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Aanleiding en vraagstelling 
 
Sinds 11 september 2001 is in veel landen, waaronder Nederland, een groot aantal maatregelen genomen 
waarmee wordt beoogd radicalisering, extremisme en terrorisme tegen te gaan. In een korte tijd zijn 
diverse wettelijke en organisatorische maatregelen op een betrekkelijk onbekend beleidsterrein genomen. 
Het WODC heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van beleid met betrekking tot de aanpak van terrorisme in 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het onderzoek is 
uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en de Verenigde 
Staten. Door de Radboud Universiteit Nijmegen is een afzonderlijke studie uitgevoerd naar de 
maatregelen op het gebied van straf- en strafprocesrecht gericht op terrorisme, welke eveneens in het 
eindrapport is verwerkt. Vier onderzoeksvragen stonden centraal:  
1 Welke variatie is er in de manieren waarop het (overheids)beleid op het gebied van radicalisering en 

terrorismebestrijding wordt geformuleerd, uitgewerkt en geïmplementeerd?  
2 Hoe hangt dit samen met de inzichten die er bestaan ten aanzien van oorzaken en achtergronden van 

radicalisering en terrorisme en de voor de beleidsbeïnvloeding vatbare factoren die te onderscheiden 
zijn? 

3 Welke specifieke beleidsmaatregelen zijn er genomen? Wat zijn de beoogde doelen, welke middelen 
worden hiervoor ingezet en welke beleidsveronderstellingen liggen hieraan ten grondslag?  

4 Wat is er bekend over de implementatie en de uitvoering van deze beleidsmaatregelen? 
 

Bevindingen uit de onderzochte 
beleidsterreinen 

 
Preventie van radicalisering en rekrutering 

Het fenomeen van radicalisering wordt onderkend 
in alle onderzochte landen. In enkele rapporten 
wordt aandacht besteed aan de meer algemene 
duiding van het probleem. Naast Nederland lijkt 
vooral het Verenigd Koninkrijk veel 
beleidsaandacht aan radicalisering te schenken. In 
het Verenigd Koninkrijk bestaat een enigszins 
uitgewerkt concept, waarbij structurele, 
motivationele en omgevingsfactoren worden 
onderscheiden. In het Verenigd Koninkrijk wordt 
geprobeerd in de verschillende betrokken 
overheidsdiensten rekening te houden met 
mogelijke gevolgen van maatregelen voor de 
relatie met de moslimgemeenschap.  
Een verschil in benadering van radicalisering 
tussen de onderzochte landen betreft het moment 
waarop getracht wordt in te grijpen in het proces. 
Sommige Europese landen, zoals het Verenigd 
Koninkrijk en ook Nederland, hebben de intentie 
om te voorkomen dat radicalisering plaatsvindt, 
waarbij het streven is om op een vroeg moment in 
te grijpen in het proces. In andere landen ligt de 
nadruk meer op repressie. 
 

Voorlichting aan het algemene publiek 
De mate waarin verschillende landen voorlichting 
aan het publiek geven over hun contra- 
 

terrorismebeleid en het publiek hierin proberen te 
betrekken, verschilt sterk. Met het Verenigd 
Koninkrijk lijkt Nederland het meest vergaande 
informatiebeleid te hebben: er is een huis-aan-
huis folder verspreid en een speciale website 
opgezet. Een dilemma bij het voorlichtingsbeleid 
is dat uitgebreide informatie de steun van de 
bevolking kan bevorderen, maar tegelijk de 
terroristen kan helpen.  
 

Institutionele ontwikkelingen 
In de meeste landen, met uitzondering van het 
Verenigd Koninkrijk, zijn organen opgericht om 
de bestrijding van terrorisme te coördineren. 
Soms betreft het samenwerkingsverbanden tussen 
opsporings- en inlichtingendiensten, soms zijn er 
ook andere organisaties, zoals ministeries, 
betrokken in deze nieuwe organen. In deze 
organisaties werken veelal mensen van 
verschillende ministeries en diensten samen. 
Deze ontwikkelingen situeren zich vooral op 
conceptueel en organisatorische vlak en zijn 
veelal nog in volle beweging.   
 

Intelligence 
Voor het bouwen aan een informatiepositie 
worden door overheden verschillende strategieën 
toegepast. In een aantal landen is sprake van 
human intelligence, low level intelligence en het 
gebruik maken van (gekoppelde) 
persoonsgegevens door middel van datamining.  
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Het gebruik van databases met persoonsgegevens 
die gekoppeld zijn uit een diversiteit aan 
bestanden, wordt vooral in Duitsland 
(Rasterfahndug) en de Verenigde Staten 
benadrukt, al wordt het overal toegepast, 
waaronder het verplicht bewaren van 
gespreksgegevens bij de telefonie ten behoeve van 
nadere analyse en opsporing. Privacy-issues 
spelen ook in alle landen in relatie met zaken als 
dataretentie en sleepnetonderzoeken.  
 

Bescherming van de vitale infrastructuur 
Op grond van de gegevens uit betreffende landen 
kan worden gesteld dat in alle landen door de 
overheid regelgeving is ontwikkeld en structuren 
zijn opgezet om de vitale infrastructuur te 
beschermen bij dreiging van of het zich 
daadwerkelijk voordoen van een terroristische 
aanslag. In verschillende landen bestaat 
samenwerking met bedrijven die tot de vitale 
infrastructuur worden gerekend. 
 

Wet- en regelgeving 
Op het terrein van internationale wetgeving is een 
aanzienlijke mate van overeenstemming tussen de 
verschillende landen bereikt, onder andere door 
het Europese kaderbesluit. Toch zijn er verschillen 
tussen de landen. Het Verenigd Koninkrijk heeft 
een voorbehoud gemaakt bij artikel 5 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
en uit hoofde daarvan de ‘derogating control 
orders’ ingevoerd. Terrorismebestrijding wordt 
nagestreefd met wet- en regelgeving.  
 

Implementatie en evaluatie 
Naar verwachting zal er in de komende jaren in 
de meeste landen materiaal beschikbaar komen 
dat informatie geeft over de mate waarin de 
genomen maatregelen aan hun doelstellingen 
beantwoorden (en tegen welke kosten). Op dit 
moment is nog weinig gevonden omtrent de 
maatregelen die genomen zijn na september 
2001.Het is duidelijk dat een groot deel van het 
staande beleid in de onderzochte landen pas in de 
laatste paar jaren is ingevoerd waarbij soms 
sprake is van emergency measures. Er was dus 
vrijwel geen tijd om aan evidence-based policy 
making te doen; evenmin is in uitgebreide mate 
sprake van het expliciteren van assumpties achter 
verschillende maatregelen. Een belangrijke rol van 
onderzoekers hierbij kan zijn beleidsassumpties 
op te sporen en te systematiseren.  
 

Strategische vraagstukken 
 
In het onderzoek wordt een aantal strategische 
vraagstukken voor het beleid aangeduid:   
 
1 Vooral repressie of ook nadruk op preventie van 

radicalisering?  
In alle landen worden repressieve maatregelen 
genomen door nieuwe strafbaarstellingen en 
verruiming van opsporingsmogelijkheden. Een  
 
 

strategische vraag is hoe — vergelijkenderwijs — 
effectief het is om in te zetten op een breder 
beleid dat tracht te voorkomen dat bepaalde 
mensen radicaliseren en zich aansluiten bij de 
extremisten.  
 
2 Hoe kunnen de spanningen tussen bevolkings-

groepen verminderd worden?  
Toenemende polarisatie kan leiden tot 
radicalisering. Vooral na 9/11 zijn de spanningen 
tussen moslims en autochtonen toegenomen en 
niet zelden is de perceptie dat groepen tegenover 
elkaar komen te staan. Onder jongeren steekt hier 
en daar rechts-extremisme de kop op. In het 
‘Islamdebat’ zoeken sommigen de confrontatie. 
De overheid zal een evenwicht moeten vinden 
waarbij spanningen tussen en binnen 
bevolkingsgroepen worden voorkomen. 
 
3 Hoe extremistische elementen buiten de deur 

houden of het land uitzetten? 
Het vreemdelingenbeleid wordt in alle landen 
ingezet bij de bestrijding van terrorisme. 
Nuanceverschillen hierin zouden te maken 
kunnen hebben met verschillen in de mate waarin 
uit het buitenland geïmporteerd (GIA, PKK) en 
onder immigranten ontstaan extremisme in het 
verleden en recent is opgetreden.  
 
4 Een internationale aanpak?  
Een internationale oriëntatie heeft ongetwijfeld 
een verband met tradities die mede hun wortels 
hebben in de geschiedenis van de internationale 
relaties van (vroegere en tegenwoordige) 
grootmachten. Met name de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk zeggen bij te willen 
dragen aan de oplossing van regionale conflicten 
in het Midden-Oosten en andere landen waar 
extremisten vandaan komen of — vaker — zich mee 
verwant voelen. Op die manier proberen ze de 
voedingsbodem voor extremisme te verminderen. 
Nederland speelt een eigen rol op het 
internationale toneel en deze zou geïntensiveerde 
kunnen worden. 
 
5 Het publiek informeren zonder terroristen te 

helpen 
Van een gearticuleerde en onderbouwde visie op 
de rol die voorlichting zou moeten spelen lijkt 
niet altijd sprake. Wel worden diverse factoren die 
hierbij een rol spelen terloops genoemd. Meer 
expliciet gebruik van bestaande theoretische 
inzichten omtrent de condities waaronder het 
publiek bij het beleid betrokken kan worden, 
behoort tot de mogelijkheden.  
 
6 Evenwicht tussen veiligheid en vrijheid 
In sommige onderzochte landen worden grote 
databases aangelegd met gegevens uit diverse 
bronnen, waaronder soms privacygevoelige. Het 
zoeken naar een goed evenwicht tussen veiligheid 
en de privacy van de burger is een opgave voor de 
komende periode.  
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Deze reeks omvat korte verslagen van onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is verricht.  
Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud het standpunt van de Minister van Justitie weergeeft. 
 
Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl. 

 


