijn. Anderzijds omdat de medewerkers veel beter thuis zijn in de eigen 
informatiesystemen, waardoor deze taakverdeling voor de hand ligt.
Als een persoon onderwerp wordt van onderzoek,  doorzoeken medewerkers vooral hun 
eigen informatiesystemen. De informatie die daarin over de persoon wordt gevonden, 
wordt uit het systeem gehaald en in een systeem geplaatst dat voor iedereen toegankelijk is 
en dat door alle partijen kan worden aangevuld. In dit systeem wordt de informatie 
overzichtelijk en gestructureerd bij elkaar gebracht, waardoor de informatie in samenhang 
kan worden gewogen en beoordeeld.
Nadat dit systeem is gevuld wordt de informatie in samenhang beschouwd, wordt er een 
risico-inschatting gemaakt van de persoon en wordt er gecommuniceerd over handelings-
mogelijkheden waarmee risico’s kunnen worden ingedamd. Volgens de geïnterviewden 
leidt het gekozen communicatiestelsel ertoe dat er handelingsopties opdoemen die niet 
gevonden zouden zijn als er slechts vanuit één perspectief naar de informatie was gekeken. 
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Door deze wijze van kijken en communiceren wordt er volgens geïnterviewden steeds vaker 
gekozen voor een multidisciplinaire aanpak, en wordt er creatief nagedacht over nieuwe 
interventiemogelijkheden. Wat dat betreft is de CT Infobox volgens de medewerkers nog 
volop in ontwikkeling.

Vertrouwen 
Door alle juridische en organisatorische veiligheidswaarborgen waarmee de CT Infobox is 
omkleed is het vertrouwen tussen medewerkers in de box groot en voelen medewerkers zich 
niet geremd om informatie te delen. Deelnemers in de box zeggen elkaar helemaal te 
vertrouwen omdat iedere medewerker A+ is gescreend en zich dient te houden aan 
hetzelfde veiligheidsregime. De communicatie tussen medewerkers die werkzaam zijn in de 
box en het onderlinge vertrouwen worden versterkt doordat medewerkers van de CT 
Infobox op dezelfde gang werken in het gebouw van de AIVD en elkaar dus ook fysiek 
ontmoeten en samen koffie drinken. De sfeer in de box is goed en ook de aansturing door 
het hoofd van de CT Infobox wordt als prettig ervaren. Het feit dat het hoofd van de CT 
Infobox afkomstig is van de politie, en niet van de AIVD draagt volgens geïnterviewden bij 
aan de integraliteit van de samenwerking. 
Voor de deelnemers in het Coördinerend Beraad geldt dat het onderlinge vertrouwen de 
afgelopen jaren sterk is gegroeid. Ook buiten de CT Infobox weet men elkaar nu vaker te 
vinden. Over de sfeer in het Coördinerend Beraad zijn geïnterviewden overwegend zeer 
positief. De AIVD nam in de eerste jaren te zeer een leidende positie in volgens het 
onderzoek van de CTIVD (2007). Inmiddels is dit volgens geïnterviewden niet meer het 
geval; zij zijn (zeer) positief over het onderling vertrouwen en de openheid in de samen- 
werking en aansturing.
Niet alleen binnen de CT Infobox is het vertrouwen groot. Hoewel we geen onderzoek 
hebben verricht naar overwegingen die een rol spelen bij het aanmelden van personen bij 
de CT Infobox, valt het op dat een groot deel van de subjecten in de box door de AIVD en de 
politie worden aangemeld. Als deze partijen het idee zouden hebben dat de informatie die 
zij over personen hebben verkeerd zou worden gebruikt, zouden ze daar vermoedelijk 
terughoudend in zijn. 

  Aansturing door Coördinerend Beraad
Uit de literatuur komt naar voren dat de mate waarin een aansturingsmodel past bij het 
netwerk dat moet worden aangestuurd bepaald wordt door vier factoren: het aantal 
deelnemers, de mate van consensus over het doel, het onderlinge vertrouwen en de 
behoefte aan netwerkcompetenties. Als er – zoals in de CT Infobox – sprake is van veel 
deelnemers, een grote mate van doelconsensus, veel onderling vertrouwen en een grote 
behoefte aan netwerkcompetenties, lijkt een Network Administrative Organization het beste te 
werken als sturingsmodel. 

Voor de aansturing van de CT Infobox is een zelfstandig gremium in het leven geroepen,  
het Coördinerend Beraad, dat de aansturing van de box als taak heeft. Alle deelnemende 
organisaties vaardigen een vertegenwoordiger op directieniveau af naar het Coördinerend 
Beraad. 
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Daarmee kan de CT Infobox als een Network Administrative Organization worden gekarakteri-
seerd, en onderscheidt het zich van vele andere netwerken die functioneren volgens een 
Shared Governance (waarbij alle deelnemers in gelijkwaardigheid het netwerk besturen) of een 
Lead Organization (waarin een van de deelnemers de leiding heeft over het netwerk) principe. 
De aansturing van de CT Infobox via het Coördinerend Beraad lijkt ook in de praktijk goed te 
functioneren. In het Coördinerend Beraad worden vooral strategische keuzen gemaakt en 
houdt men zich bezig met beleid. De dagelijkse operationele leiding van de CT Infobox ligt 
in handen van het hoofd van de CT Infobox. Door deze organisatievorm zit er volgens 
sommige geïnterviewde leden van het Coördinerend Beraad een gat tussen het operationele 
niveau van de CT Infobox en de strategische aansturing door het Coördinerend Beraad. Dat 
is geen verwijt aan de voorzitter van het Coördinerend Beraad, of aan het hoofd van de CT 
Infobox – die worden beide juist zeer gewaardeerd. Het gaat over de volgens sommigen te 
beperkte invulling van de (pro-actieve) aansturende rol door het Coördinerend Beraad. Het 
Coördinerend Beraad functioneert volgens hen nu louter als een (reactieve) Raad van 
Toezicht. Volgens sommige geïnterviewden is er behoefte aan een sterkere beleidscompo-
nent: het Coördinerend Beraad zou in dat geval vragen moeten articuleren voor de CT 
Infobox, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van ondersteunende analyses op basis van de 
informatie die beschikbaar is in de CT Infobox. Omdat dit raakt aan de doelstelling van de 
CT Infobox, zal de discussie hierover in het Coördinerend Beraad moeten worden gevoerd.

  De toekomst van de CT Infobox
De geïnterviewden zijn positief over het bestaansrecht van de CT Infobox en over de 
toekomst van de box. Alle geïnterviewden verwachten dat de CT Infobox over tien jaar nog 
zal bestaan. Ze vinden de CT Infobox toekomstbestendig en verwachten dat aan de ‘ruimte 
om te delen’ die in de CT Infobox is gecreëerd over tien jaar nog steeds behoefte zal bestaan. 
Wel worden er mogelijkheden genoemd van richtingen waarin de CT Infobox zich zou 
kunnen ontwikkelen. Kortweg gaat het hierbij om de samenstelling van de CT Infobox, de 
doelstelling van de CT Infobox, de juridische basis, de rol van het Coördinerend Beraad en 
het verbreden van de bekendheid van de CT Infobox. We laten de punten die de we met de 
geïnterviewden bespraken hier kort de revue passeren, maar merken daarbij op dat over al 
deze punten discussie bestaat. Het gaat om dilemma’s die periodiek de aandacht nodig 
hebben omdat keuzen die hierin worden gemaakt deels ook door maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen zullen worden beïnvloed.

Samenstelling- hoeveel partijen?
Wat betreft de samenstelling van de CT Infobox valt op dat het merendeel van de geïnter-
viewden tevreden is over de huidige samenstelling van de CT Infobox. De box is in de 
afgelopen jaren gegroeid van 5 naar 10 deelnemende organisaties. Als het gaat over het 
aantal partijen dat in de box wordt opgenomen is er sprake van een dilemma. Op operatio-
neel niveau is het prettig dat veel partijen vertegenwoordigd zijn in de box, maar als het 
gaat om de aansturing geldt dat deze complexer wordt naarmate er meer partijen betrokken 
zijn, en dat er hierdoor ook een vorm van conservatisme ontstaat. Meer partijen betrekken 
bij de box lijkt niet echt nodig te zijn om het mogelijk te maken om bepaalde gegevensbe-
standen bij de box te kunnen betrekken. 
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Minder partijen lijkt niet wenselijk te zijn op operationeel niveau. Om de aansturing te 
vereenvoudigen zou gedacht kunnen worden over minder partijen in het Coördinerend 
Beraad, maar dat zou misschien betekenen dat een partij die actief is in de box niet meer 
vertegenwoordigd wordt door de eigen organisatie. Vandaar dat veel geïnterviewden stellen 
dat het nu ‘precies goed’ is. 

Doelstelling – andere doelgroepen en analyses?
Alle geïnterviewden vinden het maatschappelijke doel waarvoor de CT Infobox is opgericht en 
waarvoor in de CT Infobox wordt samengewerkt – terrorismebestrijding – buitengewoon 
belangrijk. Er is echter discussie over de vraag of de doelstelling van de CT Infobox zou 
moeten worden verbreed – naar andere doelgroepen, of verdiept – met analyses. 
Er is in de CT Infobox een vorm van informatiedeling tot stand gebracht die smaakt naar meer. 
Door op dergelijke wijze informatie over personen bijeen te brengen zouden ook andere 
dreigingen, zoals vormen van georganiseerde misdaad, beter aangepakt kunnen worden. Van 
de andere kant werkt de CT Infobox juist zo goed omdat alles wat gedaan wordt in het teken 
staat van terrorismebestrijding en daarmee ervaren wordt als een gedeelde maatschappelijke 
opgave. Op het moment dat dit doel wordt verbreed zal er discussie ontstaan over de 
noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de informatiedeling, en zullen partijen zich 
afvragen of het legitiem is om informatie te delen voor een nieuw maatschappelijk doel.  
De CT Infobox werkt juist zo goed, omdat het gericht is op een hele kleine en specifieke 
doelgroep. Verbreding zal mogelijk meer problemen met zich meebrengen dan oplossen.
Als het gaat om analyses geldt feitelijk hetzelfde. In de CT Infobox wordt veel informatie 
bijeen gebracht die gebruikt zou kunnen worden voor verder gaande analyses, maar hoe 
meer er geanalyseerd wordt, hoe verder men afdrijft van het oorspronkelijke doel waarmee 
de CT Infobox werd opgericht. Daar zal rekening mee gehouden moeten worden bij de 
gedachtenvorming over wat wenselijk en mogelijk is. 
Het is opvallend is dat er in het Coördinerend Beraad tot nu toe nog geen gestructureerde 
discussie over deze kwestie wordt is gevoerd. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het woord 
analyses zeer verschillend wordt geïnterpreteerd van operationele analyses op subjecten tot 
analyses van brede maatschappelijke trends en fenomenen. 
Voor de medewerkers in de box geldt dat ze niet reppen over andere doelgroepen, maar de 
tot nu toe weinig benutte analysemogelijkheden van de box worden vaak genoemd als een 
gemiste kans. Medewerkers van de box hebben vooral behoefte aan meer operationele 
analysecapaciteit – bijvoorbeeld om dieper onderzoek te kunnen doen naar subjecten en 
aan tactische analyses. Zo zouden ze graag analyses laten verrichten waarmee ze inzicht 
zouden kunnen krijgen in de effecten van hun adviezen – wat werkt onder welke omstan-
digheden – om daarvan te kunnen leren voor toekomstige adviseringen. Maar er zijn ook 
medewerkers in de box die meerwaarde zien in strategische analyses naar trends en 
ontwikkelingen, omdat ze veronderstellen dat deze kunnen helpen bij het prioriteren en 
het mogelijk maken te komen tot het ontwikkelen van structurele barrières tegen terro-
risme. Medewerkers uit de box veronderstellen dat meer analysecapaciteit de box toekomst-
bestendiger zou maken. Medewerkers van het Coördinerend Beraad hebben het in 
algemene zin over analyses, maar lijken daarbij vaak te duiden op strategische analyses die 
gebruikt zouden kunnen worden voor het beleid. 
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Om te kunnen bepalen of de CT Infobox in de toekomst ook analyses zou moeten uitvoeren 
zou eerst moeten worden bepaald wat er precies onder analyses wordt verstaan, en wat de 
voor- en nadelen van de uitbreiding van zo’n rol zouden betekenen. Hetzelfde geldt 
uiteraard voor uitbreiding van de doelgroep, hoewel voor aanpassing van  
de doelgroep in eerste instantie al minder steun lijkt te bestaan. 

De juridische basis
De discussie in het Coördinerend Beraad over de juridische basis van de CT Infobox is 
hierboven al uiteengezet. Sommige leden hebben behoefte aan een expliciete wettelijke 
basis van de box. Anderen juist niet. Bij gedachtenvorming over de toekomst van de box zou 
moeten worden nagegaan of er behoefte bestaat aan een expliciete wettelijke grondslag 
voor de CT Infobox zoals de CTIVD heeft aanbevolen, wat de voor- en nadelen daarvan 
zouden zijn en wat er wel of juist niet vastgelegd zou moeten worden bij wet. 

De rol van het Coördinerend Beraad
Voor de invulling van de rol van het Coördinerend Beraad geldt dat het gat tussen de 
operationele en de strategische aansturing van de CT Infobox opgevuld zou kunnen worden 
als het Coördinerend Beraad zich intensiever zou gaan richten op de aansturing van de 
(operationele) werkzaamheden van de CT Infobox. Het Coördinerend Beraad zou ook meer 
op afstand kunnen blijven. Beide keuzen hebben voor- en nadelen. Om hier een keuze in te 
kunnen maken zouden verschillende opties voor een nieuwe invulling van het takenpakket 
van het Coördinerend Beraad kunnen worden geëxpliciteerd, zodat de voor- en nadelen van 
de invulling van deze rol expliciet zouden kunnen worden afgewogen.  

Steun in de buitenwereld
Tot slot wordt de toekomst van de CT Infobox niet alleen bepaald door de mate waarin de 
box wordt ondersteund door de medewerkers van de box en door het Coördinerend Beraad, 
maar is deze ook in grote mate afhankelijk van het beeld dat de ‘buitenwereld’ heeft van de 
box. Feitelijk kan de CT Infobox alleen goed functioneren als ‘de buitenwereld’ vertrouwen 
heeft in het werk van de CT Infobox en als er voldoende steun voor de CT Infobox bestaat. 
De meeste geïnterviewden maken zich geen zorgen over de mate waarin de buitenwereld 
hen steunt, maar een deel van de geïnterviewde leden van het Coördinerend Beraad merkte 
wel op dat er feitelijk een bredere bekendheid zou moeten zijn van de hoge kwaliteit  
van de producten die door de CT Infobox worden geleverd en van de meerwaarde van de  
CT Infobox. De CT Infobox functioneert in een omgeving waarin vertrouwelijkheid en 
geheimhouding een grote rol spelen, en daarmee blijft de meerwaarde van hun werk ook 
vaak geheim. Toch zouden zij het goed vinden als het interne gevoel dat leeft in de box meer 
zou doorsijpelen naar buiten. Het is de moeite waard om na te denken over de wijze waarop 
dat haalbaar is. Hoe meer openheid er ontstaat, hoe minder er sprake is van een gesloten 
box. Het gaat om tegenstrijdige belangen waartussen een evenwicht moet worden 
gevonden. Vermoedelijk kunnen de themadagen die de CT Infobox organiseert voor haar 
achterbanorganisaties helpen bij het genereren van meer openheid, evenals het verslag 
over het werk van de CT Infobox in dit rapport.
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   Summary 
CT Infobox 10 years

The Netherlands Counterterrorism Information Box (CT Infobox) was established ten years 
ago to improve the official information position in respect of persons posing a potential 
terrorist or radical threat to Dutch society, and to enable appropriate action to be taken 
against them. Its objective was to facilitate co-operation and the sharing of information 
about those individuals between government agencies. It was hoped that a better informa-
tion position would enable more focused selection of those representing a genuine danger, 
that a broader arsenal of strategies to counter them could be considered and that co-opera-
tion and information sharing would result in customised recommendations to CT Infobox 
participants and third parties on how to deal with them, thus reducing the threat they pose.

With the CT Infobox now ten years old, the need is felt to analyse (i) the original assumpti-
ons underlying its organisation and operations, including the extent to which they are 
supported by empirical evidence, and (ii) how the box functions in practice and how 
futureproof it is.

Our analysis is based primarily upon interviews, academic literature and policy documents. 
To investigate the structure of the CT Infobox and the policy logic behind it, we conducted 
interviews and examined policy documents. Academic literature was then consulted to 
determine whether there is empirical support for that logic. In making this analysis, we 
drew a distinction between the functioning of the box at the operational level and its 
governance. As far as its practical workings are concerned, our principal sources were 
interviews with box personnel and with members of the Coordinating Board responsible  
for its oversight. We also spoke with several representatives of organisations involved in 
counterterrorism at the national level. To supplement the interviews, we studied the 
confidential annual reports of the CT Infobox itself, reports from the Intelligence and 
Security Services Regulatory Commission (Commissie van Toezicht betreffende de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, CTIVD) and a number of other policy documents. 
Finally, we visited the box on several occasions to observe its work directly.

It has not proven possible to establish empirically whether the risk to Dutch society posed 
by individuals with terrorist or radical motives has been alleviated by the creation of the  
CT Infobox. However, we have been able to investigate whether the box has indeed brought 
about the kind of co-operation between government agencies which was envisaged when it 
was first set up. In this closing chapter, we summarise the principal findings of our 
investigation and reflect upon the future of the CT Infobox.
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The Counterterrorism Information Box has undergone a series of changes over the past ten 
years. The number of participating agencies has grown from five to ten, and its working 
methods have also evolved. But what has remained constant throughout is the basic 
principle behind it: the CT Infobox provides a space within which official bodies can share 
information and communicate about certain individuals and jointly devise recommen- 
dations on how to deal with them.

The overall picture produced by this investigation is that the intended co-operation and 
information sharing have indeed been achieved. Participants are satisfied with these aspects 
of the box’s work, and with the results generated co-operatively. They view the way in which 
information is shared as unique, and perceive added value in the fact that information can 
be approached and assessed from a variety of perspectives and knowledge positions. In their 
opinion, this enables creative thinking about possible actions and generates appropriate 
recommendations. The members of the Coordinating Board, the body which oversees and 
directs the box, are also positive about it. They praised it in particular for the speed and 
efficiency with which it processes data, for its comprehensive assessment of information 
and for its social return on investment. The members of the Coordinating Board and the 
box’s own personnel agree that it is an important resource in the fight against terrorism.

To a certain extent, this positive image is surprising. All too often, after all, efforts by 
government agencies to co-operate and to share information are beset with problems.  
We therefore feel that it would be useful in this concluding chapter to focus upon how the 
CT Infobox is organised and to mention those factors which make it work in the way our 
interviewees say it does. We shall first discuss the form of co-operation within the box and 
then briefly consider the way in which it is governed. To conclude, we mention a number  
of dilemmas relevant to deliberations concerning the future of the CT Infobox.

  Co-operation and information sharing between government agencies

From the literature, it is apparent that there are fundamental problems with co-operation 
and information sharing between government agencies. This is because all have their own 
tasks and responsibilities, and because partnership arrangements between them often fail 
to define clear authority relationships. This frequently results in tensions arising between 
their own interests – maintaining their own autonomy and identity, and achieving their 
own objectives – and the common interest which gave rise to the partnership. The less the 
partners are able to account for the benefits of the arrangement to their own organisation, 
the more their own identities come under threat and the more problematic the partnership 
becomes. The academic literature highlights a number of factors which appear to determine 
the extent to which chain partners are able to forge co-operative relationships.
• The dominance of the chain problem.
• How the partnership is organised.
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• The underlying legal principles, namely:
 - proportionality, subsidiarity and purpose limitation; and
 - the legal basis.

• People and resources, especially in terms of:
 - mutual trust;  and,
 - data management and the communications system.

In this chapter we look at how the CT Infobox approaches these factors in principle and in 
practice.

  The CT Infobox approach

Dominance of the chain problem

The literature reveals that the dominance of the problem behind a partnership is an important 
factor in facilitating chain co-operation. In the case of the CT Infobox, certainly, it seems 
that co-operation between the parties involved is encouraged by the significance all of them 
attach to countering terrorism. The participants are unanimous in agreeing that this is a key 
public policy objective, and all are prepared to make their contribution towards that “higher 
goal” – even if doing so comes at a price and generates little direct return for the organisa-
tion. Members of the Coordinating Board state that they have no problem in finding 
support for CT Infobox participation within their own organisation or in securing the 
necessary investment in terms of time and capacity. In this respect, it helps that the 
arrangement has in practice turned out as originally envisaged at the time the box was 
established. This fact appears to have a self-reinforcing effect.

Organisation of the partnership

According to the specialist literature, organisations compelled to work together and so to 
share information are often reticent in that respect because they do not know what the other 
parties are going to do with their material. Moreover, such collaborations are often dogged by 
problems related to autonomy, authority relationships, task allocations and responsibilities.

In the case of the CT Infobox, these issues are largely overcome by the way in which the box 
itself is organised. Information is shared only with its own personnel, who do not pass it on 
or carry out any operational activities themselves. Within the “box”, material provided by 
the various participating organisations is combined and assessed from a multidisciplinary 
perspective. Participants or third parties then receive recommendations based upon that 
assessment. For example, they may be advised to share particular information with another 
party (“disclosure advice”), to adopt a particular course of action in respect of a given 
individual (“awareness advice”) or to initiate a personal targeting operation (in advice to the 
National Co-ordinator for Counterterrorism and Security). It is up to the recipients 
themselves to decide whether or not to act upon such advice.
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In other words, the CT Infobox operates according to the so-called “closed box” principle. 
Co-operation is intensive when it comes to information, communication, assessment and 
advice, but the ultimate response to the recommendations emanating from the box is left up 
to the individual organisations receiving them. That is neither a task nor a responsibility of the 
CT Infobox itself. The great advantage of this approach is that the participating agencies retain 
their autonomy of action, in terms of both whether to act and when. Other parties need only be 
notified of their activities. At the level of specific actions directly against particular individuals, 
all that is required is good co-ordination – that is, an effective communications structure. 
There is no need for any more far-reaching forms of co-operation. Effectively, then, the 
sharing of information and the action taken in response to it have been completely separated. 
Because of this, the CT Infobox is virtually free of problems related to co-operation at the level 
of tasks, responsibilities and authority relationships.

One potential disadvantage of this form of organisation, however, is the possibility that  
CT Infobox recommendations are not taken seriously or are ignored altogether. Although 
the way in which they are followed up is monitored, the box has no influence over what is 
done with them. Nonetheless, our interviewees are not under the impression that their 
recommendations count for nothing. If they are not taken up, there is usually a good  
reason and it is up to the box to consider possible alternative approaches.

  Underlying legal principles

The academic literature includes lengthy discussions centering on the fact that the 
information exchanged within chains often includes sensitive personal material and so 
raises issues of privacy. Consequently, there are a number of important legal factors to be 
considered when establishing co-operative arrangements of this kind: the extent to which 
the parties involved concur regarding the purposes for which the information is being 
shared, how they perceive the proportionality and subsidiarity of this activity and the legal 
guarantees surrounding it.

Proportionality, subsidiarity and purpose limitation

Our interviewees regard the sharing of sensitive personal information within the context of 
the CT Infobox as proportional, since this is done to combat terrorism and they see that as an 
overriding social objective. In addition, all agree that sharing material of this kind should 
only be done in pursuit of such an overriding objective and so should be protected by 
adequate legal and organisational safeguards.

Within the CT Infobox, attention is paid to the fact that sharing information about 
individuals must remain within the bounds of proportionality and subsidiarity. In accordance 
with these principles, the box only collects material about persons notified to it as posing a 
potential risk and who also meet its own “placement criteria”. 
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In practice, this means that there must be indications that the subject is involved in 
terrorism and so represents a potential danger to the Dutch constitutional legal order. If 
that is indeed the case, the interviewees deem that sharing information about that person 
complies with the principles of proportionality and subsidiarity. If not, then in principle 
they are not “hauled through” the CT Infobox process. Moreover, in theory there are regular 
reviews intended specifically to “delist” subjects. Although these are less of a priority in busy 
periods, even then they still are carried out from time to time.

Legal basis of the CT Infobox

It is legally permissible for sensitive personal information to be shared within the CT Infobox 
because, for statutory purposes, it forms part of the General Intelligence and Security 
Service (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD) and so is governed by the 
Intelligence and Security Services Act (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Wiv). 
People from other organisations who carry out work for the CT Infobox have undergone  
the same security screenings and are subject to the same confidentiality requirements as 
AIVD personnel. And, as mentioned earlier, there is the so-called “closed box” principle. 
Government agencies pool their information inside the CT Infobox, but none of that 
material leaves it: “What’s in the box stays in the box”. It is thus no more than a space 
within which information can be shared and communicated about. The only things to  
leave it are recommendations, and the recipients can choose whether or not to act upon 
that advice. Under this arrangement, staff seconded to the box do not share any of the 
information they encounter during the course of their work with anyone outside it, 
including other employees of their own organisation. Not even their own line manager  
or representatives on the CT Infobox’s Coordinating Board. This form of organisation  
makes it legally possible to share information held by different government agencies  
about particular individuals.

There has been some discussion in the Coordinating Board about the legal status of  
the CT Infobox, with reference to the fact that criminal investigation and intelligence 
information can only be shared when absolutely necessary for national security. In the 
panel’s view, all the activities currently undertaken within the “box” do fall within that 
definition in terms of necessity and purpose limitation. Were its remit to be extended in the 
future, however, to include broader analyses not focusing solely upon individual subjects, 
then some members of the panel believe that such activities would have to be specifically 
defined as one of its objectives. And in that case it would be helpful if the CT Infobox had an 
explicit legal basis. But because this kind of information may not be shared under normal 
circumstances, others feel that creating a separate legal basis would be going too far.

In 2007 the CTIVD did recommend that the CT Infobox be afforded a legal status of its  
own under the Wiv. Its main reason for doing so was “frictions in the co-operation” at 
management level, which were apparent at that time. A specific legal basis would confirm 
the equal status of the participants and clarify their roles and positions. From our inter-
views, however, it is apparent that those past frictions have now all but disappeared. 
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Nonetheless, some people still consider the fact that not all CT Infobox personnel formally 
enjoy so-called “Article 60 status” (designation to undertake work on behalf of the AIVD) 
reason enough to amend the Wiv on this point. Others, by contrast, believe that the current 
arrangement works fine in practice.

  People and resources

When it comes to people and resources, the literature focuses upon technical factors  
which may facilitate or hinder co-operation and upon individual willingness to collaborate. 
With regard to the former, the challenge lies in the fact that the different participating 
organisations all have their own information systems which are configured first and 
foremost to support their own primary processes rather than the joint activities to be 
conducted as part of the chain partnership. Introducing a new system often creates a 
multitude of new problems. According to the literature, the best solution for a chain 
partnership is an arrangement whereby each participant manages its own data but relevant 
material is available to all, with communications about that information also possible.

As for encouraging individual willingness to collaborate, several factors play a significant 
role. Apart from sharing a common goal, these include mutual trust and building social 
capital. The more people gain confidence in one another, understand each other’s abilities 
and limitations and appreciate the added value to be derived from the partnership, the 
more successful it becomes.

Data management and communications system

The CT Infobox does not have a central database. Instead, it has been decided that each 
participant manages – and so retains control over – its own material. Box personnel have 
access to more than ninety information systems, although the technical possibilities for 
automatic searches remain relatively limited. It therefore takes quite a lot of time to search 
the systems thoroughly.

In principle, personnel can browse through “all the files in the box”. In practice, however, 
most confine their searches to the systems administered by their own organisations, 
looking for relevant information about reported individuals. In part this is because of the 
technical limitations on searches in each others’ systems and in part because they feel 
“more at home” in their own IT environments. This effectively means that tasks within  
the “box” are allocated along organisational lines.

When a subject comes under investigation, box personnel tend to look for information 
about him or her in their own systems. Anything they find is retrieved and added to an 
in-house system which all can access and update. This assembles data in a comprehensive 
and structured manner, so that it can be reviewed and assessed coherently.
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Once the picture is complete, a risk assessment of the subject is carried out and possible 
actions to mitigate the threat they pose are communicated. According to our interviewees, 
the chosen system of communication reveals possible responses which might not have 
been devised had the underlying information only been viewed from a single perspective. 
As a result, they claim, it is becoming more likely that a multidisciplinary approach will be 
chosen and that creative thinking will result in novel forms of intervention being proposed. 
In that respect, they say, the CT Infobox is still developing rapidly.

Mutual trust

Thanks to all the legal and organisational safeguards surrounding the CT Infobox, there is  
a high degree of internal mutual trust and personnel do not feel restricted in sharing 
information. Participants say that they trust one another completely, because everyone has 
undergone A+ screening and is subject to the same security regime. Communications 
between box personnel, and their mutual trust, also benefit from the fact that they all work 
on the same corridor at the AIVD and so can meet in person and, for example, drink coffee 
together. The atmosphere “inside the box” is good, and its Head’s style of management is 
also liked. Our interviewees also say that the fact that he comes from the police rather than 
AIVD emphasises the equality of the partnership.

The members of the Coordinating Board state that their mutual trust has increased greatly 
in recent years, too. Even outside the context of the CT Infobox, they are more and more 
likely to be in contact with one another. And for the most part they are highly positive about 
the atmosphere within the panel itself. The CTIVD review in 2007 found that the AIVD had 
claimed too prominent a position in the early years, but our interviewees say that that is no 
longer the case. Overall, they are positive to highly positive about the degree of mutual trust 
within the panel, about the openness of the collaboration and about governance of the  
CT Infobox.

Moreover, that trust extends beyond the box itself. Although we have not looked at exactly 
what factors are taken into consideration when referring individuals to the CT Infobox for 
investigation, it is striking that a large proportion of these subjects are reported by the AIVD 
and the police. If they believed that the information they hold about such persons might  
be misused, they would probably be more reticent in disclosing it.

  Governance by the Coordinating Board

The literature reveals that the extent to which any governance model is appropriate to a 
given network is determined by four factors: the number of participants, the degree of 
consensus concerning its goal, mutual trust and the need for network competencies. If,  
as in the case of the CT Infobox, there are a lot of participants, a high degree of consensus, 
substantial mutual trust and a great need of network competencies, then the most suitable 
model would seem to be a “network administrative organisation”.



83

To guide the work of the CT Infobox, an independent committee has been formed: the 
Coordinating Board (Coördinerend Beraad). All the participating organisations appoint one 
board-level representative to sit on this body. This means that the box can indeed be 
characterised as a “network administrative organisation” rather than one run in accordance 
with “shared governance” (all the participants guide the network in equal measure) or “lead 
organisation” (one partner assumes leadership) principles. Moreover, this arrangement 
seems to work well in practice. The Coordinating Board confines itself mainly to strategic 
decisions and policy matters, whilst day-to-day operational management is in the hands of 
the Head of the CT Infobox. According to some of Coordinating Board members we 
interviewed, however, this structure does leave something of a gap between the operational 
and strategic levels. This is no way a criticism of either the chair of the Coordinating Board 
or the Head of the CT Infobox, both of whom are very highly regarded, but more about the 
limited fulfilment by the panel of its assigned role as a proactive governing body. In the view 
of some interviewees, the panel in its current form acts purely as a reactive “supervisory 
board”. Some would like to see a stronger policy component to its work, arguing that it 
should be lobbying for a wider remit for the CT Infobox. For example, one that include 
supporting analyses based upon the information available within the box. Because this 
issue touches upon the very purpose of the CT Infobox, it is one which has to be discussed 
within the Coordinating Board.

  The future of the CT Infobox

Our interviewees agree that the existence of the CT Infobox is justified, and are positive 
about its future. All expect it to survive for at least the next decade. They consider it 
futureproof and believe that ten years from now there will still be a need for the “room  
to share” which it provides. However, several possible options for its future direction were 
put forward. These concern its composition, its objectives, its legal status, the role of the 
Coordinating Board and increasing awareness of its existence. The points discussed with the 
interviewees are summarised below, in all cases subject to the proviso that these are matters 
for further discussion. They reflect dilemmas which need to be addressed on a regular basis, 
because the choices made in these respects are always going to be influenced in part by 
political and societal developments.

Composition – how many participants?

Strikingly, the majority of our interviewees are satisfied with the current composition of the 
CT Infobox. In the ten years since it was founded, the number of participants has increased 
from five to ten. However, there is a dilemma in this respect. At the operational level, it is 
good to have a large number of organisations represented. But the more of these there are, 
the more complex that makes the box’s governance. And greater numbers also tend to 
favour a more conservative approach. Including more participants simply in order to gain 
access to more sources of information does not appear to be necessary, whilst cutting the 
number of participants is undesirable from the operational point of view. 
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To simplify the box’s governance, one idea would be to reduce the size of the Coordinating 
Board. But that could leave active participants without representation at this level. It is for 
these reasons that many of the interviewees say that the box’s current composition is 
“exactly right”.

Objectives – different subjects and analyses?

All the interviewees agree that the public policy objective behind the foundation of the  
CT Infobox and the partnership it represents – fighting terrorism – is hugely important.  
But there is some discussion as to whether its remit should be broadened to include 
additional subject groups or deepened with more fundamental analyses.

Essentially, the box’s success in combining information has led to calls for more of the 
same: by collecting more information about more people in the same fashion, other 
serious threats – from organised crime, for example –  could also be tackled better. On the 
other hand, one of the main reasons why the CT Infobox works so well is that its whole 
raison d’être – counterterrorism – is regarded as a “greater good” for society as a whole. 
Were its mission to be extended into other domains, that would give rise to debate about 
the necessity, proportionality and subsidiarity of sharing information in this way. Some 
participants would certainly question the legitimacy of doing so for these new purposes. 
The CT Infobox in its current form works because it targets a very small and specific group. 
Expansion may cause more problems than it solves.

Effectively, the same applies to analyses. The CT Infobox brings together a lot of informa-
tion which could be used to produce in-depth analyses. But the more it does this, the more 
the box drifts away from the original purpose for which it was established. This needs to be 
taken into account when considering what is possible and desirable.

Interestingly, the Coordinating Board has never discussed this issue in a structured manner. 
This is reflected in the fact that different members interpret the very word “analyses” in 
quite different ways, from operational analyses of particular subjects to analyses of broad 
social trends and phenomena.

As for CT Infobox personnel, they express no particular interest in investigating new subject 
groups but they do consider the underuse of existing analytical opportunities as a chance 
missed. What they need more than anything is greater capacity for operational analyses – so 
that they can investigate subjects in more depth, for example, and conduct tactical analyses. 
They would also very much like to carry out analyses providing them with an insight into the 
effects of their recommendations – what works, and under what circumstances – so that 
they can learn lessons for the future. But there are some personnel who believe that there is 
added value to be gained from the strategic analysis of trends and developments, too, 
because they feel that such exercises would help when setting priorities and in designing 
structural barriers against terrorism. In general, personnel think that greater analytical 
capacity will make the box more futureproof.
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Members of the Coordinating Board talk about analyses in general terms, but in many cases 
seem to be referring to strategic analyses which could be used in formulating policy. Before 
deciding whether the CT Infobox should start conducting analyses at some point in the 
future, then, it is essential to establish exactly what is meant by the term and what the 
benefits and drawbacks of such an extension of the box’s role might be. The same also 
applies to expansion to include new subject groups, of course, but at this stage there  
seems to be less support for that course of action.

Legal status

We have already outlined the previous discussion by the Coordinating Board of the legal 
status of the CT Infobox. Some believe that it requires an explicit legal basis, others that it  
is best without one. When considering the box’s future, not only should the need for such  
a status – as already recommended by the CTIVD – be investigated but also its potential 
benefits and drawbacks as well as what exactly should or should not be established in law.

Role of the Coordinating Board

As far as the role of the Coordinating Board is concerned, the perceived gap between the 
operational and strategic governance of the CT Infobox could be filled by ensuring that the 
panel focus more intensively upon operational issues. Alternatively, it could also operate at 
greater distance from the box’s day-to-day activities. Both possibilities have their advantages 
and disadvantages. To make a considered choice in this matter, a variety of options for a 
revised role for the Coordinating Board should be drawn up so that their respective pros  
and cons can be weighed up explicitly.

Outside support

To conclude, the future of the CT Infobox will be shaped not only by the degree of support it 
enjoys among its own personnel and the Coordinating Board, but also to a great extent by its 
image in the “outside world”. In fact, it can only function properly as long as that world trusts 
in its work and provides it with sufficient backing. Most of our interviewees expressed no 
concern about the extent of that support, but some members of the Coordinating Board did 
note that there should really be broader awareness of the high quality of the products the 
box delivers and the added value its provides. The CT Infobox operates in an environment in 
which confidentiality and secrecy play a major role, and so its successes often remain hidden. 
Despite this, they would find it a good thing if some of the positive feeling which prevails 
inside the “box” were to be sensed outside it. It is certainly worth considering how this might 
be achieved. The more openness there is, though, the less of a “closed box” the box becomes. 
There are conflicting interests at stake, but a balance should be struck between them. 
Perhaps the “theme days” the CT Infobox organises for its participating agencies could help 
generate greater openness. As should the picture of its work presented in this report.
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