
Internetsites Terrorisme 

Onderstaande internetsites hebben betrekking op het thema van dit

nummer van Justitiële verkenningen. De selectie werd gemaakt door

de tijdschriftredactie in samenwerking met de afdeling Documentaire

Informatie Voorziening van het WODC en is uiteraard niet uitputtend.

www.terrorisme.pagina.nl
Pagina die totstandkwam in samenwerking met startpagina.nl. Een

prima pagina dus om uw zoektocht naar informatie over terrorisme te

starten. Onafzienbare hoeveelheid links naar vormen van terrorisme

(bijvoorbeeld cyberterrorisme, agroterrorisme), titels van tijdschriften

over terrorisme, privacy en terrorisme, mensenrechten in strijd tegen

terreur, boeken over terrorisme, websites van terrorisme-onderzoeks-

instituten, websites van inlichtingendiensten enzovoort. Daarnaast

onder de kopjes ‘Europa’, ‘Verenigde Staten’, ‘Groot-Brittannië’, ‘Italië’,

‘België’ en allerlei andere landen verwijzingen naar websites over

terrorisme. 

www.justitie.nl/themas/meer/terrorismebestrijding.asp?
ComponentID=5864&SourcePageID=811#1
Website van het Ministerie van Justitie. In het dossier ‘Terrorisme-

bestrijding’ wordt ingegaan op antiterrorismemaatregelen, op (nieu-

we) taken en verantwoordelijkheden, op het actuele dreigingsbeeld,

de organisatie van terrorismebestrijding, de AIVD enzovoort. Met

links naar onder andere: rapporten, brieven, persberichten van het

ministerie van justitie en andere overheidsinstanties met betrekking

tot veiligheid en terrorismebestrijding; dossier Theo van Gogh van het

Openbaar Ministerie; informatie op andere websites zoals die van het

ministerie van BZK, de AIVD en die van de dossier terrorisme van

Regering.nl.

www.minbzk.nl/veiligheid/terrorisme
Website over terrorisme van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties. Vergelijkbaar met de site van het Ministerie van

Justitie. Met links naar parlementaire informatie aangaande bijvoor-

beeld brieven aan de Kamer en antwoorden op Kamervragen; publica-

ties; en persberichten (met archief).
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www.aivd.nl/aandachtsgebieden/terrorisme
Website van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Met infor-

matie over: de taak van de AIVD; onderzoek van de AIVD; nationale en

internationale samenwerking; regeringsmaatregelen. Met links naar:

jaarverslag AIVD 2003; AIVD-nota ‘Recrutering in Nederland voor de

Jihad’; notitie Remkes over Jihadrekruten in Nederland; terrorisme aan

het begin van de 21e eeuw: dreigingsbeeld en positionering BVD; brief

aan de Tweede Kamer over terrorismebestrijding. 

www.regering.nl/actueel/dossieroverzicht/EXTTerrorismebestrijding.jsp
Website van de Nederlandse regering. Dit terrorismedossier biedt infor-

matie over de maatregelen die het kabinet neemt in de strijd tegen het

terrorisme. Links naar informatie over maatregelen die het kabinet

nam op strafrechtelijk en bestuurlijk terrein, maar ook op het gebied

van opsporing en beveiliging. Ook treft men aan het Beleidsplan

Crisisbeheersing 2004-2007, het Actieplan Terrorismebestrijding en

Veiligheid, de notitie ‘Terrorisme en de bescherming van de samenle-

ving’. Daarnaast links naar andere artikelen, documenten en berichten

aangaande terrorisme(bestrijding).

www.clingendael.nl/focus/terrorism
Website van het Netherlands Institute of International Relations

Clingendael. Op deze site plaatsen medewerkers van Instituut

Clingendael achtergrondinformatie, analyses en opinies over onder-

werpen die in het centrum van de media-aandacht staan, waaronder

terrorisme en counterterrorisme. Er is een lijst van recente literatuur

over terrorisme (in pdf) en daarnaast zijn er interessante links naar 

bijvoorbeeld buitenlandse onderzoeksinstituten die zich bezighouden

met terrorisme. 

www.ict.org.il 
Website van het Amerikaanse International Policy Institute for

Counter-Terrorism. Bevat honderden artikelen over onder andere

counterterrorisme, financiering van terrorisme, internationaal terro-

risme, onconventioneel terrorisme enzovoort. Daarnaast zijn op de site

databases te vinden met onder andere profielen van internationale ter-

roristische organisaties en een selectie van internationale terroristische

en guerrilla-aanslagen vanaf 1986 tot heden. Links naar onderzoeks-

centra, publieke organisaties, privé-onderzoeksinstituten en -organisa-

ties, websites van overheden.
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www.un.org/terrorism 
Website van de United Nations. Informatie over onder andere:

Veiligheidsraad (Counter Terrorism Committee), Algemene Vergadering

(debat over maatregelen ter eliminatie van internationaal terrorisme),

UN handvest hoofdstuk VII, conventies en verklaringen aangaande ter-

rorisme, terrorisme en ontwapening, verklaringen van de Secretaris-

Generaal met betrekking tot terrorisme. Veel links naar andere informa-

tie over dit onderwerp. 

www.mi5.gov.uk 
Officiële website van de veiligheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk

(MI5). Via de knop ‘The threats’ is informatie te vinden over internatio-

naal terrorisme waaronder aanslagmethoden, doelen, dreiging van

internationaal terrorisme voor het Verenigd Koninkrijk. Met links naar

veiligheidsadviezen, de Home Office (activiteiten van de regering om

terrorisme te bestrijden) enzovoort. 

www.verfassungsschutz.de
Duitse website van de Verfassungsschutz, de Duitse tegenhanger van

de Nederlandse AIVD. Onder de knop ‘Islamitischer Extremismus und

Islamitischer Terrorismus’ links naar actuele documenten aangaande

dit thema.

www.rand.org/research_areas/terrorism
Website van de Amerikaanse non-profit onderzoeksinstelling Rand

Corporation. Doet ook al dertig jaar onderzoek naar ‘Terrorism and

homeland security’. Site biedt toegang tot veel niet geclassificeerde

Rand-onderzoekspublicaties op dit terrein, meestal full text.

www.siteinstitute.org
Amerikaanse website van het Site Institute (The Search for

International Terrorist Entities). Met links naar: Site-publicaties;

terroristische websites; achtergronden over terroristische organisaties;

boodschappen van militante leiders; terroristische publicaties; reacties

van jihadisten; militante trainingen enzovoort. 

www.academicinfo.net/terrorismmeta.html
Amerikaanse website onder de naam Academic Info. Verwijzingen naar

onderwerpen als: links, portals, centers and agencies, conventions,

laws & treaties, digital library, bioterrorism, nuclear & WMD 



113Internetsites terrorisme

studies, september 11 2001, Taliban / al-Qaeda / Osama bin Laden,

US Government war on terrorism resources.

http://directory.google.com/Top/Society/Issues/Terrorism/
Site van Google zoekmachine. Met aanklikbare onderwerpen als:

terroristische organisaties, incidenten, onderzoeksinstellingen, war on

terrorism, nieuws en media, terrorisme in de VS, enzovoort.

Vergelijkbaar met www.terrorisme.pagina.nl. 

www.jurist.law.pitt.edu/terrorism.htm
Jurist; the legal education network wordt geleid door Professor

Bernard J. Hibbitts, University of Pittsburgh School of Law, Pittsburgh,

Pennsylvania, USA, in overleg met een internationale raad van advies.

Informatie over anti-terrorismewetgeving, counter-terrorismebeleid,

juridische vragen in relatie tot bioterrorisme en anthrax. Bevat

nieuws, verklaringen, rapporten, verslagen van hoorzittingen,

commentaar en bibliografie.

www.lib.umich.edu/govdocs/usterror.html
University of Michigan Documents Center geeft een uitgebreid over-

zicht van Amerika’s oorlog tegen het terrorisme. Deze site biedt links

naar stukken over 9/11, daden van terrorisme na 9/11, informatie over

landen, Amerikaans en internationaal nieuws, bestrijding van

terrorisme, wetgeving, statistieken, organisaties, godsdienst en econo-

mische gevolgen van terrorisme.

www.terrorism.com
Website van het Terrorism Research Center. Deze site biedt onder

andere toegang tot rapporten, mailing lists, forums, landenrapporta-

ges en profielen van terroristische groeperingen. Een groot gedeelte

van de site, hieronder vallen ook verschillende rapporten en een

nieuwsarchief, is alleen voor betalende leden toegankelijk.

www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2000
Een rapport van de U.S. Department of State met de titel Patterns of

global terrorism. In dit rapport wordt van ieder werelddeel een over-

zicht gegeven van de terroristische activiteiten per land. In de bijlagen

van het rapport zijn onder andere achtergronden en statistische

gegevens te vinden.
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www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Terrorism/terrortoc.html
Een overzicht van documenten op het gebied van terrorisme verza-

meld door de Jewish Virtual Library. Er staan veel links naar stukken

die te maken hebben met het Midden-Oostenconflict, maar ook docu-

menten van de Verenigde Naties, een literatuurlijst en een link naar

informatie over ‘patterns of global terrorisme’ door de U.S.

Department of State.


