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Samenvatting

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid is onderzoek gedaan naar 
links-extremistische groeperingen in Nederland. In deze samenvatting worden de 
achtergrond, uitvoering en bevindingen van het onderzoek besproken.

Achtergrond, probleemstelling en afbakening

Wetenschappelijk onderzoek naar links-extremisme is schaars, hoewel het onder-
werp al vele jaren op de agenda staat van onder andere de Algemene Inlichtingen- 
en Veiligheidsdienst (AIVD) en de National Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). De NCTV en AIVD benoemen – als het gaat om polarisa-
tie als potentiële voedingsbodem voor extremisme – verschillende thema’s die de 
samenleving zouden kunnen splijten, zoals de integratie van etnische minderhe-
den, de positie van de islam in de Nederlandse samenleving, Europese integratie, 
geopolitieke ontwikkelingen en identiteitsvraagstukken. Aan extreemlinkse en 
links-extremistische groepen toebedeelde thema’s sluiten hier grotendeels bij aan, 
en luiden als volgt:

 � het streven naar een samenleving zonder klassen, grenzen of staten  
(anarchisme);

 � verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid, waaronder verzet tegen het 
terugsturen van vluchtelingen en het opwerpen van barrières om migratie 
tegen te gaan;

 � voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van dieren;
 � voorkomen van milieuvervuiling en met milieuvervuiling samenhangende 

activiteiten; 
 � verzet tegen ‘extreemrechtse’ partijen en groepen om te voorkomen dat 

deze hun geluid kunnen laten horen (antifascisme en antiracisme).
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Het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verzocht een ver-
kennend onderzoek naar links-extremisme in Nederland uit te voeren met de vol-
gende centrale probleemstelling:

Op welke thema’s profileren links-extremistische groeperingen zich momenteel 
in Nederland, wat kan gezegd worden over hun organisatie, mobiliserende 
thema’s en modus operandi, en wat is hun invloed en positie binnen het huidige 
politieke klimaat?

Deze probleemstelling is vertaald naar drie onderzoeksvragen: 

1. Op welke wijze profileren links-extremistische groeperingen zich momenteel 
in Nederland? 

2. In hoeverre hebben links-extremistische groeperingen de afgelopen jaren 
buiten de wet geopereerd?

3. Welke positie nemen deze links-extremistische groeperingen in Europa in? 

Ten behoeve van de uitvoering van dit verkennende onderzoek zijn de begrippen 
links, extremistisch en groepering afgebakend. Daartoe is gebruikgemaakt van 
wetenschappelijke literatuur over het politieke spectrum (links-rechts), activisme, 
extremisme en groeperingen. Op basis daarvan is in dit onderzoek de volgende 
definitie van links-extremistische groeperingen gehanteerd: 

Een links-extremistische groepering is een groep of collectiviteit bestaande uit 
minimaal twee personen die zichzelf als links identificeert of door anderen 
als dusdanig wordt beschouwd, waarbij sprake is van gedeelde waarden en/
of doelen en een zekere mate van onderlinge interactie en verbondenheid en 
ten minste een persoon namens deze groepering of rondom een thema waarop 
deze groepering zich profileert buiten de wet heeft geopereerd of heeft getracht 
om buiten de wet te opereren door middel van gerichte acties tegen objecten, 
bedrijven, groepen of personen, waarbij deze gedragingen gepaard gaan met 
veiligheidsrisico’s en/of het veiligheidsgevoel kunnen aantasten.

Onderzoeksmethoden

Om de centrale probleemstelling van het onderzoek te kunnen beantwoorden, is 
gebruikgemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. We lichten deze hierna 
afzonderlijk toe. 
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Het onderzoek is gestart met een openbronnenonderzoek, waarbij is vastgelegd 
welke linksgeoriënteerde groeperingen in de periode 2015 tot en met medio 2017 
genoemd werden op websites en internetfora. Vervolgens hebben drie onderzoe-
kers – met het oog op eenheid van begrip – onafhankelijk van elkaar beoordeeld in 
hoeverre bij de gevonden groeperingen (mogelijk) sprake was van extremisme c.q. 
acties buiten het kader van de wet. De bevindingen van het openbronnenonder-
zoek zijn ter toetsing voorgelegd aan medewerkers van de politie. De bevindingen 
van het openbronnenonderzoek hebben als basis gediend voor de hierna beschreven 
onderzoeksactiviteiten. 

In overleg met de Nationale Politie is het politieregistratiesysteem 
Basisvoorziening Handhaving (BVH) geraadpleegd. Daarbij zijn recente (2015 
t/m oktober 2017) mutaties bekeken van een selectie van personen en groeperin-
gen die relevant geacht worden in relatie tot links-extremisme. De verzamelde data 
zijn benut om in beeld te brengen in welke context groeperingen en personen naar  
voren komen. 

Het onderzoeksmateriaal dat is verzameld via openbronnenonderzoek en het 
bestuderen van politiedocumentatie is benut voor het uitvoeren van een netwerk-
analyse. In de netwerkanalyse zijn relaties tussen links-extremistische groeperingen 
onderling en tussen links-extremistische en niet-extremistische linkse groeperingen 
in beeld gebracht. Daarbij geldt dat sprake is van een onderlinge relatie wanneer 
groeperingen elkaars actie(s) actief ondersteunen, acties in gezamenlijkheid organi-
seren of uitvoeren dan wel wanneer gebleken is dat eenzelfde persoon in meerdere 
groeperingen actief is.

Aanvullend zijn interviews gehouden. Daarbij is allereerst gesproken met vei-
ligheidsprofessionals (n=10) die werkzaam zijn op het vlak van informatie-inwin-
ning c.q. intelligence en de openbare ordehandhaving. Daarnaast is gesproken met 
vier personen die vanuit hun privésituatie, wetenschappelijk onderzoek of professie 
kennis hebben over dit onderwerp.

De bevindingen zijn verdiept door het inventariseren en analyseren van 
gerechtelijke uitspraken die gevonden zijn via de website www.rechtspraak.nl. 
Daarbij is gekeken op welke strafbare feiten de strafzaken betrekking hebben, 
in welke omstandigheden deze werden gepleegd en tot welke sanctie dit heeft 
geleid. Daarnaast zijn observaties verricht op linksgeoriënteerde verzamelplekken 
waar ook aanhangers van links-extremistische groeperingen aanwezig zijn (n=2) 
en rondom acties van een aantal van deze groeperingen (n=3). Verder is bekeken 
hoe links-extremistische groeperingen gebruikmaken van sociale media in een 
social media-analyse. We hebben ons daarbij gericht op berichtgeving over drie 
gebeurtenissen: de G20-Top Hamburg, een tegendemonstratie in een Nederlandse 
gemeente en een demonstratie binnen het thema ‘Antifascisme & Mensenrechten’. 
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Tot slot is bekeken in hoeverre media in het buitenland over de door ons gevonden 
links-extremistische groeperingen schrijven.

Dit verkennende onderzoek is samenvattend grotendeels gebaseerd op open-
bronnenonderzoek en interviews met veiligheidsprofessionals. Daarmee mist het 
insider-perspectief. De rapportage geeft een overkoepelend beeld van links-extre-
mistische groeperingen in Nederland. Hierbij merken we op dat niet ieder persoon 
die tot deze groepering behoort of zich hiermee associeert, ook extremistisch is. 
Mede om die reden zijn bevindingen in dit rapport zo veel mogelijk op geaggre-
geerd niveau en onherleidbaar naar groeperingen beschreven.

Op welke wijze profileren links-extremistische groeperingen zich 
momenteel in Nederland? 

Aard en omvang
Het openbronnenonderzoek biedt zicht op 27 groeperingen die als links-extre-
mistisch kunnen worden aangemerkt. Een belangrijke kanttekening daarbij is 
wel dat negen daarvan een gelegenheidsnaam lijken te hanteren: de naam van 
deze groepering komt in de onderzoeksperiode slechts eenmaal naar voren (i.c. 
vanwege de betreffende buitenwettelijke actie). Verhoudingsgewijs manifesteren 
de meeste links-extremistische groeperingen zich op het thema ‘Antifascisme & 
Mensenrechten’, waar onder andere de onderwerpen asiel- en vreemdelingenbeleid, 
etnisch profileren, integratie van etnische minderheden, migratie, positie van de 
islam, racisme, repressie en vrijheid onder vallen. Dit thema kan op dit moment dan 
ook als epicentrum van het links-extremisme worden aangemerkt. Sommige ‘oude’ 
thema’s, zoals het ‘Anarchisme’, zijn hier grotendeels in opgegaan.

Samenwerking
De bevindingen van de netwerkanalyse laten zien dat links-extremistische groepe-
ringen met elkaar samenwerken. Zij doen dit zowel met groeperingen binnen het 
eigen thema als met links-extremistische groeperingen die zich op andere thema’s 
richten. De onderlinge samenwerking blijkt met name uit het gezamenlijk plannen 
van acties die als extremistisch aangemerkt kunnen worden of het ondersteunen 
van een door een links-extremistische groepering uitgevoerde actie (bijvoorbeeld 
door te trachten mensen te mobiliseren). De onderlinge samenwerking blijkt mede 
uit het feit dat toonaangevende personen binnen de ene extremistische groepering 
ook binnen een andere links-extremistische groepering actief zijn. Dit is echter 
geen noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking. Uit de netwerkanalyse komt 
namelijk naar voren dat links-extremistische groeperingen ook banden onderhou-
den met niet-extremistische linkse groeperingen c.q. partijen die, voor zover uit 
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onze dataverzameling is gebleken, enkel binnen de kaders van de wet opereren. 
Overeenkomstige ideeën op de in dit onderzoek onderscheiden thema’s zijn dan 
de gemene deler, waarbij verschillen van inzicht bestaan over de wijze – binnen of 
buiten de kaders van de wet – waarop deze gerealiseerd (zouden) moeten worden. 

Modus operandi
In de praktijk komt het voor dat personen onder de vlag van verschillende groepe-
ringen zowel binnen als buiten de kaders van de wet opereren om bepaalde doelen 
te realiseren. Binnen de kaders van de wet vallen onder andere (aangekondigde) 
demonstraties, het ondersteunen van ideologisch geestverwanten en het informe-
ren en mobiliseren van geïnteresseerde partijen en burgers. Daarbij kan gebruikge-
maakt worden van gekleurde of eenzijdige informatie (framing) om het eigen gelijk 
te bevestigen of een wij-zij tegenstelling te creëren. Daarbij worden niet alleen 
flyers, spandoeken en social media ingezet, maar incidenteel worden daartoe ook 
columns geschreven in (landelijke) dagbladen. Naast dergelijke acties die binnen 
de kaders van de wet vallen, is sprake van acties buiten de kaders van de wet. Deze 
richten zich op specifieke bedrijven of personen dan wel op specifieke groepen (i.c. 
ideologische tegenhangers).

Extremistische modus operandi gericht op bedrijf of persoon
Onder de noemer van misdrijven vallen zowel gewelds- als vermogensdelicten. In 
een aantal gevallen, zoals bij de vernieling van jachthutten, wordt daarbij het risico 
op (dodelijk) letsel voor jagers op de koop toe genomen. Daarnaast kunnen bedrijven 
worden bezet, wat tot een (tijdelijke) stop van de bedrijfsvoering kan leiden. Hoewel 
een bezetting van een bedrijf buiten de kaders van de wet valt, kan daarbij worden 
opgemerkt dat dergelijke acties vrijwel nooit uitmonden in geweld tegen medewer-
kers van het betreffende bedrijf en/of de politie. De gevolgen voor het veiligheidsge-
voel zijn op dat vlak dan ook beperkt. Een aantal actievormen raakt dichter aan de 
persoonlijke levenssfeer. De tactiek van naming and shaming – waarbij bijvoorbeeld 
foto’s en privé-informatie (zoals naam, geboortedatum en woonadres) van bedrijven 
en hun eigenaren, politiemedewerkers of hoge ambtenaren worden gepubliceerd – 
is daar een voorbeeld van. In het verlengde van naming and shaming wordt soms 
(indirect) opgeroepen tot strafbaar gedrag. Dergelijke acties vinden in de vorm van 
home visits daadwerkelijk plaats. Home visits hebben een sterk intimiderend karak-
ter en bevinden zich in de top van het geweldsspectrum van links-extremistische 
groeperingen. Home visits bestaan veelal uit vernielingen in bijvoorbeeld de vorm 
van brandstichting, het bekladden van de woning of het leksteken van autobanden. 
De impact van dergelijke acties op slachtoffers kan groot zijn. Home visits kunnen 
een lange voorbereidingstijd (tot soms enkele jaren) hebben, waarbij onder andere 
voorverkenningen worden gedaan. 
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Extremistische modus operandi gericht op groepen
Met ‘sit-ins’ en tegendemonstraties wordt beoogd demonstraties van ideologische 
tegenhangers te verstoren. Afhankelijk van de precieze context waarin deze plaats-
vinden, vallen deze binnen of buiten de kaders van de wet. Het doel van derge-
lijke acties is om een als racistisch of xenofoob gepercipieerd geluid in de kiem te 
smoren en te voorkomen dat dit gedachtegoed (verder) voet aan de grond krijgt 
in Nederland. Rondom dergelijke acties gaan links-extremistische groeperingen 
nauwgezet te werk en is sprake van een bereidheid tot het plegen van geweld. Zo is 
rondom tegendemonstraties meermaals getracht demonstratieroutes te achterhalen, 
zijn meermaals voorverkenningen op locatie gedaan teneinde te bekijken hoe en 
waar ‘tegenstanders’ het beste aangevallen kunnen worden en is bekend dat rond-
om meerdere (tegen)demonstraties wapens en zwaar vuurwerk meegebracht zijn. 
Rondom demonstraties van ideologische tegenhangers bestaan dan ook altijd zor-
gen voor de openbare orde en veiligheid, temeer  omdat links-extremistische groe-
peringen afspraken – bijvoorbeeld over de daartoe aangewezen locatie en het niet 
dragen van gezichtsbedekkende kleding – veelal niet nakomen en de confrontatie 
met hun ideologische tegenhangers zoeken. De wijze waarop links-extremistische 
groeperingen gebruikmaken van social media kan van invloed zijn op de openbare 
orde en veiligheid. Dit blijkt mede uit het gegeven dat op voorhand en rondom 
acties zelf een wij-zij perspectief gecreëerd wordt. Daarbij worden overigens niet 
alleen ideologische tegenhangers ‘geframed’, maar wordt geregeld ook de legi-
timiteit van de overheid en het politieoptreden betwist. Daarbij wordt (ten dele) 
gebruikgemaakt van eenzijdige of onjuiste berichtgeving die tevens tot doel heeft 
mensen te mobiliseren. Daarnaast wordt berichtgeving via social media benut om 
illegale acties – waaronder geweld – te rechtvaardigen en het bereik van acties (soms 
onterecht) uit te vergroten.

Organisatie en aanhang

Extremistische acties vinden met name plaats in het kader van de thema’s 
‘Antifascisme & Mensenrechten’ en ‘Milieu & Dier’. Welke acties uit naam van een 
groepering worden gepleegd, ligt in handen van een kleine groep personen die als 
(informeel) leider gelden. Wel biedt de onderlinge samenhang tussen activistische 
en extremistische groeperingen en personen de mogelijkheid om door te groeien: 
van activisme naar gewelddadig extremisme. 

Op basis van bij de politie verzamelde informatie over de periode 2015 t/m 
oktober 2017 zijn 182 personen in beeld gekomen die geassocieerd worden met een 
links-extremistische groepering. De meerderheid van hen is tussen de 25 en 40 
jaar oud (56%) en een derde (33%) is veertig jaar of ouder. De Dienst Landelijke 
Informatieorganisatie (DLIO) van de Nationale Politie heeft dertig tot veertig 
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personen als aandachtspersoon aangemerkt. Dit betekent dat een grote groep van 
tussen de 142 tot 152 personen niet als dusdanig is benoemd. Een deel van hen 
lijkt echter als nieuwe aanwas te kunnen worden aangemerkt. Hoewel de ambitie 
daartoe wel bestaat, ontbreekt het bij de politie zowel voor deze nieuwe aanwas als 
voor aandachtspersonen aan een uitgebreid persoonsdossier waarin aandacht is voor 
houding, gedrag en psychosociale kenmerken. Daarmee is op dit moment groten-
deels onduidelijk wat personen die tot links-extremistische groeperingen behoren of 
naar links-extremisme dreigen door te groeien drijft. Het opstellen van uitgebreide 
persoonsdossiers waarin onder andere aandacht is voor deze onderwerpen kan hier 
meer zicht op geven en aangrijpingspunten vormen voor toekomstig beleid (onder 
andere in de vorm van een persoonsgerichte aanpak).

Externe invloeden op de ontwikkeling van het links-extremisme 
in Nederland

Het is lastig gebleken om de door ons gevonden data te koppelen aan het opkomen-
de rechtspopulisme en de economische criss. De belangrijkste reden daarvoor is dat 
de opkomst van het rechtspopulisme al langer speelt (zie Van der Varst et al., 2010) 
en de economische crisis al langere tijd achter ons ligt. Dit maakt beide aspecten 
lastig te operationaliseren, en valt bovendien samen met de tweede reden: dat onze 
data – die betrekking hebben op de periode vanaf 2015 – niet raken aan de periodes 
waarin deze ontwikkelingen (reeds) speelden. We hebben daarom gekeken of we 
incidenten aan een van beide ontwikkelingen kunnen relateren.

Onderwerpen binnen het thema ‘Antifascisme & Mensenrechten’ staan op 
dit moment nadrukkelijk op de agenda van links-extremistische groeperingen. 
Zij richten zich met hun acties onder andere op groepen, personen en bedrijven 
die in hun ogen het Nederlandse overheidsbeleid op het gebied van migratie en 
asiel faciliteren en personen en groeperingen die volgens hen een racistische of fas-
cistische (politieke) agenda voeren. Het links-extremisme is met andere woorden 
reactief van aard en hangt – overigens net als het rechts-extremisme – samen met 
maatschappelijke ontwikkelingen. Acties van links-extremistische groeperingen 
worden derhalve in hoge mate bepaald door de actualiteit en de reacties daarop 
vanuit de maatschappij (en ideologische tegenhangers). Het voorgaande illustreert 
een relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen, de doelstellingen en activi-
teiten van links-extremistische groeperingen binnen dit thema. Gelet op het type 
acties waarbij deze groeperingen betrokken zijn (waaronder tegendemonstraties 
tegen ideologische tegenhangers), de aanleidingen voor deze acties en de doelwit-
ten daarvan, kan de aandacht voor onderwerpen binnen het thema ‘Antifascisme 
& Mensenrechten’ in een context van groeiend rechtspopulisme worden geplaatst. 
Het valt op dat in de onderzoeksperiode vrijwel geen extremistische acties hebben 
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plaatsgevonden die gericht waren tegen als kapitalistisch beschouwde doelwitten. 
Wanneer daarvan sprake was, gebeurde dit bovendien overwegend vanuit een anar-
chistisch perspectief. De economische crisis c.q. sociaaleconomische achterstanden 
lijken over de afgelopen jaren dan ook (vrijwel) niet of in ieder geval in mindere 
mate bijgedragen te hebben aan de thema’s waarop links-extremistische groeperin-
gen zich profileren. 

In hoeverre hebben links-extremistische groeperingen de  
afgelopen jaren buiten de wet geopereerd? 

Frequentie van buiten de wet opereren
Op basis van de door ons verzamelde informatie valt niet vast te stellen hoe vaak 
links-extremistische groeperingen buiten de wet hebben geopereerd. Een uitzon-
dering daarop vormen de negen gelegenheidsnamen, die vanwege één extremisti-
sche actie in beeld zijn gekomen. Er zijn meerdere redenen waarom geen precieze 
uitspraak over het aantal extremistische acties van de andere links-extremistische 
groeperingen kan worden gedaan. Allereerst worden niet alle acties die plaatsvin-
den geclaimd. Dit geldt in het bijzonder voor acties die relatief hoog in het gewelds-
spectrum zitten, zoals home visits. Voor een links-extremistische groepering kan 
het claimen daarvan nadelig zijn, omdat zij hiermee (verder) in het vizier van vei-
ligheidsdiensten kunnen komen. Daarnaast zijn slachtoffers niet altijd gebaat bij 
publiciteit en/of wordt er in overleg tussen overheid en slachtoffer bewust voor 
gekozen om geen ruchtbaarheid aan acties te geven. Om voornoemde redenen 
reflecteren de door ons geraadpleegde bronnen slechts een deel van de realiteit. De 
links-extremistische acties zelf leiden in de regel niet tot een strafrechtelijk onder-
zoek en strafproces, wat een zekere mate van straffeloosheid impliceert. 

Steun voor het toepassen van geweld
Uit de door ons verzamelde data kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat 
naming and shaming, tegendemonstraties en home visits onder de noemer van 
geweld geschaard kunnen worden. Dit hangt samen met het risico op geweld met 
ideologische tegenhangers en/of het intimiderende karakter dat van dergelijke 
acties uitgaat. Daarbij kan worden opgemerkt dat de bereidheid van personen tot 
het plegen van extremistische acties afneemt naarmate deze hoger in het gewelds-
spectrum komen te zitten (en daarmee een grotere impact hebben op de betreffende 
doelwitten). De grootte van de groepen die het sterkst tot geweld bereid zijn, is 
doorgaans dan ook beperkt. De zichtbaarheid van tegendemonstraties en de relatief 
grote bereidheid van personen om daaraan bij te dragen, maken dat (het risico op) 
geweld vanuit links-extremisme overwegend vanuit het perspectief van de openbare 
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orde als relevant wordt gezien. Dit is echter niet volledig terecht. Door de beper-
kingen in de verzamelde data (zie het kopje ‘frequentie van buiten de wet opereren’) 
ontbreekt juist informatie over acties die hoger in het geweldsspectrum zitten. Over 
de impact van dergelijke acties op slachtoffers en de democratische rechtsorde is dan 
ook weinig kennis.

Mate van huidige en toekomstige dreiging
De door ons gesproken respondenten schatten in dat vooral groeperingen binnen 
het thema ‘Antifascisme & Mensenrechten’ op dit moment en in de nabije toekomst 
een dreiging vormen. In lijn met de aard van de verzamelde data zien de meeste res-
pondenten daarbij met name een dreiging voor de openbare orde. Dit betekent niet 
dat het belang van de dreiging op de democratische rechtsorde moet worden onder-
schat. Hier wordt vanuit de AIVD nadrukkelijk op gewezen, waarbij (zie kopje 
‘Steun voor het toepassen van geweld’) wel behoefte aan aanvullende kennis bestaat. 
Uit de gesprekken met respondenten vanuit het veiligheidsdomein komt naar voren 
dat er daarnaast blijvende aandacht dient te zijn voor onderwerpen binnen de thema’s  
‘Milieu & Dier’ en ‘Anarchisme’. Hoewel laatstgenoemd thema grotendeels is 
opgegaan in het thema ‘Antifascisme & Mensenrechten’, hebben anarchisti-
sche groeperingen zich in het buitenland laten gelden door acties die hoog in het 
geweldsspectrum liggen (waaronder bomaanslagen). Voor het thema ‘Milieu & 
Dier’ geldt dat links-extremistische groeperingen zich in de nabije toekomst kun-
nen gaan roeren rondom nieuwe onderwerpen zoals nanotechnologie. 

De geografische concentratie van links-extremistische groeperingen loopt 
uiteen. Sommigen zijn enkel lokaal of regionaal actief, in andere gevallen vinden 
acties door heel het land plaats. Meerdere groeperingen kenmerken zich derhalve 
door een hoge mate van mobiliteit. Gelet op de informele hiërarchie binnen links-
extremistische groeperingen en de relatief kleine groep personen die bereid is acties 
uit te voeren die maximaal in het geweldsspectrum zitten, is bij het inschatten van 
de huidige en toekomstige dreiging informatie over de betreffende personen van 
belang. Zicht op huidige kopstukken, het identificeren van de nieuwe aanwas en 
het opstellen van risicoprofielen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Welke positie nemen Nederlandse links-extremistische  
groeperingen in Europa in?

Over de wijze waarop opvattingen van links-extremistische groeperingen in 
Nederland zich verhouden tot die van links-extremistische groeperingen in het bui-
tenland, zijn in beperkte mate uitspraken mogelijk. Dit is ten eerste een gevolg van 
het feit dat buitenlandse respondenten niet konden (of mochten) meewerken aan 
het onderzoek en – wanneer zij dit konden – onvoldoende kennis hadden van de 
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Nederlandse situatie om een vergelijking te kunnen maken. Daarnaast speelt mee 
dat in dit verkennende onderzoek enkel gekeken is naar de ontwikkeling van het 
linksextremisme in de Nederland omringende landen (België, Duitsland), waarbij 
overwegend gebruikgemaakt is van mediaberichtgeving. 

Door de bank genomen lijkt het links-extremisme in Duitsland zich qua 
aard langs dezelfde lijn als in Nederland te hebben ontwikkeld. Dit kan worden 
afgeleid uit de thema’s die in buitenlandse media naar voren zijn gekomen en de 
banden met buitenlandse groeperingen op met name de thema’s ‘Antifascisme & 
Mensenrechten’ en ‘Milieu & Dier’. Groeperingen hanteren veelal dezelfde modus 
operandi en ondersteunen of faciliteren elkaar daarbij wanneer acties in het thuis-
land plaatsvinden. Voor zover een vergelijking mogelijk is, lijkt met name qua the-
matiek en modus operandi sprake te zijn van overeenkomsten tussen Nederlandse 
en buitenlandse links-extremistische groeperingen. Tegelijkertijd past daarbij de 
nuance dat in vergelijking met Duitsland wel degelijk sprake is van verschillen waar 
het gaat om grootte van de links-extremistische scene en de bereidheid tot het ple-
gen van acties die hoger in het geweldsspectrum liggen. De Nederlandse links-
extremistische scene is ten opzichte van Duitsland bijvoorbeeld vele malen kleiner. 
Om die reden lijken Nederlandse links-extremisten dan ook eerder voor overleg 
en acties naar het buitenland af te reizen, waar de links-extremistische scene gro-
ter is, dan andersom. Daarnaast lijken niet alleen in Duitsland maar ook in Zuid-
Europese landen meer acties te worden gepleegd met een hogere graad van geweld.

Tot slot

De ontwikkelingen die in dit rapport beschreven staan, sluiten aan bij de constatering 
van de AIVD (2013) dat groeperingen die actief zijn op het gebied van antifascisme 
en mensenrechten samenwerkingsverbanden zijn aangegaan. De mate van samen-
werking lijkt zich de afgelopen jaren te hebben geïntensiveerd, wat reden is geweest 
om in dit onderzoek te spreken van het thema ‘Antifascisme & Mensenrechten’. Dit 
onderzoek maakt duidelijk dat het binnen en buiten de kaders van de wet opereren  
– ofwel: activisme en extremisme – sterk met elkaar samenhangen en een sterk reac-
tief karakter hebben. In lijn met de bevindingen uit eerder onderzoek (Van der Varst 
et al., 2010) kunnen onder de noemer van extremisme afdwingers en geweldplegers 
worden geschaard. Van der Varst et al. (2010) lieten zien dat de groep geweldplegers 
klein is. Ook dit onderzoek illustreert dit standpunt. Geweld tegen politiemede-
werkers, ideologisch tegenhangers (in de brede zin van het woord) en personen of 
bedrijven die ‘onrechtvaardig beleid’ faciliteren, kan vanwege hun rol, activiteiten 
en/of standpunten desalniettemin wel als gerechtvaardigd worden gezien. 

In vergelijking met het onderzoek van Van der Varst et al. (2010) is geen 
sprake van kwalitatief fundamentele wijzigingen in het links-extremistische land-



Samenvatting    13

schap (bijvoorbeeld in relatie tot actiemethoden). In hun onderzoek volstaan Van 
der Varst et al. (2010) met een typologie van extreemlinks en links-extremistische 
groeperingen. Om die reden is het niet mogelijk om trends in aantallen links-extre-
mistische groeperingen te onderscheiden. Onderhavig onderzoek laat wel zien dat 
de links-extremistische scene in Nederland – zeker in vergelijking met het buiten-
land – weliswaar klein is, maar wel degelijk nieuwe aanwas kent. Wie deze perso-
nen zijn, wat hen drijft en welke risico’s daarmee samenhangen is vooralsnog niet 
bekend. Dit geldt evenzeer voor de dwarsverbanden tussen groeperingen en de rol 
die bepaalde personen (‘kopstukken’) daarin spelen. Het versterken van de intel-
ligence op het gebied van links-extremisme bij de politie is derhalve een aandachts-
punt. Aanknopingspunten voor de wijze waarop daaraan vormgegeven kan worden, 
kunnen worden gehaald uit de aanpak van andere problematische groepen (zoals 
hooligans). Het is daarbij belangrijk de focus niet te beperken tot de risico’s voor de 
openbare orde. Hoewel de aandacht voor links-extremisme overwegend daarnaar 
uitgaat, is wel degelijk sprake van acties die hoog in het geweldsspectrum zitten 
en sterk aan de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers raken. Zicht op de impact 
daarvan voor slachtoffers en de gevolgen voor de democratische rechtsorde kunnen 
behulpzaam zijn voor het formuleren van toekomstig beleid. Naast slachtofferschap 
en de impact op de democratische rechtsorde is het van belang om stil te staan bij de 
straffeloosheid die tot op heden in veel gevallen hand in hand lijkt te gaan met het 
plegen van links-extremistische acties, waarbij vervolging om uiteenlopende rede-
nen vrijwel niet plaatsvindt. 
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