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Samenvatting 
 
 
In dit rapport wordt een eerste inventarisatie gepresenteerd van verschillende 
maatregelen tegen radicalisering, extremisme en terrorisme (hier genoemd: 
contraterrorismebeleid) in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. De NCTb heeft het WODC verzocht een 
onderzoek uit te voeren naar contraterrorismemaatregelen die er tot begin 2006 
zijn in de betreffende landen. Dit is een eerste internationale inventarisatie in 
meerdere beleidsterreinen in ontwikkeling, waarbij het contraterrorismebeleid 
gekenmerkt wordt door een zeer hoge ontwikkelings- en innovatiesnelheid. Deze 
inventarisatie kan fungeren als vertrekpunt om de ontwikkelingen in het beleid te 
kunnen registreren en zicht te krijgen op de doeltreffendheid er van. Het blijven 
volgen van de ontwikkelingen wordt dan ook aanbevolen. 
 
Wetenschappelijk onderzoekers in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en de 
Verenigde Staten hebben werkdocumenten gemaakt, die elk een inventarisatie 
bevatten van het beleid in het betreffende land, gebaseerd op open bronnen; 
vooral overheidspublicaties en –websites maar ook op artikelen, rapporten en 
boeken. Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de gegevens door het WODC verzameld. 
De dataverzameling is op 1 februari 2006 afgesloten. 
Behalve het maken van de inventarisatie, is aan de onderzoekers gevraagd om: 
– een beknopte historische schets van de ontwikkeling van het 

contraterrorismebeleid in het betreffende land te geven en daarbij aandacht te 
besteden aan ervaringen die met eerder terrorisme en de bestrijding daarvan 
zijn opgedaan 

– indien mogelijk, aandacht te besteden aan de (beleids)assumpties die ten 
grondslag liggen aan recentere maatregelen 

– na te gaan wat aan evaluaties beschikbaar is. 
 
Omwille van het inventariserend karakter, kunnen er tussen de landen verschillen 
optreden wat betreft de mate van detail waarmee de onderwerpen worden 
besproken.. Het betreft “work in progress” over een beleidsterrein in progress. Er is 
geen sprake van een systematische vergelijking van de landen. Conclusies ten 
aanzien van het al dan niet invoeren van bepaalde maatregelen in Nederland 
kunnen op basis van dit rapport dan ook nog niet worden getrokken. Wel worden, 
nadat hieronder de belangrijkste resultaten van de studie kort zijn weergegeven1, 
een zevental strategische vraagstukken aangeduid die uit het materiaal naar voren 
komen. 
 
 
Hoofdpunten uit de onderzochte beleidsterreinen 
 
1 Preventie van radicalisering en rekrutering 
Het fenomeen van radicalisering van met name jonge moslims (en de rol van 
internet daarbij) wordt onderkend in alle onderzochte landen. In enkele rapporten 
wordt aandacht besteed aan de meer algemene duiding van het probleem. Naast 

                                               
1 Een meer volledige samenvatting is te vinden in hoofdstuk 4. 
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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 geprobeerd wordt in te grijpen in het proces. Sommige 
Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk  en ook Nederland, streven er 
duidelijk naar om te voorkomen dat radicalisering plaatsvindt, waarbij het streven 
is om op een vroeg moment in te grijpen in het proces. In de Verenigde Staten 
wordt volgens het werkdocument juist een ruime uitleg van de vrijheid van 
meningsuiting gehanteerd en wordt vooral geprobeerd om rekrutering voor 
terroristische acties tegen te gaan. De Verenigde Staten en ook het Verenigd 
Koninkrijk hebben ook een internationale aanpak van radicalisering ontwikkeld, 
waarbij de assumptie is dat het terugdringen van slechte leefomstandigheden en 
lokale conflicten de voedingsbodem voor extremisme kan verminderen. 
 
2 Voorlichting aan het algemene publiek 
De mate waarin verschillende landen voorlichting aan het publiek geven over hun 
contraterrorismebeleid 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. In sommige landen is een systeem voor ‘alertering’ in gang gezet. Een 
dilemma bij het voorlichtingsbeleid is dat uitgebreide informatie de steun van de 
bevolking kan bevorderen, maar tegelijk de terroristen kan helpen. Ervaringen met 
voorlichting in verschillende sectoren en theorievorming hieromtrent zouden 
gebruikt kunnen worden om de campagnes beter te onderbouwen. 
 
3 Institutionele ontwikkelingen 
In de meeste landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, zijn speciale 
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 zijn veelal nog in volle gang. Over het 
Department of Homeland Security in de Verenigde Staten zijn al wel enige studies 
bekend, die er op duiden dat op conceptueel en organisatorisch vlak nog veel 
problemen te overwinnen zijn. 
 
4 Intelligence 
Voor het bouwen aan een informatiepositie worden door overheden verschillende 
strategieën toegepast. In de werkdocumenten is sprake van human intelligence, low 
level intelligence en het gebruik maken van (gekoppelde) persoonsgegevens door 
middel van datamining. 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 
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in relatie met zaken als dataretentie en sleepnetonderzoeken. Met de nieuwe wet 
van 2006 lijkt ook in Frankrijk sprake te gaan zijn van een verschuiving naar 
databases ten opzichte van de traditie waarin de human intelligence sterk 
benadrukt werd. Er lijkt daarmee sprake van een zekere technologisering van het 
inlichtingenwerk. De uitwisseling van informatie tussen instanties binnen landen, 
tussen landen onderling en internationaal blijft een punt van aandacht. 
 
5 Bescherming van de vitale infrastructuur 
Hoewel dit onderwerp niet in alle werkdocumenten uitvoerig behandeld is, bestaat 
de indruk 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. 
 
6 Wet- en regelgeving 
Op het terrein van internationale wetgeving rond is een aanzienlijke mate van 
overeenstemming tussen de verschillende landen bereikt, onder andere door het 
Europese kaderbesluit. Toch blijven er verschillen tussen de landen bestaan. Zo 
heeft het Verenigd Koninkrijk 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 (zie par. 3.12). 
Terrorismebestrijding wordt nagestreefd met wet- en regelgeving: de financiering 
van terrorisme, vreemdelingrechtelijke maatregelen, nieuwe strafbaarstellingen en 
maatregelen op het terrein van de strafvordering worden in dit verband belicht in 
het rapport. Het gebruik van informatie van inlichtingendiensten in het strafproces 
kwam alleen in het Verenigd Koninkrijk voor in de regelgeving, maar werd daar tot 
nu toe niet gebruikt. 
In verschillende landen bestaan wettelijke regelingen om terrorismeverdachten 
langer vast te houden zonder aanklacht en om contacten met de advocaat of 
familie te beperken (‘incommunicado’). Deze regelingen zijn vaak moeilijk met 
elkaar te vergelijken, omdat de voorlopige of preventieve hechtenis gezien moet 
worden binnen de juridische traditie van het betreffende land. Ook bestaat in 
sommige landen de mogelijkheid om advocaten geen (volledige) inzage te geven in 
het strafdossier. 
Het beperken van de beroepsuitoefening van personen die veroordeeld zijn voor 
terroristische misdaden is mogelijk in sommige landen. 
 
7 Implementatie en evaluatie 
Naar verwachting zal 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. 
Door enkele auteurs van de werkdocumenten wordt opgeroepen om in het 
evaluatieonderzoek ook de vraag te betrekken of alle maatregelen die door 
beleidsmakers worden ontwikkeld ook daadwerkelijk tot implementatie leiden. 
 
Duidelijk is dat een groot deel van het staande beleid in de onderzochte landen 
recent is ingevoerd, waarbij in de werkdocumenten wordt meermalen gesteld 
wordt dat sprake was van emergency measures. Er was dus vrijwel geen tijd om aan 
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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. Door gebruik te maken van syntheses van bestaand onderzoek, dat 
zich richt op de mechanismen die in het contraterrorismebeleid verondersteld 
worden te werken, kan dit zicht verkregen worden. Het gaat daarbij om aanzienlijk 
meer dan alleen díe onderzoeken die het stempel ‘evaluatie van 
contraterrorismebeleid’ dragen. 
 
 
Strategische vraagstukken 
 
In het rapport wordt een inventarisatie weergegeven van contraterrorismebeleid — 
in brede zin — in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten. Welke strategische vraagstukken voor het beleid komen uit het 
onderzoek naar voren? 
 
1 Leren van eerdere ervaringen? 
De analyse van het ‘oude terrorisme’ in het licht van de meest recente 
ontwikkelingen lijkt nog maar net begonnen, maar zou niettemin zeer de moeite 
waard kunnen zijn (zie hoofdstuk 2). De geschiedenis van de opkomst en neergang 
van terroristische bewegingen kan aanknopingspunten bieden voor het huidige 
beleid van regeringen. Onder welke condities kan met terroristen dan wel hun 
‘politieke’ vleugels onderhandeld worden (Spanje, Noord-Ierland)? Wanneer is een 
amnestieregeling toepasbaar (Frankrijk)? Wat valt er te leren van de aanpak van de 
RAF-sympathisanten uit de zeventiger jaren  bij de benadering van radicaliserende 
jonge moslims heden ten dage (Duitsland). Volgens Wilkinson is de IRA 
geïnspireerd door succesvolle terroristische bewegingen uit de periode van de 
dekolonisatie2. Nederland heeft de ervaring van de Molukse acties in de zeventiger 
jaren. In hoeverre vallen parallellen te trekken naar de huidige periode? 
 
2 Vooral repressie of ook nadruk op preventie van radicalisering? 
Uit het in dit rapport gegeven overzicht van contraterrorismebeleid komen 
verschillende ‘beleidsstijlen’ naar voren, die mogelijk deels gerelateerd zijn aan de 
eerdere ervaringen met terrorisme en aan de (bestuurlijke) tradities in een bepaald 
land in het algemeen. 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. In vooral het Verenigd Koninkrijk wordt zwaar 
ingezet op preventie van radicalisering, waarbij in dit geval vooral gemikt wordt op 
het verbeteren van de relaties van de overheid met minority communities. Net als 
in Nederland zijn in het Verenigd Koninkrijk  regeringsnota’s over het onderwerp 
radicalisering verschenen. 
 
3 Hoe kunnen de spanningen tussen bevolkingsgroepen 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 

                                               
2  Zie: Wilkinson (1981). 
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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, waarbij de Islam als gecodificeerde religie (Koran, hadith, etc.) als 
bron — en daarmee oorzaak — van het jihadi terrorisme wordt aangewezen. 
Regeringen die een voorzichtige benadering kiezen (zoals rond de ‘Deense Cartoon 
affaire’) worden soms beschuldigd van ‘appeasement’, het versterken van de 
‘vijand’ door de confrontatie niet aan te gaan. De overheid zal een evenwicht 
moeten vinden waarbij spanningen tussen en binnen bevolkingsgroepen worden 
voorkomen. 
De aanwezigheid van grote moslimminderheden noopt de overheid tot het 
ontwikkelen van een beleid ten aanzien van de vraag welke houding aan te nemen 
ware ten opzichte van de islam. Dit thema ligt in de onderzochte landen gevoelig. 
In Frankrijk probeert men van overheidswege een gematigde Islam van de grond te 
krijgen. Het Verenigd Koninkrijk lijkt zich te beperken tot het bestrijden van de 
meest radicale elementen. Door middel van community impact assessments wordt 
beoogd zicht te krijgen op de reacties die het beleid oproept in etnische 
gemeenschappen. De vraag kan worden gesteld of dit alleen voor de 
minderheidsgemeenschappen zou moeten gelden, of ook (bijvoorbeeld) voor 
groepen waar extreemrechts potentiële aanhang vindt. 
 
4 Hoe kunnen extremistische elementen buiten de deur worden gehouden of het 
land uitgezet? 
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. In 
breder verband dan alleen in het kader van het vreemdelingenbeleid is een nadere 
analyse van deze vormen van radicalisering en extremisme van belang. Zo wordt in 
het werkdocument over Frankrijk vermeld dat het GIA terrorisme weliswaar een 
vorm van ‘Islamistisch’ terrorisme is, maar slechts geduid kan worden in het licht 
van de complexe relatie tussen Frankrijk en Algerije in een reeks van decennia. 
Duidelijk is ook dat er sprake is van ‘home grown’ terrorisme, zoals is gebleken in 
Londen en Amsterdam, waarvan de relatie met buitenlandse invloeden veel 
moeilijker te duiden is in termen van het vreemdelingenrecht. 
 
5 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 (Palestina, Afghanistan, Irak, Tsjetsjenië…). Op die 
manier proberen ze de voedingsbodem voor extremisme te verminderen. Zuid-
Europese landen (met name genoemd in het werkdocument over Spanje) werken 
aan samenwerking met alle landen rond de Middellandse Zee (Euromed) mede om 
de regionale spanningen te verminderen. Zou Nederland zijn rol op het 
internationale vlak kunnen intensiveren? 
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6 Het publiek informeren zonder terroristen te helpen 
Zoals hierboven in de samenvatting al werd genoemd, wordt in wisselende mate 
voorlichting gegeven aan het algemene publiek over de terrorismebestrijding. Van 
een gearticuleerde en onderbouwde visie op de rol die voorlichting zou moeten 
spelen lijkt niet altijd sprake. Wel worden in de werkdocumenten diverse factoren 
die hierbij een rol spelen terloops genoemd. Zo wordt een document uit het 
Verenigd Koninkrijk  geciteerd, waarin wordt gesteld dat het publiek op de hoogte 
gehouden wordt van de ontwikkelingen, maar zonder de terroristen al te zeer 
behulpzaam te zijn bij het ontwijken van genomen maatregelen. Het idee dat de 
tegenpartij ‘meeluistert’ heeft er al toe geleid dat een aantal documenten 
verwijderd zijn van websites waar ze eerder voor het publiek toegankelijk waren. 
Meer expliciet gebruik van bestaande theoretische inzichten omtrent de condities 
waaronder het publiek bij het beleid betrokken kan worden, behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
7 Evenwicht tussen veiligheid en vrijheid 
In sommige onderzochte landen worden grote databases aangelegd met gegevens 
uit diverse bronnen, waaronder soms privacygevoelige. Vooral in Duitsland is een 
traditie van ‘Rasterfahndung’. Ook in de Verenigde Staten worden grote 
gegevensbestanden aangelegd. Het grote verschil tussen het zoeken naar patronen 
in gegevensbestanden en het vergaren van informatie door middel van human 
intelligence is dat informatie inwinning via informanten en agenten op specifieke 
personen gericht is, terwijl elektronische analyse grote aantallen mensen treft, 
waarvan slechts een zeer miniem gedeelte iets met extremisme of terrorisme te 
maken heeft. Door critici is gesteld dat de ‘identificaties’ lang niet altijd correct zijn 
en bovendien moeilijk te corrigeren. Voorstanders stellen dat juist de veiligheid van 
diezelfde personen wordt bevorderd. Dit laatste kan uiteraard onderzocht worden. 
 


