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1 Inleiding 
 

1.1 Opdracht en doelstelling 
Op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de taak op zich genomen 
een analyse uit te voeren naar de contraterrorismewetgeving in EU lidstaten. Het WODC is 
met de sectie straf- en strafprocesrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen 
overeengekomen dat zij een analyse uitvoert van de wetgeving in de vijf grote EU lidstaten, 
Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit rapport is begin januari 
2006 afgerond en bevat overzichten van substantiële, voornamelijk strafrechtelijke, 
(voorgenomen) wetswijzigingen op het gebied van contraterrorisme (Aksu, Buruma en Van 
Kempen, 2006, zie bijlage x). 
Daar de Eerste en Tweede Kamer bij verschillende gelegenheden hebben gevraagd hoe 
bepaalde zaken rondom contraterrorismewetgeving in andere EU lidstaten zijn geregeld, is 
besloten tevens een overzicht te maken van de contraterrorismewetgeving in de overige 
landen.1 In het voorliggende rapport wordt dit overzicht geboden. Dit heeft tot doel om 
inzicht te krijgen in de nieuwe, voornamelijk strafrechtelijke, maatregelen die in andere EU 
landen ter bestrijding van terrorisme zijn ontworpen.  

 
1.2 Opzet en afbakening 
Zoals reeds is aangegeven, worden in deze bijdrage overzichten geboden van de 
contraterrorismewetgeving in een groot aantal EU-landen. Ter sprake komen: België, Cyprus, 
Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden.2 
Binnen het veld van contraterrorismewetgeving is gekozen voor zes thema’s3: (I) nieuwe 
strafbaarstellingen en uitbreiding van reeds bestaande strafbaarstellingen, (II) uitbreiding van 
(bijzondere) opsporingsmethoden, (III) uitbreiding van de mogelijkheden rondom preventieve 
hechtenis, (IV) beperking van personen in hun keuzemogelijkheden wat betreft 
beroepsuitoefening en toegang tot financiële middelen, (V) getuigen en kroongetuigen en (VI) 
maatregelen met betrekking tot asiel en migratie. Deze thema’s zijn onderverdeeld in 
subthema’s. Hierbinnen komt aan de orde wat na bestudering van de bronnen per land is 
gevonden. Er is specifiek gekeken naar wetgeving op het gebied van deze zes thema’s na de 
aanslagen van 11 september 2001. Waar relevant geacht, is ook eerdere wetgeving in de 
overzichten opgenomen.  
 
1.3 Methode 
Om tot de overzichten in dit rapport te komen, is er gebruik gemaakt van zeven verschillende 
bronnen. Ten eerste is de website www.legislationline.org (1.) geraadpleegd. Deze website 
van de Raad van Europa bevat wetsteksten over verscheidene terrorismegerelateerde 
onderwerpen. De tweede bron bestaat uit de country profiles (2.) samengesteld door het 
Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER). In een country profile worden de 
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van contraterrorismewet- en regelgeving 
beschreven. Ze zijn beschikbaar op de website www.coe.int/gmt die eveneens toebehoort aan 
de Raad van Europa. De derde bron waarvan gebruik is gemaakt, omvat het rapport 
‘Terrorism: Special investigation techniques’ (3.) van de Raad van Europa. Dit rapport gaat in 
op de speciale opsporingstechnieken en hun wettelijke basis, bij voornamelijk terroristische 
                                                 
1 Zie onder andere Eerste Kamer, 2005-2006 nr. 29743 B 
2 Dit zijn alle EU-lidstaten behalve Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. 
3 Deze thema’s komen grotendeels overeen met de thema’s uit het rapport van Aksu, Buruma en Van Kempen., 
2006. 
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misdrijven. Het bevat een analytisch rapport evenals ingevulde vragenlijsten van een groot 
aantal landen. De vierde bron bestaat uit een rapportage waarin de mate van implementatie 
van de EU kaderbesluiten (4.) is opgenomen. Deze rapportage is te raadplegen op de website 
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/87255.pdf. Bron vijf is het rapport 
‘Counter-terrorism Legislation and Practice – A survey of selected countries’ (5.) dat is 
opgesteld door het Britse Foreign and Commonwealth Office ten behoeve van de discussie 
over de Prevention of Terrorism Act. Het voorwerk van de Directie Wetgeving (6.) is de zesde 
bron. De zevende bron waarvan gebruik is gemaakt, omvat het boekwerk ‘Apology du 
terrorisme and incitement to terrorism’ (7.). Dit rapport gaat in op strafbaarstellingen met 
betrekking tot het ‘verheerlijken van terrorisme’ en het ‘aanzetten tot terrorisme’ en bevat 
tevens ingevulde vragenlijsten van een groot aantal landen. 
 
In het onderstaande schema wordt de beschikbaarheid van het materiaal in de genoemde 
bronnen naar EU lidstaten weergegeven. 
 
Land 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Nederland   x x   x 
        
Duitsland x x x x x x x 
Frankrijk x  x x x x x 
Italië x  x x x x x 
Spanje x x x x x x x 
VK x x x x  x x 
        
België x x x x  x x 
Cyprus   x x   x 
Denemarken   x x   x 
Estland x  x x   x 
Finland   x x   x 
Griekenland    x x  x 
Hongarije   x x   x 
Ierland x  x x   x 
Letland  x x x   x 
Litouwen  x x x   x 
Luxemburg  x x x   x 
Malta x  x x    
Oostenrijk  x x x  x x 
Polen  x x x   x 
Portugal   x x   x 
Slovenië  x x x   x 
Slowakije x  x x   x 
Tsjechische 
Rep 

  x x   x 

Zweden x  x x x  x 
 
Bovenstaande bronnen zijn geselecteerd in overleg met de NCTb. In eerste instantie was de 
Peer evaluation ‘national anti-terrorism arrangements’, die door de EU is opgezet, ook als 
bron geselecteerd, maar bij nader inzien is deze buiten beschouwing gelaten. Aangezien de 
inhoud van dit document geheim is, zou het veel inspanning hebben gevergd om het materiaal 
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te mogen gebruiken. Ingeschat is dat de inspanning die zou moeten worden geleverd, niet op 
woog tegen de informatie die ermee was verkregen. De Peer evaluation bevat volgens 
ingewijden overigens beperkte informatie, namelijk over bevoegdheden en het functioneren 
van politie, inlichtingendiensten en het openbaar ministerie. Wel is in dit rapport, waar 
relevant, verwezen naar aanbevelingen uit het openbare eindrapport.  
Zoals eerder is opgemerkt, wordt in deze bijdrage een overzicht gegeven van de informatie 
die per thema is gevonden in de hierboven beschreven bronnen. Als een bepaald land binnen 
een (sub)thema niet ter sprake komt, betekent dat niet dat contraterrorismewetgeving in dat 
land ontbreekt, alleen voorzagen de bestudeerde bronnen niet in deze informatie. 
Opgemerkt dient te worden dat tijdens het onderzoek is gebleken dat de inhoud van sommige 
bronnen minder recent is. 
 
 
2 Nieuwe strafbaarstellingen en uitbreiding van reeds bestaande 

strafbaarstellingen 
 
2.1 Inleiding 
Op het terrein van terrorisme heeft de laatste jaren een aanzienlijke aanwas van wet- en 
regelgeving plaatsgevonden. De nieuwe strafbaarstellingen of de uitbreiding van reeds 
bestaande strafbaarstellingen zijn onder andere een gevolg van de verschillende EU (kader-) 
besluiten die lidstaten in hun nationale wetgeving hebben geïmplementeerd. 
In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de mate waarin terrorisme of 
terroristische misdrijven zijn opgenomen in de nationale wetgeving van de geselecteerde 
landen. Daarbij wordt aangegeven in hoeverre dit een gevolg is van de implementatie van het 
kaderbesluit inzake terrorismebestrijding (Framework Decision of 13 June 2002 on 
Combating Terrorism). Dit kaderbesluit is een van de wettelijke maatregelen die is 
opgenomen in het Europees Actieplan ter bestrijding van terrorisme (Declaration on 
terrorism of the European Council of 25 March 2004)4. De volledige tekst van dit 
kaderbesluit is terug te vinden op www.europa.eu.int/eur-lex. Na dit overzicht komt aan de 
orde welke landen het financieren van terrorisme hebben strafbaar gesteld. Tenslotte wordt 
weergegeven in welke landen het ‘aanzetten tot terrorisme’ en het ‘verheerlijken van 
terrorisme’ strafbare delicten zijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van het rapport ‘Apology du 
terrorisme and incitement to terrorism’. Al deze overzichten vloeien voort uit de informatie 
die hierover is gevonden in de bestudeerde bronnen. 
 
2.2 strafbaarstelling terroristische misdrijven 
In de Framework Decision of 13 June 2002 on Combating Terrorism staat dat iedere lidstaat 
wordt geacht maatregelen te nemen om terroristische misdrijven strafbaar te stellen in de 
nationale wetgeving. De onder a) tot en met i) bedoelde opzettelijke gedragingen, die door 
hun aard of context een land of een internationale organisatie ernstig kunnen schaden en die 
overeenkomstig het nationale recht als strafbare feiten zijn gekwalificeerd, kunnen worden 
aangemerkt als terroristische misdrijven. Hiervan is sprake indien de dader deze feiten pleegt 
met het oogmerk om: 
- een bevolking ernstig vrees aan te jagen, of 

                                                 
4 Deze verklaring is opgesteld naar aanleiding van de aanslagen in Madrid en bevat verschillende wettelijke 
instumenten waarvan de bedoeling is dat alle EU lidstaten deze implementeren in hun nationale wetgeving. 
Daarnaast worden alle EU lidstaten in de verklaring opgeroepen tot de ontwikkeling van een lange termijn 
strategie die gericht dient te zijn op alle factoren die aan terrorisme bijdragen. 
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- de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het 
verrichten of het zich onthouden van een handeling, dan wel   
- de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een 
internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen: 
a) aanslag op het leven van een persoon, die de dood ten gevolge kan hebben; 
b) ernstige schending van de lichamelijke integriteit van een persoon; 
c) ontvoering of gijzeling; 
d) het veroorzaken van grootschalige vernieling van staats- of regeringsvoorzieningen, 
vervoersystemen of infrastructurele voorzieningen, met inbegrip van informaticasystemen, 
een vast platform op het continentale plat, openbare plaatsen of niet voor het publiek 
toegankelijke terreinen, waardoor mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht of grote 
economische schade kan worden aangericht; 
e) het kapen van een luchtvaartuig, vaartuig of ander transportmiddel voor het vervoer van 
groepen van personen of goederen; 
f) het vervaardigen, bezit, verwerven, vervoer, leveren of het gebruik van vuurwapens, 
springstoffen, kernwapens, biologische en chemische wapens, alsmede het verrichten van 
onderzoek en het ontwikkelen van biologische en chemische wapens; 
g) het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen of het veroorzaken van brand, overstroming of 
ontploffing, waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht; 
h) het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, elektriciteit of een andere essentiële 
natuurlijke hulpbron, waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht; 
i) het bedreigen met een van de onder a) tot en met h) bedoelde gedragingen. 
Verder komen in dit kaderbesluit strafbare feiten aan de orde die in verband staan met 
uitlokking, medeplichtigheid en poging van de hier besproken delicten, sancties, bijzondere 
omstandigheden waaronder een lidstaat de straffen kan verminderen, aansprakelijkheid van 
rechtspersonen, sancties ten aanzien van rechtspersonen, rechtsmacht en vervolging, 
bescherming van en bijstand aan slachtoffers, uitvoering en verslagen, de territoriale 
werkingssfeer en de inwerkingtreding. 
 
Van de lidstaten wordt niet verwacht dat ze de definities letterlijk overnemen, maar dat zij 
deze zodanig implementeren dat ze passen in de context van de nationale wetgeving. In 
navolging van het bovengenoemde kaderbesluit hebben België, Griekenland, Hongarije, 
Luxemburg, Polen, Zweden en Slowakije de definitie van terroristische misdrijven 
geïmplementeerd in hun nationale wetgeving.5 Dit betekent dat de drie oogmerken die 
voorwaarden vormen voor een terroristisch misdrijf in ieder geval in de nationale definitie van 
terrorisme of terroristische misdrijven zijn verwerkt. Estland, Finland, Letland, Litouwen, 
Oostenrijk en Slovenië kennen een eigen definitie van terrorisme die niet of slechts 
gedeeltelijk overeenkomt met de definitie uit het kaderbesluit.  
Van Denemarken, Ierland en Portugal is bekend dat zij over contraterrorisme-wetgeving 
beschikken. Onduidelijk is echter of deze wetgeving is gebaseerd op het kaderbesluit of dat zij 
een eigen definitie van terrorisme hanteren.6 Bekend is dat Cyprus en Litouwen de 
Framework Decision of 13 June 2002 on Combating Terrorism nog niet hebben 

                                                 
5 Dit is de stand van zaken op 9 maart 2006. 
6 Hierover is of niets gevonden in de bestudeerde bronnen of er kan geen uitsluitsel worden gegeven op basis van 
datgene wat is gevonden.   
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geïmplementeerd.7 Van Slowakije, Letland en Tsjechië is bekend dat zij het kaderbesluit 
deels hebben geïmplementeerd.8   
 
2.3 strafbaarstelling financieren van terrorisme 
Van Estland, Finland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slovenië en Zweden 
is bekend dat zij het financieren van terrorisme strafbaar hebben gesteld onder specifieke of 
algemene bepalingen in de nationale wetgeving.  
In Estland kent men sinds 2004 de samengevoegde Money Laundering and Terrorist 
Financing Act. Deze wet reguleert de handelingen van kredietinstellingen, financiële 
instellingen, The Financial Intelligence Unit en andere instanties en personen die als doel 
hebben om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen. Onder het 
financieren van terroristen wordt verstaan “ the allocation or raising of funds to plan or 
perform acts which are deemed to be acts of terrorism within the meaning of the Penal Code 
(RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22) or to finance the 
operation of terrorist organisations or in the knowledge that the funds allocated or raised will 
be used for the aforementioned purposes.” In Finland en Slovenië is het financieren van 
terrorisme strafbaar op grond van een soortgelijke, specifiek op terrorisme gerichte, bepaling. 
In Zweden is het financieren van terrorisme strafbaar gesteld onder een algemene bepaling 
gericht op ernstige misdrijven: een ieder die direct of indirect fondsen verschaft of verzameld 
met als doel het financieren van een aantal bij de wet genoemde delicten of zich ervan bewust 
is dat deze fondsen de genoemde delicten zal financieren, is strafbaar. In Letland valt het 
financieren van terrorisme onder een bepaling die de aansprakelijkheid voor het oprichten van 
een criminele organisatie regelt. Deze bepaling stelt dat niet alleen personen die een criminele 
organisatie hebben opgericht, geleid of eraan hebben deelgenomen, strafbaar zijn aan het 
begaan van ernstige misdaden tegen het belang van de staat, maar dat personen die zich 
bewust zijn van doelen van criminele organisaties en zich opzettelijk inlaten met dit soort 
organisaties of met de fundamenten hiervan, ook aansprakelijk zijn. Het financieren van 
terrorisme valt hieronder, omdat het aanbieden van financiële steun aan dit soort organisaties 
neerkomt op het opzettelijk betrokken raken bij een criminele organisatie. In Litouwen is in 
1998 de Law on the Prevention of Money Laundering aangenomen. Deze wet voorziet in 
maatregelen ter voorkoming van het witwassen van geld en benoemt instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de implementatie van deze maatregelen. Daarnaast bevat de wet 
bepalingen die zich richten op het voorkomen van het financieren van terrorisme. Zo kan de 
uitvoering van verdachte geldtransacties bijvoorbeeld worden gestaakt voor 48 uur. In Polen 
kent men de Law on Counteracting Introduction into Financial Circulation of Property 
Values Derived from Illegal or Undisclosed Sources and on Counteracting the Financing of 
Terrorism of 16 November 2000. Deze wet beschrijft de richtlijnen voor de procedure ten 
aanzien van het bestrijden van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.  
 
2.4 strafbaarstelling ‘aanzetten tot terrorisme’ en ‘verheerlijken van terrorisme’ 
In alle lidstaten is het ‘aanzetten tot terrorisme’ in ieder geval strafbaar volgens algemene 
bepalingen in de nationale wetgeving. Dat wil zeggen dat het ‘aanzetten tot terrorisme’ niet 
letterlijk als strafbepaling is opgenomen in de wetgeving, maar dat het ‘aanzetten tot een 
crimineel delict’, waar terrorisme onder valt, strafbaar is. Alleen van Malta is het onbekend of 
zij beschikt over een dergelijke strafbaarstelling. 

                                                 
7 Dit komt naar voren uit de meest recente update omtrent de implementatie van kaderbesluiten van de EU welke 
is gedateerd van 1 december 2005. 
8 Dit komt naar voren uit de meest recente update omtrent de implementatie van kaderbesluiten van de EU welke 
is gedateerd van 1 december 2005. 
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In enkele lidstaten staat het ‘aanzetten tot terrorisme’ tevens als specifiek delict omschreven 
in de wetgeving. Hiervan is sprake in Denemarken, Hongarije en Ierland. Van Litouwen is het 
onduidelijk of het ‘aanzetten tot terrorisme’ een apart omschreven delict is.9  
Denemarken is het enige land waar het ‘verheerlijken van terrorisme’ als specifiek delict is 
opgenomen in de nationale wetgeving. In Oostenrijk, België, Estland, Griekenland, 
Luxemburg, Portugal, Slovenië en Slowakije is het ‘verheerlijken van terrorisme’ strafbaar 
onder algemene bepalingen binnen het strafrecht. In een aantal andere landen is het minder 
duidelijk in hoeverre het ‘verheerlijken van terrorisme’ bestraft kan worden. In Finland en 
Hongarije is het ‘verheerlijken van terrorisme’, of ‘verbale rechtvaardiging en steun ten 
aanzien van terrorisme’, alleen strafbaar als dit neerkomt op het ‘aanzetten tot een feitelijk 
gepleegd delict’ of (althans in Finland) ‘publieke aanzetting tot een delict’. Hieruit wordt 
duidelijk dat het ‘verheerlijken van terrorisme’ en het ‘aanzetten tot terrorisme’ soms dicht bij 
elkaar liggen. Ook Cyprus, Luxemburg en Zweden geven zelf aan dat zij bepalingen bezitten 
waarbij het ‘verheerlijken van terrorisme’ zou kunnen worden bestraft op grond van 
bepalingen omtrent het ‘aanzetten tot terrorisme’. Cyprus beschikt over de volgende bepaling: 
section 57 van de Criminal Code bepaalt dat een persoon die door spreken, schrijven of op 
een andere wijze, delicten strafbaar gesteld onder Section 63 steunt of aanmoedigt, schuldig is 
aan een ernstig misdrijf en een gevangenisstraf kan krijgen van maximaal 5 jaar. In Section 63 
worden delicten omschreven die als oogmerk hebben om de constitutie omver te werpen of 
een overheid op te richten door revolutie, sabotage of andere gewelddadige middelen. Er is er 
één artikel dat relevant is met betrekking tot terroristische delicten: ’(..) de vernietiging of 
beschadiging van eigendommen van de republiek of van eigendommen die worden gebruikt 
voor handelsverkeer met andere landen of in de republiek’. In Luxemburg beschikt men over 
een wet die bepaalt dat personen die als schuldig of medeschuldig kunnen worden beschouwd 
zijn: 

- degene die de daad hebben uitgevoerd of rechtstreeks hebben meegewerkt aan de 
uitvoering 

- degene die door een bepaalde actie behulpzaam zijn geweest op hebben bijgestaan bij 
het uitvoeren van de daad, en dat dit oorzakelijk was voor het resultaat 

- degene die rechtstreeks tot het delict hebben aangezet door schenkingen, beloftes, 
bedreigingen, misbruik van officiële autoriteiten of macht, samenzwering of een ander 
verwerpelijk middel 

- degene die rechtstreeks tot het delict hebben aangezet door toespraken in openbare 
bijeenkomsten en ruimtes, of door het publiceren en bekendmaken van materiaal, 
ongeacht of dit wordt verkocht of gratis wordt verspreid, behoudens de specifieke 
bepalingen van de wet omtrent de pers 

Personen die als medeplichtig kunnen worden beschouwd zijn: 
- degene die instructies gaven om het delict te plegen 
- degene die wetens wapens, instrumenten of andere middelen verwierven die zijn 

gebruikt om het delict te plegen    
- degen die bewust de dader(s) van het delict behulpzaam zijn geweest of hebben 

bijgestaan bij het voorbereiden of het uitvoeren van de misdaad. 
In Zweden kan het ‘verheerlijken van terrorisme’ worden gestraft op grond van het delict 
‘aanzetten tot een opstand’: een ieder die mondeling voor een menigte of samenkomst van 
mensen, of in een publicatie die wordt verspreid of hiervoor is bedoeld, of in andere berichten 
die bestemd zijn voor het publiek, aanspoort of op andere wijze probeert om mensen over te 

                                                 
9 Twee bestudeerde bronnen spreken elkaar in dit opzicht tegen. Duidelijk is wel dat het aanzetten tot terrorisme 
in ieder geval strafbaar is. Onbekend is alleen of dit onder een algemene strafbepaling of een specifieke 
strafbepaling is. 
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halen tot uitvoering van een delict, en daarbij zijn burgerplicht vermijdt of de publieke 
autoriteit ongehoorzaam is, kan op grond van dit delict worden gestraft. 
Tenslotte is in Tsjechië niet het ‘verheerlijken van de daad’, maar het ‘verheerlijken van de 
dader’ strafbaar gesteld. 
 
 
3 Uitbreiding van (bijzondere) opsporingsmethoden 
 
3.1 Inleiding 
Bijzondere opsporingsmethoden spelen een essentiële rol in het voorkomen en blootleggen 
van terroristische misdrijven. In de Peer evaluation ‘national anti-terrorism arrangements’ 
(het openbare rapport) betreft één van de aanbevelingen ten aanzien van de lidstaten het 
voorzien in een wettelijke grond voor een reeks van onderzoekstechnieken. Ook het 
Nederlandse kabinet acht ruimere bevoegdheden om terrorisme te voorkomen wenselijk, 
aangezien zij van mening is dat de dreiging van terrorisme snel en preventief optreden 
rechtvaardigt.10 Om deze reden is er een wetsvoorstel ontwikkeld omtrent de verruiming van 
mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven. Het wetsvoorstel 
strekt ertoe het inzetten van bijzondere opsporingsmethoden, zoals observatie, infiltratie, 
pseudo-koop en de telefoontap gemakkelijker te maken, in de zin dat er niet langer een 
redelijk vermoeden van een strafbaar feit nodig is, maar dat kan worden volstaan met 
aanwijzingen dat een terroristische aanslag wordt voorbereid. Van dergelijke aanwijzingen is 
sprake, als feiten en omstandigheden duiden op de voorbereiding van een aanslag.11 
Daarnaast kent het wetsvoorstel meer bevoegdheden toe om in een verkennend onderzoek 
informatie te verzamelen over groepen en personen waarbinnen mogelijk een aanslag wordt 
beraamd. Het wetsvoorstel bevat tevens de regeling om bij een terroristische dreiging 
verdachten eerder in bewaring te kunnen nemen dan nu mogelijk is. Zijn bij een verdenking 
van een terroristisch misdrijf nu nog ernstige bezwaren vereist, in de toekomst is een redelijk 
vermoeden van schuld voldoende.  
Ook in andere EU lidstaten hebben de afgelopen jaren ontwikkelingen plaatsgevonden op het 
gebied van bijzondere opsporingsmethoden. Aangezien elke EU lidstaat eigen rechtssystemen 
en rechtsculturen bezit, verschilt de wet- en regelgeving voor de bijzondere 
opsporingsmethoden voor elk land. Toch wijst eerder onderzoek uit dat de belangrijkste 
bijzondere opsporingsmethoden overal worden gebruikt en er geen specifieke verschillen 
tussen EU lidstaten zijn.12  
 
Hieronder volgt een overzicht van (de uitbreiding van) bijzondere opsporingsmethoden in de 
verschillende bestudeerde landen. Er wordt een onderscheid gehanteerd dat is gebaseerd op de 
verdeling uit het rapport ‘Terrorism: special investigation techniques’. Hier wordt een 
onderscheid gemaakt tussen openlijk en geheim onderzoek die beide weer een aantal 
onderverdelingen kennen. Er is in dit hoofdstuk enkel gekozen voor een weergave van de 
bijzondere opsporingsmethoden binnen het geheime onderzoek, aangezien dit het meest 
relevant lijkt in het kader van de bestrijding van terrorisme. Uit het rapport is tevens de 
meeste inhoudelijke informatie voor het onderstaande overzicht verkregen. Daarnaast is er 
gebruik gemaakt van de country profiles (CODEXTER),  het rapport ‘Counter-terrorism 
Legislation and Practice – A survey of selected countries’ en www.legislationline.org. 
Opgemerkt dient te worden dat is gebleken dat niet elk land hetzelfde verstaat onder het 

                                                 
10 Tweede voortgangsrapportage terrorismebestrijding, kenmerk: 5354115/05/NCTb 
11 Persbericht ministerraad 4 maart 2005 http://www.minaz.nl/data/1109944677.pdf
12 Terrorism: special investigation techniques, 2005: pag. 16 
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algemene begrip bijzondere opsporingsmethoden en daarnaast onder de bijzondere 
opsporingsmethoden onderling.  
 
3.2 Geheim onderzoek met interactie en zonder misleiding 
Onder deze categorie valt het gebruik van informanten. Een informant is iemand die niet de 
hoedanigheid van opsporingsambtenaar bezit, deel uit maakt van een criminele groepering of 
daartoe toegang heeft en informatie doorspeelt naar de politie.13 Deze bijzondere 
opsporingsmethode is gereguleerd in specifieke wetgeving in België, Hongarije, Ierland, 
Oostenrijk, Polen, Slowakije (personen die samenwerken met de politie) en Tsjechië. 
In Hongarije en Polen maakt men een onderscheid tussen drie soorten meewerkende 
personen: informanten, (vertrouwelijke) agenten en anderen. In Hongarije ligt het verschil 
tussen deze personen in de frequentie waarmee ze de autoriteiten helpen. Een informant 
voorziet de autoriteiten constant van informatie en de andere twee niet. Informanten, 
vertrouwelijke agenten en andere samenwerkpartners kunnen worden betaald voor het leveren 
van informatie. Het beëindigen van strafrechtelijke stappen kan ook worden aangeboden aan 
degene die delicten hebben gepleegd (behalve voor moord). In Polen is de beslissing om 
gebruik te maken van informanten afhankelijk van het feit of andere maatregelen (bijzondere 
opsporingsmethoden) ontoereikend zijn of naar alle waarschijnlijkheid ontoereikend of 
nutteloos zullen worden bevonden. 
Het gebruik van informanten in België is niet onderworpen aan subsidiariteit en 
proportionaliteit, omdat men het moeilijk vindt te accepteren dat aangeboden informatie uit 
een dossier zou moeten worden verwijderd wanneer het gaat om een delict wat niet voldoet 
aan deze eisen. Daarbij is het in het begin vaak nog niet duidelijk om wat voor soort delict het 
gaat. 
In Cyprus en Denemarken is het gebruik van informanten tevens toegestaan, maar deze 
methode wordt niet gereguleerd in specifieke wetgeving. In Cyprus is het gebruik van 
informanten mogelijk, omdat deze methode wordt beheerst door de grondbeginselen van het 
recht. In Denemarken kunnen informanten worden ingezet als dit gebeurt in overeenstemming 
met de algemene regels van onderzoek uit de wetgeving. Een informant kan in Denemarken 
geen actieve rol spelen binnen het plegen van delicten. 
De bronnen bezitten geen informatie over het gebruik van informanten in Estland, Finland, 
Griekenland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovenië en Zweden. 
 
3.3 Geheim onderzoek zonder interactie en zonder misleiding 
De bijzondere opsporingsmethoden die onder deze categorie vallen, omvatten alle technieken 
die gebruikt worden om individuen te controleren door volgen, observeren, fotograferen en 
filmen, aftappen of afluisteren van telecommunicatie en het openen van post. 
 
Onderscheppen van (tele)communicatie 
Het onderscheppen van communicatie kan op verschillende manieren plaatsvinden: 

- het onderscheppen en openen van post 
- het onderscheppen van telefonische conversaties of gelijksoortige telecommunicatie 
- het onderscheppen van andere conversaties of verklaringen met behulp van een 

methode 
- het verkrijgen van informatie over welke telefoons of andere gelijksoortige 

communicatiemiddelen verbonden zijn met een bepaalde telefoon of ander 
communicatiemiddel 

                                                 
13 zie Corstens, 2002 
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Niet alle landen lijken dezelfde betekenis toe te schrijven aan het begrip onderscheppen van 
communicatie. In sommige landen vallen alle bovenstaande opsporingsmiddelen onder het 
onderscheppen van communicatie, terwijl het onderscheppen van post in andere landen als 
een apart opsporingsmiddel wordt omschreven. Om deze reden is het soms onduidelijk of een 
opsporingsmiddel in een land niet is toegestaan of dat het wellicht onder een ander 
opsporingsmiddel valt. Hieronder wordt een overzicht gegeven van bijzondere 
opsporingsmethoden (binnen deze categorie) zoals landen deze zelf benoemen.  
In België kan het onderscheppen en het openen van post en het onderscheppen van 
(tele)communicatie plaatsvinden. Deze methoden worden niet als bijzondere 
opsporingsmethoden beschouwd. 
In Denemarken mag de politie, onder voorwaarden, gebruik maken van alle hierboven 
omschreven vormen van het onderscheppen van communicatie. Postbedrijven en aanbieders 
van telecommunicatienetwerken en –diensten zullen waar nodig de politie assisteren bij de 
tenuitvoerlegging van het schenden van de geheimhouding van communicatie. Volgens de 
wet moeten de aanbieders van telecommunicatienetwerken- en diensten traffic data opnemen 
en voor een jaar bewaren voor onderzoek en vervolging van criminele delicten. Het gaat 
hierbij uitsluitend om traffic data en niet om de actuele inhoud van de communicatie. Ook 
kan de politie in Denemarken bij zeer ernstige misdrijven door middel van software of andere 
apparatuur informatie in hun bezit nemen uit een informatiesysteem wat niet openbaar 
toegankelijk is, zonder aanwezig te zijn op de plek waar het informatiesysteem wordt 
gebruikt. Door deze bepaling kan de politie gebruik maken van de zogenoemde ‘sniffer 
programma’s’ die een kopie kunnen maken van alle ingevoerde data van de gebruiker van het 
data systeem. Ook kan de politie in alle zaken waarbij het een onderzoek betreft naar een 
misdrijf waarvoor volgens de wet een gevangenisstraf van zes jaar of meer op staat of een 
specifieke overtreding zoals omschreven in de wet, data in bezit nemen. 
In Estland zijn voor het verzamelen van bewijs in een strafrechtsprocedure de volgende 
methoden toegestaan: geheim toezicht (afluisteren als dat noodzakelijk is), geheime inspectie 
van poststukken, het verzamelen van informatie via berichten die verstuurd worden via een 
technisch communicatie kanaal of via de tijdsduur en het type communicatie of via 
persoonlijke data en de locatie van verstuurders en ontvangers van zulke berichten (dit moet 
worden verkregen van providers van technische communicatiediensten), afluisteren of 
opnemen van informatie verzonden via telefoon, telegraaf of andere technische communicatie 
kanalen. 
In Finland kan, onder voorwaarden, onderschepping van (tele)communicatie en technisch 
toezicht worden uitgevoerd. Een vaste verblijfplaats (uitgezonderd een cel) valt echter buiten 
de toepassing van technisch toezicht. Op andere plekken mag de politie technische 
afluisterapparatuur gebruiken en beeldmateriaal opslaan, op voorwaarde dat er reden is om te 
veronderstellen dat er op deze wijze informatie wordt verzameld ter preventie van een delict. 
De politie heeft in Finland geen toegang tot call-associated data. Ook mag de politie niet 
afluisteren met het oog op het voorkomen of het blootleggen van voorbereidingen van 
terroristische delicten. De reden hiervoor is dat de straffen die voor het voorbereiden van 
terroristische delicten worden gesteld in de Penal Code te laag zijn. Daarnaast is het niet 
mogelijk om onderschepte telecommunicatie te gebruiken met als doel terroristische delicten 
te voorkomen of bloot te leggen. 
In Griekenland is het controleren van communicatie, het registreren van terroristische 
activiteiten door middel van alle technische middelen en het controleren van cross-check data 
van persoonlijke aard, mogelijk. 
In Hongarije, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Slovenië (ook post), Slowakije en Tsjechië is 
elektronisch toezicht (afluisteren) en het onderscheppen van (tele)communicatie tevens 
toegestaan. In Estland, Ierland, Letland en Portugal is het onderscheppen van communicatie 
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toegestaan.14 Sommige landen geven aan dat voor de inzet van deze methoden sprake moet 
zijn van een verdenking van een (zeer) ernstig delict. 
Ook in Luxemburg is het voor de politie mogelijk om technisch toezicht uit te voeren en alle 
vormen van (tele)communicatie te onderscheppen en te traceren, eventueel met technische 
assistentie van de telecommunicatie operator of telecommunicatie provider. Bij het inzetten 
hiervan is proportionaliteit en subsidiariteit vereist. 
In Zweden is het geheim aftappen van een telefoon en geheime tele-surveillance (geheim 
rapporteren van telecommunicatie overgebracht naar of van bepaalde telecommunicatie, naar 
of van een bepaalde telecommunicatie adres of dat wordt voorkomen dat een dergelijk bericht 
zijn bestemming bereikt), onder bepaalde voorwaarden, toegestaan in het kader van het 
gerechtelijk vooronderzoek (‘preliminary investigation’). Op grond van een wet die speciale 
bepalingen bevat omtrent dwangmaatregelen in bepaalde zaken (onder andere delicten tegen 
de nationale veiligheid en terrorisme), kan het onderscheppen van communicatie worden 
gebruikt voor sommige delicten die niet voldoen aan de vereisten van de Code of Judicial 
Procedure. Deze wet omvat aanvullende en uitzonderlijke bepalingen voor urgente gevallen. 
Een andere wet in Zweden, Act Concerning Special Control in respect of Aliens, bepaalt dat 
de rechtbank de politie toestemming mag geven om brieven te onderzoeken of gebruik mag 
maken van het onderscheppen van telefoonconversaties of telecommunicatie toezicht. Zulke 
maatregelen mogen alleen worden uitgevoerd met als doel uit te vinden of een vreemdeling, 
of een organisatie waar hij toe behoort, bezig is met het plannen van terroristische daden. 
Afluisteren is niet toegestaan in Zweden. 
In Cyprus is de regel dat onderschepping van privé communicatie is verboden. Elke handeling 
in strijd met deze verbiedende wetsbepaling vormt een criminele daad. Het is dus illegaal voor 
een overheidsinstantie om privé communicatie te onderscheppen. Deze regel is echter 
onderworpen aan enige specifieke uitzonderingen, maar deze kennen slechts een zeer 
beperkte omvang. Ook het afluisteren van openbare en privé ruimtes is in Cyprus verboden. 
Elke poging om een dergelijke methode te gebruiken komt neer op een schending van het 
recht op respect van privé leven.  
 
Observatie 
In België is het gebruik van observatie toegestaan als dat noodzakelijk is binnen het 
onderzoek en als andere opsporingsmethoden niet toereikend zijn om de waarheid te 
onthullen (subsidiariteitprincipe). Observatie met behulp van technische middelen mag alleen 
worden toegelaten als er reden is om te geloven dat de delicten van een dergelijke aard zijn 
dat ze resulteren in minstens een jaar gevangenisstraf (proportionaliteitsprincipe). Deze eisen 
gelden ook voor het gebruik van observatie in Denemarken, alleen moet het daar een delict 
betreffen waarop een gevangenisstraf staat van anderhalf jaar. Beide landen kennen specifieke 
voorwaarden waaronder er met behulp van technische middelen in een huis gekeken mag 
worden. In Cyprus is het gebruik van observatie niet gereguleerd in specifieke wetgeving. Het 
wordt echter wel beheerst door de grondbeginselen van het recht en kan daarom worden 
gebruikt om informatie te verzamelen en criminele delicten te onderzoeken. In Estland is 
geheime observatie en opname van gegevens (via een niet-technisch communicatiekanaal) 
toegestaan. In Finland en Hongarije is technische observatie toegestaan. Wanneer dit wordt 
uitgevoerd in een huis moet in Hongarije door de rechter toestemming zijn gegeven. In 
Griekenland bepaalt de wet dat het registreren van terroristische activiteiten door middel van 
alle technische hulpmiddelen is toegestaan. In Letland is observatie toegestaan wanneer een 
instantie die undercover operaties uitvoert, beschikt over goed gegronde informatie, met het 
oog op een delict in voorbereiding of een delict wat al gepleegd is, of met het oog op andere 
                                                 
14 Onduidelijk is of elektronisch of technisch toezicht in deze landen niet is toegestaan of dat de betreffende 
landen dit scharen onder onderschepping van (tele)communicatie of observatie. 
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onwettelijke daden, of een belangenbedreiging ten aanzien van de staat. In Slovenië is het 
toegestaan om geheime observatie en toezicht uit te voeren op openbare en privé plekken met 
behulp van technische middelen voor documentatie. Ook in Ierland, Litouwen, Oostenrijk, 
Portugal en Polen is observatie toegestaan. Van Zweden is bekend dat geheim cameratoezicht 
is toegestaan. Van Luxemburg, Malta, Slowakije en Tsjechië is onbekend of observatie is 
toegestaan. Van Tsjechië is enkel bekend dat grensoverschrijdende observatie is toegestaan. 
In Denemarken en Ierland is dit nadrukkelijk verboden. Van de overige landen wordt in de 
bronnen niet vermeld of het gebruik van grensoverschrijdende observatie is toegestaan of is 
verboden.  
 
3.4 Geheim onderzoek met interactie en met misleiding 
Onder deze categorie vallen undercover operaties waarin het opzetten van een band tussen 
enerzijds een opsporingsambtenaar of een persoon aangesteld door de politie die zijn of haar 
identiteit geheimhoudt en anderzijds de verdachten of mogelijke daders centraal staat. Het 
doel van dergelijke operaties is om bewijs en informatie te verzamelen door misleiding. 
Infiltratie, pseudo-delicten en frontstore operaties, en het gebruik van agents provocateur 
vallen onder deze categorie. 
 
Undercover operaties 
Undercover operaties, als zodanig omschreven, worden genoemd in de wetgeving van 
Cyprus, Tsjechië, Hongarije, Litouwen, Polen, Portugal en Oostenrijk. Van Zweden en 
Denemarken is bekend dat undercover operaties kunnen worden ingezet, het gebruik hiervan 
wordt echter niet geregeld in de wetgeving. 
Het is niet altijd duidelijk welke betekenis landen aan het begrip undercover operaties 
toeschrijven. In sommige landen worden dergelijke operaties gezien als een hoofdcategorie 
waar alle bijzondere opsporingsmethoden onder vallen (dit is het geval in Tsjechië en 
Hongarije). Terwijl undercover operaties in andere landen gelijk lijken te staan aan infiltratie. 
In deze gevallen wordt gesproken over undercover agenten die een band aangaan met 
vermeende criminelen. Voor zover er in de bronnen informatie is gevonden over infiltratie of 
het gebruik van undercover agenten wordt dat hieronder uitgewerkt.  
 
Infiltratie 
In Finland, Tsjechië, Denemarken, Estland en Slowakije heeft men het begrip undercover 
agenten in de wetgeving opgenomen en is het gebruik ervan toegestaan. 
In België spreekt men over infiltratie. Dit kan worden ingezet als dat noodzakelijk is binnen 
het onderzoek en als andere opsporingsmethoden niet toereikend genoeg zijn om de waarheid 
bloot te leggen (subsidiariteitprincipe). Tevens moet er een goede reden zijn om aan te nemen 
dat het persoon wat onderwerp is in de infiltratie een delict pleegt of zal plegen in het kader 
van een criminele organisatie. Ook in Portugal is het uitvoeren van infiltratie operaties 
toegestaan als het doel is om criminaliteit te voorkomen of te onderzoeken. In Griekenland 
heeft men bepalingen opgesteld waarin het infiltreren in een terroristische groep wordt 
geregeld. In Estland mag een politieagent bij het officieel verzamelen van bewijs een andere 
identiteit gebruiken.  
 
Pseudo-delicten 
Het uitvoeren van pseudo-delicten als bijzondere opsporingsmethode is toegestaan in 
Oostenrijk, België, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Hongarije, Litouwen, Polen en 
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Zweden. Hierbij kan er in België, Tsjechië, Hongarije en Litouwen, volgens de wet, gebruik 
gemaakt worden van frontstore operaties15.  
In Oostenrijk is het uitvoeren van pseudo-kopen toegestaan als de potentiële dader daarbij niet 
wordt aangezet om het delict te plegen, ermee door te gaan of te beëindigen. De dader moet 
zelf dus al hebben besloten het delict te plegen. De pseudo-koop en verkoop, de trustwinning 
purchase, de test purchase, de trustwinning sale en de fron tstore operatie vallen in België 
allemaal onder de politie opsporingsmethoden en kunnen worden gebruikt in het kader van 
infiltratie. Op deze methoden zijn ook alle principes van toepassing die gelden voor infiltratie. 
In Cyprus is het begaan van pseudo-delicten niet gereguleerd in specifieke wetgeving, maar 
deze methoden worden wel beheerst door de grondbeginselen van het recht en kunnen daarom 
worden ingezet. In Tsjechië is voorgewende overdracht (‘pretended transfer’) en een 
frontstore operatie mogelijk. In Estland is het uitvoeren van een crimineel delict (inclusief 
pseudo-delicten, pseudo-kopen etc.) toegestaan. 
Ook in Finland zijn gesimuleerde transacties toegestaan. Een politieagent heeft het recht om 
een gesimuleerde transactie uit te voeren als dat nodig is ter preventie, blootlegging of 
opheldering van een ‘receiving offence’ of een delict waar minstens twee jaar gevangenisstraf 
op staat. Dit recht heeft hij ook als het doel is het vinden van een voorwerp, een stof of een 
eigendom dat in illegaal bezit is omwille van een eerdergenoemd delict of als hij de winst 
verkregen bij een dergelijk misdrijf wil verkrijgen. 
In Hongarije is het uitvoeren van frontstore operaties toegestaan. Hongaarse autoriteiten 
hebben het recht om front companies en shell documents te gebruiken tijdens geheime 
operaties. Het is mogelijk voor een geheim agent in Hongarije die in een criminele organisatie 
infiltreert om een delict te plegen (geen moord), onder bepaalde omstandigheden. In dit soort 
zaken beëindigt de aanklager de gerechtelijke stappen tegen de geheim agent. Een undercover 
agent kan daarvoor worden gebruikt om te infiltreren in een criminele organisatie, om een 
gecontroleerde aflevering uit te voeren (of daarvan deel uit te maken) om pseudo-kopen uit te 
voeren en om vertrouwen of monsters te verwerven. Pseudo-kopen of andere pseudo-delicten 
zijn tevens toegestaan in Hongarije. Er zijn drie verschillende manieren om spullen te kopen 
met een geheime bedoeling: pseudo-kopen, verwerven van vertrouwen en het verwerven van 
monsters.  
In Litouwen zijn operationele acties toegestaan waarbij informatie wordt verzameld met 
behulp van het winnen van vertrouwen van verdachten door gebruik te maken van 
geheimagenten van operationele actie-onderdelen. In Litouwen is tevens het gebruik van een 
undercover bedrijf mogelijk. 
Ook in Polen is gecontroleerde transactie toegestaan, waaronder geheime koop, verkoop of 
het overnemen van criminele voorwerpen etc. worden genoemd. 
Pseudo-kopen komen niet voor in de Zweedse wetgeving, maar toch kan deze methode tot in 
zekere mate worden gebruikt.  
 
Agents provocateur 
Het gebruik van agents provocateur is verboden in België, Tsjechië, Hongarije en Zweden. 
Hoewel het uitlokken van de uitvoering van een delict en iemand overhalen of bewegen om 
een delict te plegen in Hongarije is verboden, kan een geheim agent die in een criminele 
organisatie infiltreert wel een delict plegen (geen moord). Hiervoor zijn bepaalde 
omstandigheden vereist.  
Toegestaan is het gebruik van agents provocateur in Cyprus en Luxemburg. In Cyprus is het 
gebruik hiervan niet gereguleerd in specifieke wetgeving, maar deze methode wordt wel 
beheerst door de grondbeginselen van het recht en kan daarom worden ingezet. In Luxemburg 
                                                 
15 Frontstores zijn nepbedrijven die door politie en justitie aan criminelen worden aangeboden voor de 
afwikkeling van hun handel, met als doel te infiltreren. 
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is politie provocatie ook niet wettelijk gedefinieerd, maar jurisprudentie staat deze methode 
wel toe als daarmee reeds gepleegde delicten worden bewezen of wanneer hun voortzetting 
kan worden voorkomen. 
 
3.5 Geheim onderzoek zonder interactie en met misleiding 
Deze laatste categorie omvat het gebruik van uitlokking en valstrikken om het mogelijk te 
maken om de uitvoering van een delict te observeren of om bewijs te verzamelen. Een 
voorbeeld hiervan is de verspreiding of overbrenging van foutieve informatie in de 
afwezigheid van interactie, met als doel om een verdachte dusdanig te laten reageren dat hij of 
zij gepakt kan worden. Bijzondere opsporingsmethoden die onder deze categorie vallen, zijn 
niet uit de bestudeerde bronnen naar voren gekomen. 
 
 
4 Uitbreiding van de mogelijkheden rondom preventieve hechtenis 
 
4.1 Inleiding 
Preventieve hechtenis omvat in Nederland de inverzekeringstelling en de voorlopige 
hechtenis.16 Inverzekeringstelling wil zeggen dat een (hulp-)officier van justitie na 
aanhouding en verhoor tot vrijheidsbeneming van een verdachte besluit. De voorlopige 
hechtenis houdt de door de strafrechter bevolen vormen van vrijheidsbeneming in die 
voorafgaat aan de tenuitvoerlegging van de veroordeling. In Nederland zijn bij een 
terroristische dreiging nu nog ernstige bezwaren vereist voor het in bewaring (eerste fase van 
voorlopige hechtenis) nemen van personen die worden verdacht van een terroristisch misdrijf. 
Er is momenteel echter een wet in voorbereiding die het mogelijk moet maken om verdachten 
bij een terreurdreiging eerder in bewaring te nemen.17 Na invoering van deze wet is een 
redelijk vermoeden van schuld voldoende om iemand bij verdenking van een terroristisch 
misdrijf in bewaring te nemen. 
In het Verenigd Koninkrijk is het mogelijk om personen aan te houden en vast te houden voor 
in beginsel maximaal 48 uren, zonder dat sprake is van een concrete verdenking.18 Dat wil 
zeggen dat er geen vermoeden van schuld hoeft te bestaan aan enig specifiek strafbaar feit. 
Enkel het vermoeden dat een bepaald persoon een terrorist is, is in het Verenigd Koninkrijk 
voldoende om iemand aan te houden en vast te houden.  
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van informatie die met betrekking tot de uitbreiding 
van de mogelijkheden rondom preventieve hechtenis is gevonden. Er is geen informatie 
gevonden omtrent de hechtenis zonder concrete verdenking en ook niet omtrent het 
onthouden van informatie aan de verdediging. Het overzicht is samengesteld op basis van de 
country profiles gecreëerd door het Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER) en het 
rapport ‘Counter-terrorism Legislation and Practice – A survey of selected countries’ dat is 
opgesteld door het Britse Foreign and Commonwealth Office.  
 
4.2 Verlengen van preventieve hechtenis 
In Griekenland, Litouwen en Letland is het mogelijk om iemand tijdens het gerechtelijk 
vooronderzoek (‘pre-trial investigation’) maximaal 18 maanden in detentie te houden. In 
Griekenland kan dit alleen onder uitzonderlijke omstandigheden, welke als zodanig worden 
beschouwd als de Council of Court Appeals dit in een duidelijk beredeneerde beslissing 
                                                 
16 Zie Corstens, 2002 
17 Wetsvoorstel omtrent verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven, zie 
http://www.nctb.nl/Terrorisme/wet_en_regelgeving/verruiming_opsporingsmethoden.asp
18 Zie Aksu et al., 2006 
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bepaalt. In Litouwen en Letland is het vasthouden van een verdachte voor maximaal 18 
maanden mogelijk wanneer deze wordt verdacht van zeer ernstig delict, waar terrorisme in 
beide landen onder valt. Letland stelt als extra eis dat het delict gekoppeld moet zijn aan 
geweld of aan een bedreiging met geweld. 
 
4.3 In detentie nemen van vreemdelingen 
In Zweden worden uitwijzingsbevelen op grond van de Act Concerning Special Control in 
respect of Aliens altijd gecombineerd met een verbod om terug te keren voor een onbepaalde 
of bepaalde periode. Totdat een uitwijzingsbevel is uitgevaardigd of uitgevoerd kan een 
vreemdeling in detentie worden genomen of worden onderworpen aan toezicht. Een beslissing 
om een vreemdeling in detentie te houden tot een uitwijzingsbevel is uitgevaardigd, wordt 
genomen door de Minister van Justitie. 
 
 
5 Beperking van personen in hun keuzemogelijkheden wat betreft 

beroepsuitoefening en toegang tot financiële middelen 
 
5.1 Inleiding 
De strijd tegen terrorisme door personen in hun keuzemogelijkheden te beperken wat betreft 
beroepsuitoefening en toegang tot financiële middelen is in een aantal EU lidstaten aan de 
orde. In het Verenigd Koninkrijk kent men de zogenaamde ‘control orders’ die (enkel) 
kunnen worden opgelegd aan personen die worden verdacht van terrorisme. Een control order 
kan een reeks aan verplichtingen inhouden, zoals het verbieden van toegang tot bepaalde 
zaken of diensten, zoals telefonie internet (in dat geval mag iemand bijv. geen computer 
hebben), het ontmoeten van bepaalde personen, het beperken van de bewegingsvrijheid door 
middel van een uitgaansverbod/avondklok (in theorie tot volledig huisarrest toe). 
 In Nederland is momenteel een wetsvoorstel in behandeling die in beperkte mate lijkt op de 
control orders in het Verenigd Koninkrijk. De potentiële nieuwe wet geeft de overheid in het 
belang van de nationale veiligheid en ter voorkoming en bestrijding van terrorisme, 
instrumenten om op te kunnen treden tegen natuurlijke en rechtspersonen als strafrechtelijk en 
strafvorderlijk optreden (nog) niet of niet meer mogelijk is.19 Zowel de control orders als het 
Nederlandse wetsvoorstel hebben gemeen dat ze de bewegingsvrijheid van personen 
beperken, de control orders voeren echter veel verder door. De kernpunten van het 
Nederlandse wetsvoorstel20 zijn dat: 
  
A) de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan personen die op grond van 
feiten en omstandigheden in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten 
of de ondersteuning daarvan, een maatregel kan opleggen, strekkende tot beperking van de 
vrijheid van beweging inhoudende dat:  

 - hen wordt verboden zich in of in de omgeving van een of meer objecten dan wel in 
een bepaald gedeelte of bepaalde delen van Nederland te bevinden (gebiedsverbod);  
- hen wordt verboden zich in de omgeving van een of meer personen te bevinden 
(persoonsverbod); 
- hen een verplichting tot periodieke melding bij de korpschef van hun woon- of 
verblijfplaats wordt opgelegd (meldingsplicht).  
 

                                                 
19 Kamerstukken II 2004/05, 29 754, nr. 5. 
20 http://www.rechtspraak.nl/NR/rdonlyres/E20B9E65-DA65-4030-B1D5-
2F8010410DD0/0/6889defadviesbestmaatrnationaleveiligheid1.pdf
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B) bestuursorganen subsidies, vergunningen of ontheffingen kunnen weigeren of kunnen 
intrekken indien de aanvrager, subsidieontvanger of vergunninghouder op grond van feiten en 
omstandigheden in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten of de 
ondersteuning daarvan en ernstig gevaar bestaat dat de vergunning, subsidie of ontheffing 
mede zal worden gebruikt ten behoeve van terroristische activiteiten of de ondersteuning 
daarvan.  
Opzettelijk handelen in strijd met de hiervoor genoemde maatregelen zal worden 
gekwalificeerd als een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is.  

  
Bovenstaand wetsvoorstel is gericht op de beperking van de keuzemogelijkheden van 
personen wat betreft hun bewegingsvrijheid en hun toegang tot financiële middelen. Naast de 
inperking van de keuzemogelijkheden die zijn opgenomen in dit wetsvoorstel, is er een ander 
wetsvoorstel dat de keuzemogelijkheid wat betreft beroepsuitoefening beperkt.21 Het voorziet 
in de mogelijkheid tot de ontzetting van de uitoefening van een beroep vanwege het begaan 
van bepaalde misdrijven. Voorbeelden hiervan zijn belediging van een groep mensen, 
aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of discriminatie bij ambts- of 
beroepsuitoefening. Deze verruiming van maatregelen leidt ertoe dat al bij de eerste 
veroordeling als bijkomende straf door de rechter een verbod kan worden opgelegd tot het 
verrichten van bepaalde beroepsmatige activiteiten. Daarbij moet blijkens de brief van de 
ministers Donner en Remkes22 worden gedacht aan activiteiten in de zin van geestelijke 
beïnvloeding (bijvoorbeeld onderwijs, godsdienstige bediening en jeugdzorg). 
 
Naar aanleiding van de bestudeerde bronnen is er omtrent dit onderwerp slechts informatie 
gevonden met betrekking tot een land. De informatie is afkomstig uit het country profile van 
België, samengesteld door het Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER). 
 
5.2 Beperking toegang tot financiële middelen 
De Belgische Code of Criminal Investigation maakt het mogelijk om bezit in beslag te nemen 
als er verdenkingen bestaan aangaande terroristische daden of het financieren van terrorisme. 
Het mag hierbij gaan om: 

- het voorwerp van een delict welke werd gebruikt of bedoeld was om te gebruiken bij 
het uitvoeren hiervan 

- de opbrengst van een delict 
- goederen die direct verkregen zijn door het delict, bezit of fondsen die zich daarvoor 

in de plaats bevinden of inkomen uit dergelijke investeringen  
 
 
6 Getuigen, kroongetuigen en bewijs in het strafproces 
 
6.1 Inleiding 
Voor de strijd tegen terrorisme is het van belang om in procedures te kunnen beschikken over 
getuigenverklaringen. Aangezien personen die in dergelijke gevallen een getuigenverklaring 

                                                 
21 Het betreft hier het Ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de 
strafbaarstelling van de verheerlijking, vergoelijking, bagatellisering en ontkenning van zeer ernstige misdrijven 
en ontzetting van de uitoefening van bepaalde beroepen. Zie:  
http://www.nctb.nl/Terrorisme/wet_en_regelgeving/Wetsvoorstel_Apologie.asp
22 NCTb, kenmerk: 5327519/05/NCTb, te vinden via de link: 
http://www.minbzk.nl/contents/pages/11000/bestandzeventig.pdf
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afleggen zeer kwetsbaar zijn, is het noodzaak dat hen voldoende bescherming kan worden 
geboden.  
Bij personen die als getuigen willen optreden in strafzaken (in dit geval terroristische zaken) 
kan worden gedacht aan a) getuigen van het delict, b) verdachten die willen samenwerken met 
justitie of c) ambtenaren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Op Europees niveau wordt er veel aandacht besteed aan getuigen zoals genoemd onder a) en 
b). De Multidisciplinary Group on International Action against Terrorism (GMT) ziet de 
bescherming van getuigen en samenwerkenden met Justitie als één van de zes prioriteiten in 
de toekomst van het antiterrorisme.23 Op Europees niveau is inmiddels ook een aanbeveling 
gedaan waarin maatregelen en beginselen omtrent dit onderwerp zijn opgenomen met het doel 
tot meer eenheid binnen nationale strafrechtssystemen te komen. 
In Nederland kent men voor getuigen genoemd onder b) de Kroongetuigenregeling, oftewel 
de ‘wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken’.24 Op grond van deze regeling kan er een 
afspraak worden gemaakt tussen de officier van justitie en een verdachte van een strafbaar feit 
met het oog op het verkrijgen van een getuigenverklaring in een strafzaak tegen een andere 
verdachte. In ruil voor de getuigenverklaring krijgt de verdachte een lagere straf dan 
gebruikelijk. 
De mogelijkheid om ambtenaren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten als getuigen te 
laten optreden in terrorismezaken wordt in Nederland momenteel overwogen. Het 
bewijsmateriaal in veel terrorismezaken berust op of bestaat uit door inlichtingendiensten 
verzamelde informatie. Aangezien deze informatie problemen oplevert ten aanzien van het 
recht op inzage van alle stukken en ten aanzien van de verdere controle op de 
betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van dit bewijsmateriaal, wordt de wet in Nederland 
hieromtrent mogelijk gewijzigd. Op 28 juni 2005 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 
afgeschermde getuigen aangenomen, waardoor de mogelijkheden om AIVD-informatie in het 
strafproces te toetsen en te gebruiken worden verbeterd. Zo wordt het mogelijk om een 
ambtenaar van de AIVD (of de MIVD) als afgeschermde getuige te horen, eventueel anoniem. 
De wet afgeschermde getuigen is aanhangig gemaakt bij de Eerste Kamer.25 Het gebruik van 
inlichtingen als bewijs in het strafproces is ook een punt van aandacht op Europees niveau. 
Een van de aanbevelingen in de Peer evaluation ‘national anti-terrorism arrangements’ (het 
openbare rapport) is dat nationale autoriteiten in elke lidstaat worden geacht de nodige 
stappen hieromtrent te ondernemen.  
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van (1) maatregelen met betrekking tot getuigen en 
(2) maatregelen met betrekking tot kroongetuigen (samenwerkenden met Justitie). Na 
bestudering van de geselecteerde bronnen is er geen informatie gevonden over ambtenaren 
van inlichtingen- en veiligheidsdiensten die als getuigen kunnen optreden in terrorismezaken. 
Voor het onderstaande overzicht is gebruik gemaakt van de country profiles van het 
Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER), het rapport ‘Counter-terrorism 
Legislation and Practice – A survey of selected countries’ en het boek ‘Terrorism: Special 
investigation techniques’.  
 
6.2 Maatregelen met betrekking tot bescherming van getuigen 
In België, Griekenland, Letland, Litouwen en Oostenrijk beschikt men over maatregelen met 
betrekking tot procedurele bescherming voor personen die willen getuigen.  
In België kunnen met het oog op het verkrijgen van getuigenverklaringen de twee 
onderstaande methoden worden gebruikt:  
                                                 
23 Recommendation Rec(2005)9 and explanatory memorandum, Council of Europe Publishing 
24  Staatsblad 254 van 24 mei 2005 
25 http://www.eerstekamer.nl/9324000/1f/j9vvgh5ihkk7kof/vgzkqajzzlvy
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- ondervragen van getuigen in complete anonimiteit  
- verlenen van speciale beschermingsmaatregelen aan een bedreigde getuige door het 

Witness Protection Board  
In Griekenland kent men tevens een wet die voorziet in het beschermen van getuigen of 
andere personen. Onbekend is welke maatregelen in deze wet zijn opgenomen. In Letland en 
Litouwen is specifieke procedurele bescherming van een getuige of een slachtoffer mogelijk 
wanneer het een zeer ernstig delict betreft. Terrorisme wordt in beide landen gezien als een 
zeer ernstig delict. In Litouwen valt onder deze bescherming het toekennen van anonimiteit 
aan een slachtoffer of getuige in een procedure. In 1994 werd het Programme for the 
Protection of Witnesses and Victims against Criminal Influence goedgekeurd door een besluit 
van de regering van Litouwen. Dit programma kan onder andere worden toegepast op 
personen die slachtoffers of getuigen zijn van terrorisme. Ze worden dan beschermd wanneer 
er gronden zijn om te vermoeden dat zij of hun familieleden of bekenden zouden kunnen 
worden vermoord of aangevallen, dat hun eigendom zou kunnen worden vernietigd of 
beschadigd, of dat er andere criminele delicten tegen hen zouden kunnen worden uitgevoerd.  
Van Letland is het onbekend wat de bescherming van een getuige inhoudt. 
In Oostenrijk houdt een centraal georganiseerde Witness Protection Unit, een onderdeel van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zich bezig met de bescherming van personen waarvan 
het vermoeden bestaat dat ze het doelwit kunnen worden van strafbare delicten. Ook de 
bescherming van getuigen die een risico vormen binnen een strafrechtelijke procedure valt 
onder hun taakstelling. Maatregelen die in dit kader kunnen worden genomen zijn: 

- het horen van getuigen waarvan de identiteit niet bekend wordt gemaakt 
- het toestaan van ‘pre-trial records of cross-examination’ van getuigen 
- het stellen van vragen door middel van een gesloten televisiecircuit (telecasting) als de 

getuige niet aanwezig kan zijn in de rechtszaal zonder dat hij of zij zichzelf blootstelt 
aan een ernstige bedreiging 

- het houden van een gesloten hoorzitting 
 
6.3 Maatregelen met betrekking tot kroongetuigen 
In Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Letland en Slowakije kent men bepalingen omtrent 
het meewerken van personen die verdacht worden van een crimineel delict of een crimineel 
delict hebben gepleegd. Deze bepalingen kunnen het staken van strafrechtelijke stappen, het 
verminderen van straf en het aanbieden van bescherming inhouden. 
Griekenland bezit verordeningen die het samenwerken van criminelen (inclusief terroristen) 
met de autoriteiten regelen. In Hongarije kan, volgens de wet, aan iemand die een delict heeft 
gepleegd de mogelijkheid worden geboden om de strafrechtelijke stappen tegen hem of haar 
te staken als hij of zij de autoriteiten voorziet van informatie. Als men hierover tot een 
overeenkomst komt, zal de politie de schade gemaakt door de dader vergoeden. Voorts maakt 
de politie de shell documents op en de noodzakelijke overeenkomst betreffende het bewaren 
van staats- en dienstgeheimen. Voor dit bijzondere opsporingsmiddel heeft men goedkeuring 
van de county deputy chief prosecutor nodig. 
In Luxemburg kan vrijstelling van straf worden verleend aan een ieder die 

- voordat er een poging is gedaan om een terrorismegerelateerd delict te plegen en 
voordat de handelingen zijn gestart, aan de autoriteiten bekendmaakt dat er 
voorbereidingshandelingen in gang zijn om een terrorismegerelateerd delict te plegen 
of de identiteit bekendmaakt van personen die deze daden hebben gepleegd.    

- schuldig is aan deelname aan een terroristische groep en voordat er een poging is 
gedaan om een terroristische te plegen wat het doel vormt van de groep en voordat de 
handelingen zijn gestart, aan de autoriteiten het bestaan van de groep en de namen van 
de leiders of de ondergeschikten bekendmaakt. 
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In de Slowaakse wetgeving is opgenomen dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het 
vormen, bedenken of steunen van een criminele of terroristische groep zal worden opgeheven 
wanneer de dader vrijwillig informatie geeft aan een aanklager, rechercheur of een 
politieautoriteit over een criminele of terroristische groep en de huidige activiteiten hiervan, 
zodat de dreiging van toekomstige acties kan worden weggenomen. 
In Letland bevat de wet een hoofdstuk waar de mogelijkheid wordt gegeven om verdachten, 
beschuldigden, mogelijke gedaagden en mensen die veroordeeld zijn voor een ernstig of 
bijzonder ernstig delict, specifieke procedurele bescherming te geven als zij willen getuigen in 
een zaak met betrekking tot een bijzonder ernstig delict. 
 
7 Maatregelen met betrekking tot asiel en migratie 
 
7.1 Inleiding 
In dit thema komen maatregelen met betrekking tot asiel en migratie aan de orde die worden 
genomen in het kader van contraterrorisme-beleid. 
In de strijd tegen terrorisme wordt niet zelden een link gelegd tussen enerzijds vreemdelingen 
en anderzijds potentiële terroristen die zich onder hen zouden bevinden.26 In verschillende 
landen is het vreemdelingenbeleid ten gevolge aangescherpt.  
In het Verenigd Koninkrijk was een wet ontworpen waardoor van terrorisme ‘verdachte’ 
vreemdelingen (‘foreign nationals’) waartegen onvoldoende strafrechtelijk bewijs bestaat en 
die ook niet kunnen worden uitgezet, voor onbepaalde tijd in hechtenis konden worden 
genomen zonder aanklacht of rechterlijke toetsing.27 Dit deel van de Anti-Terrorism, Crime 
and Security Bill is op 16 december 2004 door het House of Lords strijdig verklaard met de 
Human Rights Act. 28 In plaats van deze bepaling uit de Anti-Terrorism, Crime and Security 
Bill heeft het Verenigd Koninkrijk de wet omtrent de zogenaamde ‘control orders’ in het 
leven geroepen (zie hoofdstuk 5). 
In Nederland wordt het vreemdelingenbeleid de laatste jaren nadrukkelijker en systematischer 
ingezet bij het terrorismebeleid.29 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft 
de bevoegdheid verblijfsvergunningen in te trekken als de vergunninghouders een gevaar 
vormen voor de openbare orde en/of nationale veiligheid. Of de vergunninghouders een 
gevaar voor de nationale veiligheid vormen, wordt beoordeeld op basis van individuele 
ambtsberichten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Andere 
vreemdeling-rechtelijke mogelijkheden zijn: een advies tot weigering toelating, verwijdering 
uit Nederland, ongewenstverklaring en signalering, dan wel weigering van verlening c.q. 
intrekking van een al verleend Nederlanderschap. 30

 
In onderstaand overzicht wordt een weergave van drie maatregelen gegeven die na 
bestudering van de bronnen zijn gevonden: (1) afnemen dubbele nationaliteit, (2) 
uitwijzing/uitzetting en (3) weigering van toegang tot een land. Voor de totstandkoming van 
onderstaand overzicht is gebruik gemaakt van de country profiles van het Committee of 
Experts on Terrorism (CODEXTER), het rapport ‘Counter-terrorism Legislation and Practice 
– A survey of selected countries’ en de website www.legislationline.org.  
 
7.2 Afnemen dubbele nationaliteit 

                                                 
26 zie bijvoorbeeld de VN resolutie 1373 onder 3 sub f van de Veiligheidsraad 
27 http://www.njcm.nl/upload/comm-artikel-1F-Vluchtelingenverdrag-def110602.PDF
28 House of Lords [2004] UKHL 56. 
29 http://www.regering.nl/actueel/dossieroverzicht/Terrorismebestrijding.jsp
30http://www.nctb.nl/Terrorisme/wet_en_regelgeving/wetgevingnationaal.asp
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Wanneer een persoon in Griekenland een dubbele nationaliteit bezit, kan zijn of haar Griekse 
staatsburgerschap worden ingetrokken op grond van het nationaal veiligheidsbelang of enkel 
het nationaal belang. De staatsautoriteiten hebben de verantwoordelijkheid om te bepalen wat 
‘nationale veiligheid’ of ‘het nationaal belang’ inhoudt. Deze bepaling wordt zelden gebruikt. 
In Zweden is het hebben van een dubbele nationaliteit tevens toegestaan. Het Zweeds 
staatsburgerschap kan echter niet worden afgenomen. 
 
7.3 Uitwijzing/uitzetting  
In Griekenland is naast het intrekken van het Griekse staatsburgerschap, ook verbanning van 
een niet-Griekse burger toegestaan. Op voorwaarde dat deze is veroordeeld voor een 
vrijheidsbenemende straf van minstens een jaar of wanneer deze, ongeacht de hoogte van de 
straf, delicten tegen de overheidsvorm, landverraad of drugsdelicten heeft gepleegd, of 
witwaspraktijken, of een aantal andere delicten. 
In Malta is in de wetgeving opgenomen dat een persoon niet kan worden uitgewezen of kan 
worden teruggezonden, op wat voor manier dan ook, naar territoria waar het leven of de 
vrijheid van dat persoon wordt bedreigd op grond van zijn ras, religie, nationaliteit, 
lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of politieke opinie. Deze bepaling is echter niet 
van toepassing op een vluchteling ten aanzien van wie er redelijk gronden bestaan hem te 
beschouwen als een gevaar voor de veiligheid van Malta, of wanneer de vluchteling, doordat 
hij is veroordeeld voor een ernstig delict, een gevaar vormt voor de gemeenschap.  
In Zweden mogen de politie en de Migration Board volgens de Aliens Act een 
uitzettingsbevel afkondigen tegen een niet-Zweedse staatsburger (dit is wel afhankelijk van de 
duur van het verblijf van het individu in Zweden). Als een individu niet valt onder de 
bepalingen van de Aliens Act, valt hij mogelijk wel onder de Act Concerning Special Control 
in respect of Aliens. Deze wet staat de uitzetting van een vreemdeling toe als dit nodig is om 
nationale veiligheidsredenen of wanneer er (in het licht van eerdere activiteiten en 
omstandigheden van het individu) wordt gevreesd dat hij een delict zoals omschreven in de 
Criminal Responsibility for Terrorist Offences Act zal plegen, hierbij zal helpen, dit zal 
bijstaan/uitlokken (‘abet’) of op een andere wijze de uitvoering van het delict zal beramen.   
 
7.4 Weigering van toegang tot een land 
In de Poolse wetgeving zijn procedures opgenomen om te voorkomen dat Polen een 
toevluchtsoord voor terroristen wordt. De wet stelt dat een visum of een verklaring om binnen 
te komen op Pools territorium kan worden geweigerd als er een redelijk vermoeden bestaat 
dat de vreemdeling zich bezighoudt met terroristische activiteiten, participeert in een 
dergelijke activiteit, of een terroristische organisatie leidt of er lid van is. Ook mag een 
vreemdeling, volgens deze wet, worden geweigerd als er een redelijk vermoeden bestaat dat 
hij of zij wapens, munitie, explosieve materialen, radioactieve materialen, drugs of 
psychotrope stoffen over de grens vervoert, zonder de vereiste toestemming. Of wanneer hij 
of zij aan zulke activiteiten meedoet, ze organiseert of lid is van een organisatie die zich met 
dergelijke activiteiten bezighoudt. 
Verder mag een vreemdeling toegang tot Polen worden geweigerd als zijn of haar 
binnenkomst of verblijf ongewenst is ten gevolge van verplichtingen die voortkomen uit de 
bepalingen van geratificeerde internationale verdragen waarbij Polen partij is of wanneer het 
ongewenst is wegens een andere bedreiging voor de nationale veiligheid en verdediging of 
vanwege de noodzaak om de openbare orde te beschermen. 
In Zweden mag de politie een vreemdeling toegang weigeren binnen drie maanden na 
aankomst in Zweden. Bijvoorbeeld als bij binnenkomst duidelijk wordt dat de verdachte 
weigert de politieautoriteiten te voorzien van de vereiste details, of de politieautoriteit 
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opzettelijk voorziet van foute feiten die betrekking hebben op het recht tot toegang tot 
Zweden, of opzettelijk zulke omstandigheden achterwege laat.     
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