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Samenvatting 

Op 1 maart 2017 is de ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’ 

in werking getreden (hierna de ‘Twbmt’ genoemd). De wet is gericht op preventieve 

maatregelen om terroristische aanslagen te voorkomen, het gaat primair om het 

reduceren van de dreiging die uitgaat van de jihadistische beweging. De wet maakt 

het mogelijk om de volgende maatregelen te treffen: 

 Vrijheidsbeperkende maatregelen (art. 2): een meldplicht bij de politie, een ver-

bod om zich te bevinden in de omgeving van bepaalde objecten of in bepaalde 

delen van Nederland (gebiedsverbod) of zich te bevinden in de nabijheid van 

bepaalde personen (contactverbod).  

 Een uitreisverbod (art. 3): een verbod om zich te begeven buiten het Schengen-

gebied.  

 Het weigeren of intrekken van subsidies etc. (art. 6): de mogelijkheid van een 

bestuursorgaan om een subsidie, vergunning, ontheffing, erkenning af te wijzen 

of in te trekken. 

 

Voor toepassing van de vrijheidsbeperkende maatregelen moet aan twee wettelijke 

voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet de betreffende persoon ‘door zijn per-

soonlijke gedragingen in verband kunnen worden gebracht met terroristische activi-

teiten of de ondersteuning daarvan’. Bij die gedragingen gaat het om een ‘samen-

stel van gedragingen’ die tezamen een dreiging vormen voor de nationale veiligheid. 

Ten tweede moet de vrijheidsbeperkende maatregel noodzakelijk zijn met het oog 

op de bescherming van de nationale veiligheid. Voor toepassing van het uitreisver-

bod geldt als voorwaarde dat er ‘gegronde vermoedens’ bestaan dat een persoon zal 

uitreizen buiten het Schengengebied om zich bij de terroristische organisatie ISIS, 

Al Qaida en/of Hayát Tahrir al-Sham aan te sluiten. Verder geldt ook hier dat de 

maatregel noodzakelijk moet zijn met het oog op de bescherming van de nationale 

veiligheid. 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid is het bevoegde orgaan om de maatregelen op 

te leggen en deze heeft de NCTV gemandateerd om besluiten te nemen. Op lokaal 

niveau dienen de maatregelen te worden geïnitieerd en uitgevoerd omdat hier de 

‘regie’ ligt over de aanpak van geradicaliseerde personen. De maatregelen kunnen 

ter ondersteuning worden ingezet van de interventies die in het kader van het lokale 

casusoverleg plaatsvinden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de nieuwe wette-

lijke mogelijkheden onderdeel uitmaken van een integrale persoonsgerichte aanpak, 

waarbij zowel repressieve als preventieve maatregelen worden genomen om terro-

ristische dreigingen weg te nemen. 

 

De wet is een tijdelijke wet en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding ervan. Uiterlijk 

binnen drie jaar na invoering van de wet dient de Minister de Kamers een evaluatie-

rapport te sturen. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel heeft de 

minister aangegeven ‘een proces gaande te willen houden waarbij de wetgeving in 

werking bij voortduring wordt gemonitord’. Op verzoek van de Nationaal Coördina-

tor Terrorismebestrijding (NCTV) wordt dit monitoringsproces door het WODC uit-

gevoerd. Deze rapportage gaat over het gebruik van de wet in het eerste ander- 

half jaar na de inwerkingtreding van de wet en behelst de periode 1 maart 2017 – 

31 augustus 2018.  
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Vraagstelling 

Het gebruik van de wet wordt in deze rapportage onderzocht aan de hand van de 

volgende onderzoeksvragen: 

 Hoe vaak worden de verschillende maatregelen uit de Twbmt in de praktijk 

ingezet? 

 Om hoeveel casussen gaat het? Welke terroristische dreiging is gesignaleerd bij 

deze casuïstiek?  

 Om welke reden zijn de maatregelen ingezet, welke overwegingen spelen daarbij 

een rol?  

 Hoe verloopt het uitvoeringsproces van de inzet van deze maatregelen in de 

praktijk?  

 

Complementair aan bovenstaande vragen, kijken we ook naar het niet-gebruik van 

de wet:  

 Zijn er casussen waarbij de wet wel is overwogen maar niet is ingezet?  

 Waarom is bij deze casussen niet gekozen voor toepassing van de wet? Wat 

waren de overwegingen daarbij?  

 Wordt bij deze casuïstiek gebruikgemaakt van andere wettelijke middelen of 

treedt de overheid op een andere manier op? Zo ja, hoe?  

Methoden van onderzoek 

Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met sleutelinformanten en is een 

inhoudsanalyse gemaakt van documenten. Er is informatie vergaard op lokaal en 

landelijk niveau.  

Op lokaal niveau hebben we semigestructureerde interviews afgenomen met func-

tionarissen van gemeenten, politie en OM. In vijftien gemeenten zijn interviews 

afgenomen met 52 lokale functionarissen (zie bijlage 2). Op landelijk niveau zijn 

gesprekken gevoerd met medewerkers van de NCTV. Verder zijn op landelijk niveau 

dossiers bestudeerd die bij de NCTV aanwezig zijn en zijn opgesteld ten behoeve 

van de inzet van de Twbmt. Aanvullend zijn nog andere documenten bestudeerd 

zoals rechterlijke vonnissen en Kamerstukken.  

Elke ‘casus’ waarvoor door een lokale actor een verzoek is gedaan voor de inzet van 

een maatregel uit de Twbmt, hebben we bestudeerd door middel van documenten-

analyse (voor zover documenten aanwezig waren) en interviews. Het verzamelde 

empirische materiaal is aan de hand van een gestandaardiseerde itemlijst per casus 

samengevat. Daarnaast zijn de uitgewerkte interviews gecodeerd en geanalyseerd 

met behulp van het softwareprogramma Maxqda. 

Het gebruik van de wet 

In de eerste periode na de inwerkingtreding van de wet (maart 2017 - augustus 

2018) worden de maatregelen uit de Twbmt niet ‘standaard’ als optie overwogen als 

men op lokaal niveau een casus bespreekt waarbij naar interventies wordt gezocht 

om een mogelijke terroristische dreiging te verminderen. Naast strafrechtelijke 

interventies, gaat de voorkeur van het casusoverleg primair uit naar interventies  

op het terrein van zorg- en hulpverlening. In de onderzoeksperiode hebben we circa 

veertig gevallen kunnen achterhalen waarbij op lokaal niveau wél is overwogen om  
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gebruik te maken van de Tijdelijke wet. Soms betrof het een optie die alleen aan de 

orde kwam tijdens een bespreking in het lokale casusoverleg of in een ander lokaal 

overleg, maar waar op dat moment toch niet voor werd gekozen. Veelal werd de 

mogelijkheid om de Twbmt op te leggen tevens besproken met de lokale NCTV-

adviseur. In het merendeel van die gevallen, volgde een negatief advies vanwege 

het ontbreken van relevante actuele informatie die nodig is voor de inzet van de 

Tijdelijke wet. De besluitvorming omtrent de inzet van de Twbmt werd zodoende 

weer afgesloten.  

 

In de onderzoeksperiode is in veertien gevallen door lokale actoren een (concept) 

bestuurlijke rapportage opgesteld. Rapportages zijn meestal opgesteld door functio-

narissen van de politie en enkele keren door functionarissen van het Openbaar 

Ministerie. Informatie in de rapportages kwam uit (lopende en afgesloten) 

opsporingsonderzoeken, uit politiebestanden, van inlichtingendiensten en was 

daarnaast soms afkomstig van maatschappelijke organisaties.  

 

Zes van de veertien bestuurlijke rapportages hebben – in de onderzoeksperiode – 

geleid tot het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen uit de Twbmt. Als we 

kijken naar informatie die duidt op de ‘noodzaak’ in die zaken om een bestuurlijke 

maatregel op te leggen, kunnen we de volgende situaties onderscheiden. In drie 

casussen gaat het om gedetineerden die in vrijheid zijn gesteld zonder de straf-

rechtelijke voorwaarden voor reclasseringstoezicht. In deze drie gevallen wordt  

de vrijlating zonder reclasseringstoezicht beschouwd als mogelijk gevaar voor  

de nationale veiligheid. In twee andere casussen waarbij de maatregelen uit de 

Twbmt zijn opgelegd, heeft de noodzaak primair betrekking op het vermoeden  

dat mensen willen uitreizen, gecombineerd met informatie over de wil om deel  

te nemen aan de gewapende strijd en de bereidheid geweld te gebruiken. In het 

laatste geval waarbij de Tijdelijke wet is ingezet, gaat het om informatie over acti-

viteiten die andere mensen ertoe aan kunnen zetten om deel te nemen aan terroris-

tische activiteiten en uit te reizen. In alle bestuurlijke rapportages is verder informa-

tie aanwezig over het aanhangen van gewelddadig jihadistisch gedachtengoed van 

internationale terroristische organisaties en over contacten met IS-sympathisanten 

en jihadisten die al dan niet naar Syrië zijn uitgereisd. Vijf van de zes bestuurlijke 

rapportages bevatten concrete informatie die duidt op het uitreizen van personen 

naar Syrië of een poging tot uitreizen. Het zijn casussen die ook een strafrechtelijk 

traject kennen.  

 

Van de zes casussen waarbij de Tijdelijke wet is ingezet, is in twee gevallen een uit-

reisverbod opgelegd in combinatie met een meldplicht. In twee andere gevallen gaat 

het om een gebiedsverbod; eenmaal als zelfstandige maatregel en eenmaal samen 

met een meldplicht en elektronisch toezicht (enkelband). In een andere casus is een 

contactverbod opgelegd in combinatie met een meldplicht. Tot slot is in één casus 

alleen een meldplicht opgelegd. In vijf van de zes casussen hebben personen dus  

de verplichting gekregen zich te melden. In totaal zijn bij zes personen in totaal  

tien maatregelen opgelegd (5x meldplicht, 2x uitreisverbod, 2x gebiedsverbod en  

1x contactverbod). Er is in de onderzoeksperiode geen gebruikgemaakt van de 

mogelijkheid om subsidies, vergunningen, ontheffing of erkenningen af te wijzen  

of in te trekken.  

In drie gevallen zijn de maatregelen na een half jaar verlengd, in twee gevallen is 

inmiddels (in de onderzoeksperiode) sprake van een tweede verlenging.  
  



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2019-4  |  8 

Tabel S1  Overzichtstabel: kenmerken opgelegde maatregelen uit de 

Twbmt in de onderzoeksperiode (maart 2017 t/m augustus 

2018) 

Datum Maatregelen Duur Verlenging maatregelen? 

Casus  

Voorjaar 2017 

Meldplicht  

(2x per week) 

6 maanden Niet verlengd 

Casus  

Voorjaar 2017 

 

 

 

Gebiedsverbod 

(+ elektronisch toezicht)  

 

Meldplicht 

(2x per week) 

2 dagen 

 

 

 

6 maanden 

2x verlengd  

(gebiedsverbod na een jaar 

1x verlengd voor 2 dagen) 

 

 

Casus  

Zomer 2017 

Gebiedsverbod 6 maanden 2x verlengd 

Casus  

Najaar 2017 

Uitreisverbod 

Meldplicht 

(3x per week) 

6 maanden 

 

6 maanden 

Niet verlengd 

 

Casus  

Najaar 2017 

 

Uitreisverbod 

Meldplicht 

(2x per week) 

6 maanden 

6 maanden 

1x verlengd 

 

 

Casus  

Zomer 2018 

 

Contactverbod 

Meldplicht 

(2x per week) 

6 maanden 

6 maanden 

n.v.t 

 

Motieven en overwegingen 

Het belangrijkste motief dat in interviews en bestuurlijke rapportages naar voren 

komt voor oplegging van de maatregelen uit de Twbmt, is het zicht houden op 

personen van wie een terroristische dreiging uitgaat. Het gaat dan om de situatie 

dat er geen strafrechtelijke mogelijkheden (meer) zijn voor reclasseringstoezicht en 

vanuit andere overheidsorganisaties ook geen contact kan worden gelegd. Uitgangs-

punt bij de inzet van de Twbmt is dat eerst de strafrechtelijke weg wordt bewandeld 

voor toezichthoudende maatregelen. Daarnaast is bij de overweging van belang of 

lokale overheidsinstanties nog in de positie zijn om contact te onderhouden met de 

betreffende persoon, bijvoorbeeld in relatie tot huisvesting, een uitkering of een 

begeleidingstraject. Het gebrek aan mogelijkheden van de lokale overheid om con-

tact met iemand te onderhouden, speelt volgens lokale functionarissen mee in de 

overweging om juist dan de Tijdelijke wet in te zetten. In deze context wordt door 

verschillende geïnterviewde functionarissen gesproken over ‘een haakje’ waarmee 

nog contact gelegd kan worden. Als er geen ‘haakjes’ meer zijn terwijl iemand wel 

als gevaar voor de nationale veiligheid wordt gezien, dan biedt de Twbmt nog een 

mogelijkheid. Het aspect van contact is sterk verbonden met de noodzaak die wordt 

gevoeld om toezicht te houden. 

 

Het beschermen van een geografisch gebied is een ander motief dat soms door 

geïnterviewden wordt genoemd als het gaat om casuïstiek waarbij de Twbmt is 

overwogen of is ingezet. Het gaat dan om de bedreiging die een persoon volgens 

lokale autoriteiten vormt voor een wijk, buurt, gebouw of voorziening. In de geval-

len dat het niet mogelijk is om een gebiedsverbod uit de Twbmt in te zetten, van-

wege gebrek aan voldoende informatie die duidt op een gevaar voor de nationale 

veiligheid, kiezen lokale actoren soms voor het gebiedsverbod uit de Gemeentewet 

(art 172a). Deze openbare orde bevoegdheid van de burgemeester vormt dan een 
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alternatief voor het gebiedsverbod uit de Twbmt. In een aantal gevallen wordt in  

de context van gebiedsgebonden dreigingen door geïnterviewden ook gewezen op 

‘onrust in de wijk’ door de komst of aanwezigheid van geradicaliseerde personen. 

Dan wordt gedoeld op de dreiging die van iemand uitgaat vanwege de verspreiding 

van radicaal jihadistisch gedachtengoed en het aanzetten tot geweld. In één geval is 

om die reden het gebiedsverbod uit de Twbmt ook opgelegd, in de andere gevallen 

waarbij dat is overwogen, was er onvoldoende relevante informatie om de wet in te 

kunnen zetten.  

 

Verder is het voorkomen van de uitreis van personen naar jihadistisch strijdgebied 

soms een motief om de wet in te zetten of dit te overwegen. Hoewel het uitreisver-

bod volgens veel geïnterviewden aan actualiteit heeft ingeboet vanwege verande-

rende omstandigheden in Syrië, is de maatregel tot nu toe tweemaal opgelegd en  

in de onderzoeksperiode dikwijls overwogen. Bij die overweging is het uitreisverbod 

vaak vergeleken met de paspoortmaatregel. De ervaring van lokale functionarissen 

is dat het uitreisverbod een zwaardere maatregel is die zwaarder wordt getoetst. 

Daar komt bij dat het opleggen van de paspoortmaatregel voor veel lokale actoren 

inmiddels een bekende, routinematige procedure is. Bovendien kan deze voor maxi-

maal twee jaar worden opgelegd, terwijl het uitreisverbod maximaal zes maanden 

geldig is. In de praktijk wordt daardoor, als men het uitreizen van personen wil 

voorkomen, meestal gekozen voor de paspoortmaatregel.  

 

Uit de interviews met lokale functionarissen kunnen nog twee bijkomende over-

wegingen worden gedestilleerd, die regelmatig worden genoemd en elk een andere 

richting uitwijzen. Enerzijds de overweging om geen risico’s te willen nemen en de 

wet in te zetten om te voorkomen dat de overheid achteraf een verwijt kan worden 

gemaakt. En anderzijds de overweging om de wet juist niet in te zetten om te voor-

komen dat het contact met personen nog verder verslechtert door de vrijheidsbe-

perkende maatregelen. Het opleggen van maatregelen uit de wet zou een averechte 

invloed kunnen uitoefenen op de persoonsgerichte aanpak, zo is de beredenering, 

en om die reden wordt de wet in de praktijk alleen in het uiterste geval ingezet, als 

er geen alternatieve mogelijkheden zijn om contact met iemand te houden.  

Uitvoering 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de uitvoering van de Tijdelijke wet een 

arbeidsintensief traject is. Zo blijkt het opstellen van een bestuurlijke rapportage, 

nodig voor het inzetten van de wet, geen eenvoudige taak omdat de inhoud moet 

voldoen aan de specifieke wettelijke vereisten. Politie- en justitiefunctionarissen  

op lokaal niveau benadrukken in interviews de complexiteit van het opstellen van 

zo’n rapportage en de tijdinspanning die dat vraagt. Door de vele eisen die aan de 

inhoud worden gesteld, is nauwe afstemming tussen uiteenlopende partijen nood-

zakelijk. Vanaf de conceptrapportage is er contact met de NCTV, waar de rappor-

tage wordt voorgelegd om te bezien of het mogelijk is een maatregel op te leggen 

en of er nog informatie ontbreekt. Daarnaast is voor het opstellen van de bestuur-

lijke rapportage nauwe afstemming vereist met de opsporing. De rapportage mag 

immers lopend onderzoek niet in gevaar brengen, terwijl informatie veelal afkomstig 

is uit opsporingsdossiers. 

De bestuurlijke rapportage komt vaak onder tijdsdruk tot stand. Maatregelen wor-

den immers gezien als noodzakelijk voor de nationale veiligheid en kunnen daarom 

in principe niet met vertraging worden opgelegd. De afstemming vergt dus een 

goede organisatie en planning. Een belangrijke rol daarbij speelt de NCTV. Naast  
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de beoordeling van bestuurlijke rapportages en het geven van feedback, worden 

hier ook voornemens opgesteld en beschikkingen geschreven. Daarvoor is het nodig 

dat een bestuurlijke rapportage op tijd gereed is om deze nog te kunnen laten toet-

sen door juristen binnen het ministerie. Ook moet worden afgestemd met landelijke 

diensten. Tijdsdruk wordt sterk gevoeld omdat een uit te reiken voornemen en/of 

beschikking gereed moet zijn zodra is besloten dat de maatregel noodzakelijk is 

omwille van de nationale veiligheid.  

 

Bij de verlenging van maatregelen speelt de tijdsdruk sterker omdat na zes maan-

den de maatregel vanzelf afloopt. Het is dus van belang de eventuele verlenging 

direct aan te laten sluiten op de periode dat de maatregel nog van kracht is. Voor 

een verlenging is de informatie uit de eerdere rapportage niet voldoende maar is 

een nieuwe bestuurlijke rapportage nodig met nieuwe actuele informatie, waarin 

aannemelijk gemaakt moet worden dat nog steeds gevaar bestaat voor de natio- 

nale veiligheid. Verschillende functionarissen, zowel lokaal als nationaal opererend, 

wijzen in interviews op de onevenwichtigheid tussen de tijdinspanning die gevergd 

wordt voor de inzet van de Twbmt en de relatief korte periode waarvoor de maat-

regelen worden opgelegd. De keuze om na een half jaar iemand niet meer te be-

schouwen als gevaar voor de nationale veiligheid, blijkt in de praktijk echter een 

moeilijke keuze. Hier doet zich een dilemma voor. Enerzijds is het opleggen van  

een maatregel een tijdrovend traject dat elk half jaar opnieuw in gang moet wor- 

den gezet, anderzijds speelt de vraag wie het risico durft te nemen om iemand na 

een half jaar niet meer te bestempelen als een gevaar voor de nationale veiligheid.  

 

De vele schakels, organisaties en personen die betrokken zijn bij de voorbereiding 

en uitvoering van de maatregelen uit de Twbmt, maken het inhoudelijk en organi-

satorisch een complex traject. Dat wordt zowel gevoeld op lokaal niveau als bij de 

NCTV. Het beeld dat in interviews en documenten naar voren komt is dat het voor 

de verschillende betrokken partijen op lokaal en nationaal niveau een grotere be-

lasting is dan van te voren werd gedacht. Het is mogelijk dat een deel van de be-

lasting voortkomt uit ‘kinderziektes’ en startproblemen die zich geregeld voordoen  

in de eerste periode dat een wet van kracht is. Om te bezien of hier sprake is van 

een aanloopverschijnsel of van een blijvend knelpunt, is het goed dat de wet langer 

wordt gemonitord.  
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