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Actiepuntenoverzicht terrorismebestrijding: doorlopend 
 
 
Afkomstig uit: 
- De nota Terrorisme en de bescherming van de samenleving dd. 24 juni 2003, TK 27925, nr.94; 
- De brief naar aanleiding van het ACVZ- advies dd. 3 november 2003, TK 27925, nr.103; 
- De Kabinetsbrief naar aanleiding van Madrid, dd. 30 maart 2004, TK 27925, nr.123 + de daarin opgenomen elementen uit de Europese Raadsverklaring dd. 
25 maart; 
- Het debat inzake ”Madrid” dd. 14 april 2004; 
- Overzicht wetgeving (Justitie) +  wetgevende maatregelen uit Verklaring Europese Raad 25 maart 2004; 
- Brief Terrorisme dd. 10 september 2004, TK 29754, nr. 1; 
- Brief moord op Van Gogh dd. 10 november 2004, TK 29854, nr. 3; 
- Het debat inzake Van Gogh dd. 11 november 2004; 
- Nota weerbaarheid tegen radicalisering van moslimjongeren dd. 25 maart 2005. 
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Beschrijving 
 

Produkt / subdoel Stand van zaken 

 
Bestuur en politiek / NCTb 
 

  

Onderzocht wordt of middelen (en 
instrumenten) om de voorbereiding van 
terroristische daden te verstoren en tegen 
te houden, versterking behoeven. 
 
 
 

 - Zie brief waarvan dit de bijlage is: de NCTb zal de tot nu toe 
gehanteerde methodiek toepassen op andere oprganisaties en 
groepen met een radicaal karakter. 
- Het ontwerp-wetsvoorstel tot wijziging van de WIV 2002, waarin 
onder meer de zogeheten post-Madridmaatregelen zijn verwerkt, is in 
concept gereed en zal naar verwachting medio 2005 voor advies aan 
de Raad van State kunnen worden voorgelegd. In dit wetsvoorstel 
wordt de mogelijkheid tot toepassing van het verstoringsinstrument 
door inlichtingen- en veiligheidsdiensten verruimd. 
 

Ontwikkelen van beleid ten aanzien van de 
verstoringsacties. 
 

 Zie brief waarvan dit de bijlage is.  
 

 
Contraterrorisme 
 

  

De noodzaak van aanpassing van de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2002 onder andere op het punt het 
vereenvoudigen van gegevensverstrekking 
door derden aan de diensten, wordt 
onderzocht.  

 Het ontwerp-wetsvoorstel tot wijziging van de WIV 2002, waarin onder 
meer de zogeheten post-Madridmaatregelen zijn verwerkt, is in 
concept gereed en zal naar verwachting medio 2005 voor advies aan 
de Raad van State kunnen worden voorgelegd. In dit wetsvoorstel zal 
worden voorzien in de introductie van een beperkt aantal 
informatieverplichtingen voor nader aan te wijzen derden. 

Vergroting samenwerking Europese 
inlichtingendiensten. 
 

 Dit actiepunt geldt zowel voor de civiele als de militaire 
inlichtingendiensten van de Europese lidstaten. Bij de MIVD is dit 
actiepunt ook opgenomen in de toekomstvisie MIVD. In 2004 en 2005 
heeft de MIVD de samenwerking met de Engelse en Duitse 
partnerdiensten geïntensiveerd. Daarnaast heeft de MIVD een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de partnerdienst uit Servië 
en Montenegro en onderhandelt de dienst onder andere met de 
Albanese partnerdienst. 
 
Onder Nederlands voorzitterschap is binnen de Counter Terrorist 
Group (CTG) voor het eerst een werkprogramma aangenomen. Het 
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Beschrijving 
 

Produkt / subdoel Stand van zaken 

werkprogramma bevat onderwerpen als radicalisering en rekrutering, 
NBC terrorisme, financiering van terrorisme en migratie. Het 
Luxemburgs voorzitterschap heeft inmiddels op elk van deze terreinen 
werk in gang gezet waarbij de verschillende veiligheids- en 
inlichtingendiensten inmiddels operationele informatie uitwisselen. 
 

Beter gebruiken intelligence capacity bij het 
Raadssecretariaat t.b.v. dreigingsanalyses 
t.b.v. het brede EU- beleid. 

 Onder Nederlands EU voorzitterschap is de uitbreiding van het Joint 
Situation Centre (SitCen) van het Secretariaat-Generaal van de Raad 
van de Europese Unie voorbereid. Met ingang van 1 februari jl. maken 
vertegenwoordigers van de groep van veiligheidsdiensten, de CTG, 
deel uit van SitCen. Dit komt naast de al bestaande capaciteit om 
analyses te maken voor het buitenlands - en veiligheidsbeleid van de 
EU waardoor SitCen nu in staat is om zogenoemde pijleroverstijgende 
analyses te maken. Doel van de versterking van SitCen is verbetering 
van de verstrekking aan de EU van inlichtingen over de terroristische 
dreiging binnen de EU zoals ook staat in het actieplan van Europees 
coördinator terrorismebestrijding Gijs de Vries. Hierdoor zal de EU 
beter in staat zijn om samenhangende maatregelen te treffen. 
Inmiddels worden nu vrijwel wekelijks door SitCen CT-analyses 
gemaakt op uiteenlopende terreinen. 

Investeren in inlichtingencapaciteit opdat 
witte vlekken en fenomeenveranderingen in 
beeld komen. 
 

 Doel is het verkrijgen en houden van meer inzicht in de aard en 
omvang van terroristische netwerken en tendensen. In aanvulling op 
wat in eerdere rapportages werd vermeld kunnen de volgende 
belangrijke maatregelen die in dit kader zijn genomen onder de 
aandacht worden gebracht:  
 
Door de AIVD wordt driemaandelijks een algemeen dreigingsbeeld 
samengesteld waarin een geïntegreerde analyse wordt gegeven van 
de internationale dreiging, de dreiging in Nederland, de manifestatie 
daarvan en de ongekende dreigingen. Dit dreigingsbeeld wordt 
verwerkt in het dreigingsbeeld dat door de NCTb wordt samengesteld 
en waarin een integrale analyse wordt gemaakt op basis van bijdragen 
van de verschillende ketenpartners.  
Daarnaast heeft zowel op het vlak van de terrorismebestrijding als op 
het vlak van het tegengaan van radicalisering capacitaire versterking 
van de operationele teams plaatsgevonden. Ditzelfde geldt voor de 
operationele teams die zich bezighouden met de buitenlandse 
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Beschrijving 
 

Produkt / subdoel Stand van zaken 

inlichtingenvergaring. 
 
De MIVD investeert in de inlichtingencapaciteit. Op het gebied van 
verbindingsinlichtingen en met name bij analyse van 
telecommunicatieverkeer worden voorlopige relaties gelegd  tussen 
partijen op grond van het feit dat zij met elkaar communiceren (call-
chaining). In de CT- context is het doel ervan het identificeren en 
reconstrueren van terroristische netwerken in Nederland en het 
buitenland. Dit levert waardevolle informatie op ten behoeve van de 
CT- infobox waarin de MIVD participeert. 
 

Verbetering uitwisseling informatie politie - 
AIVD en politiekorpsen onderling. 
 

 Binnen het kader van het project ‘Keten en Kwaliteit’ heeft het 
volgende plaatsgevonden: op basis van een gezamenlijk door de 
politie en de AIVD geaccordeerde visie zijn de werkprocessen van de 
RID-en beschreven. Eind dit jaar zullen daar beschrijvingen van de 
AIVD werkprocessen die de samenwerking met de RID'en betreffen 
aan worden toegevoegd zodat een optimale afstemming kan worden 
bereikt. Met datzelfde doeleinde wordt door de AIVD en Politie (RID) in 
samenwerking met de Nederlandse Politieacademie op basis van 
gevraagde competenties van RID medewerkers een opleidingspakket 
voor RID medewerkers ontwikkeld. Tot slot is een stelsel van 
Inlichtingenbehoefteplannen ontwikkeld waarin afspraken over de 
samenwerking tussen de AIVD en de RID'en worden gemaakt. Dit 
stelsel zal medio 2005 worden geïmplementeerd en kenmerkt zich 
door besluitvorming op niveau van AIVD-dienstleiding en korpsleiding, 
het werken op basis van inlichtingenbehoeften, een duidelijke 
afstemming met informatiecoördinatie (informatiecoördinatie als 
inlichtingenmiddel) en de inzet van accountmanagement. 
 
Ten behoeve van de uitwisseling van informatie tussen korpsen is 
daarnaast het platform Landelijke Informatie Coördinatie opgericht. 
Om de uitwisseling van informatie binnen en tussen de korpsen te 
kunnen verbeteren wordt door de verschillende korpsen gewerkt aan 
de organisatie van de informatiefunctie binnen het korps. De AIVD 
streeft ernaar - binnen de wettelijke mogelijkheden-  de AIVD-taak van 
de RID hierbij aan te laten sluiten. 

Efficiënte internationale samenwerking op  Operationele internationale samenwerking tussen veiligheidsdiensten 
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Beschrijving 
 

Produkt / subdoel Stand van zaken 

operationeel vlak. 
 

vindt zowel op bilateraal niveau als op multilateraal niveau plaats. Op 
bilateraal niveau is binnen het kader van de internationale 
operationele samenwerking besloten het liaisonnetwerk uit te breiden. 
Parallel aan de uitbreiding van het liaisonnetwerk is in de afgelopen 
maanden de operationele samenwerking met een aantal 
veiligheidsdiensten geïntensiveerd. 
Op multilateraal niveau vindt samenwerking vooral plaats via de EU. In 
het kader van VN Veiligheidsraadresolutie 1373 is een tiental landen 
aangewezen voor Europese steun in de strijd tegen terrorisme. Dit 
heeft onder andere geresulteerd in nauwe samenwerking met 
Pakistan, de Filippijnen en  Indonesië en in de zending van EU 
expertmissies naar Algerije en Marokko. 

De koppeling tussen de activiteiten en 
informatie van de inlichtingendiensten en 
de politie zal worden verbeterd; dit gebeurt 
primair onder verantwoordelijkheid van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. 
+ 
Meer dan voorheen is uitwisseling van 
informatie tussen uiteenlopende 
overheidsdiensten, koppeling van 
gegevensbestanden en uitwisseling en 
coördinatie van informatie nodig om de 
‘verdachte afwijking’ te vinden. 
+ 
De uitwisseling en samenwerking tussen 
inlichtingen- en opsporingsdiensten worden 
geïntensiveerd en de synergie tussen 
verschillende bestanden zal verbeterd 
worden. 
 

 Doel is om binnen de bestaande juridische kaders te komen tot een 
optimale bestrijding van internationaal terrorisme. Een middel daartoe 
is het verbeteren en verbreden van informatie-uitwisseling en 
structurele afspraken over werkverdeling.  
 
Een belangrijke ontwikkeling in dit kader was de instelling van de CT 
infobox. Over de werking en de verdere ambities van de CT infobox is 
de Kamer op 18 maart jl. separaat geïnformeerd middels kamerstuk 
297 54  nr. 21.   
 
In aanvulling op wat in eerdere rapportages werd vermeld met 
betrekking tot VROS (Verwijsindex Recherche Onderzoeken en 
Subjecten) en CVI (Centrale Verwijsindex gerelateerd aan het HKS) 
kan worden aangegeven dat zowel door de KLPD als door de AIVD is 
aangegeven dat de toegang van de AIVD tot deze bestanden zeer 
wenselijk en technisch goed mogelijk is. Overleg vindt nu nog plaats 
over de juridische basis voor de ter beschikkingstelling.   

 
Opsporen/ingrijpen/vervolgen 
 

  

Opvolging aanbevelingen advies ACVZ 
(Adviescommissie voor 

27925, nr. 103 
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Vreemdelingenzaken). 
 
 17. Realiseer de mogelijkheid om 

in zogenoemde themaregisters, die 
ingevolge een reeds voorgenomen 
wijziging van de Wet 
Politieregisters, in de nabije 
toekomst zullen worden opgezet, 
ook vreemdelingrechtelijke 
informatie op te nemen en om de 
informatie uit deze themaregisters 
beschikbaar te stellen voor 
beslissingen inzake de toelating, 
het verblijf en/of de verwijdering 
van vreemdelingen. 
 

Onderdeel van de wijziging van de Wet Politieregisters. Het 
wetsvoorstel is om advies aanhangig bij de Raad van State. Het zal 
naar verwachting in het najaar bij de Tweede Kamer worden 
ingediend. 

 
Conflict-, crisisbeheersing, bewaking en 
beveiliging 
 

  

Optimaal benutten bestaande structuren 
Europol, Eurojust en Task Force European 
Police Chiefs. 
 

 Bij Europol is de Counter-Terrorism Task Force inmiddels op 
voldoende sterkte om de verschillende projecten uit te voeren. De 
Task Force houdt zich bezig met 12 strategische projecten op het 
gebied van islamitisch terrorisme. Voor de meeste van deze projecten 
wordt door de Lidstaten, waaronder Nederland, voldoende informatie 
aangeleverd. Daarnaast ondersteunt de Task Force 21 lopende 
onderzoeken met analyses. De samenwerking met SitCen verloopt 
goed en er wordt gewerkt aan een strategische 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
Zoals door de JBZ-raad gevraagd heeft de Europese Politiechefs task 
force een operationele meeting bij Europol en een strategische 
meeting in de raadstructuur gehouden. Hierbij is vanuit de 
eigenstandige verantwoordelijkheid van de Europese Politiechefs in de 
raadstructuur afstemming geweest met CATS. Op terreurgebied kwam 
daarbij een aantal initiatieven die zijn gestart onder Nederlands 
voorzitterschap aan de orde. 
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In de eerste plaats is in het kader van de operationele planning van de 
politiechefs planning (Cospol) een project ten aanzien van preventie 
en uitwisseling gestart, dat door het VK wordt geleid. Een tweede lijn 
betreft het maken van een draaiboek hoe de politiechefs in gevallen 
van een aanslag met elkaar communiceren en handelen. Derde 
initiatief betreft de betere relatie met de Counter Terrorist Group dit 
richt zich in het bijzonder op informatie-uitwisseling (o.a. bij 
radicalisering en rekrutering). 
  
Deze drie door Nederland gestarte initiatieven zullen door de 
inkomende voorzitterschappen worden vervolgd. 
 

Bewakings- en beveiligingsmaatregelen ter 
bescherming van de vitale infrastructuur 
van Nederland en van personen die in dit 
verband bijzondere bescherming behoeven. 
 

 In het verlengde van de kwetsbaarheidanalyses die zijn uitgevoerd in 
het kader van het dossier Bescherming Vitale Infrastructuur worden op 
dit moment de sectorrapportages geanalyseerd en wordt het staande 
beveiligingsbeleid op zijn merites beoordeeld. Over de uitkomsten 
hiervan wordt de Tweede Kamer in het derde kwartaal van 2005 
geïnformeerd. 

Adequaat monitoren veiligheid zeehavens.  
 

 Zoveel mogelijk dient te worden bevorderd dat de instanties die 
betrokken zijn bij de buitengrenscontrole, informatie krijgen en 
uitwisselen. Onderzocht wordt thans in hoeverre de huidige 
informatiestructuur van de Nederlandse internationale lucht- en 
zeehavens tekort schiet en waar deze voor verbetering vatbaar is. Een 
analyse van de knelpunten en voorstellen tot verbetering worden in 
het derde kwartaal van 2005 verwacht.  

Mogelijke soft targets zullen in kaart 
moeten worden gebracht alsmede de 
maatregelen die de bescherming daarvan 
vergt. 
 
 

 Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding bevat binnen de nu 
aangesloten vijf sectoren verscheidene 'soft targets'. Deze sectoren 
beschikken over  maatregelen of zijn bezig die te ontwerpen om de 
soft targets, indien deze aanwezig zijn, te beschermen en 
weerbaarder te maken. Gezien de aard van de soft targets is zeer 
moeilijk om alle soft targets in Nederland te bewaken en te beveiligen. 
Wel zal bij de in de toekomst aan te sluiten sectoren bij het 
Alerteringssysteem Terrorismebestrijding extra aandacht uitgaan naar 
soft targets. 

 
Financiering terrorisme 
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Verdere versterking van de 
handhavingsketen toezicht-opsporing-
vervolging in de financiële 
toezichtwetgeving, mede op basis van een 
analyse van de versterkingen die 
voortvloeien uit de nota Integriteit 
Financiële Sector 1997. 
 
 

1. Uniformering handhavingsbeleid 
toezichthouders 
2. Verbetering keteninformatie + 
afspraken met FIOD-ECD/OM 
3. Versterken «intelligence» functie 
toezichthouders. 

1+2+3: Het ministerie van Financiën, het Openbaar Ministerie, de 
financiële toezichthouders en de FIOD-ECD  voeren regelmatig 
overleg waarbij afspraken worden gemaakt over aangifte van 
commune delicten, handhavingsbeleid bij niet -geregistreerde 
instellingen (de “intelligencefunctie” van de toezichthouders maakt hier 
onderdeel van uit) en capaciteitsafspraken. Ook is er afzonderlijk 
overleg van FIOD-ECD met OM en toezichthouders over individuele 
zaken, het zgn. tripartiete overleg. 

 
Vreemdelingenbeleid 
 

  

Verscherping grenscontroles en 
vreemdelingentoezicht. 
 

  

 1. Intensiveren raadplegen 
opsporingsregisters 

Er heeft een intensivering plaatsgevonden. Het raadplegen van 
opsporingsregisters is een continu punt van aandacht in het 
werkproces. 
 

 8. Intensiveren fysieke controle 
Rotterdam-Havens 
 

Blijft onverminderd van kracht. Er worden  zoveel mogelijk fysieke 
controles uitgevoerd op de binnenkomende schepen die als "hoog 
risico" worden aangemerkt. Thans wordt hiervoor in een pilot 
gedurende de dag- en avonduren een extra surveillance-eenheid van 
de eenheid grensbewaking ingezet. 
Gedurende de dag- en avonduren wordt een extra surveillance-
eenheid van de eenheid grensbewaking ingezet.  

 10. Toezicht niet-Schengen 
transitzone luchthaven Schiphol 
 

Toezicht in niet-Schengen transitzone Schiphol wordt uitgevoerd 
middels de gate controles. Tevens vindt observatie in burger plaats. 
Onderzocht wordt of het nodig en wenselijk is om naast de gate 
controles passagiers in de transit lounge te controleren op 
reisdocumenten. Momenteel is dit nog niet vastgesteld.  
                                                                                                                                                                  

Opvolging aanbevelingen advies ACVZ 
(Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken). 
 

27925, nr. 103 
 

 

 1. Nederland dient zich aan de VN Plaatsing van personen en organisaties op de lijst bij VN-
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en Europese sanctielijsten te 
houden en conform de bij die lijsten 
behorende verplichtingen te 
handelen ook indien een 
Nederlander of zich in Nederland 
verblijvende vreemdeling op zo’n 
sanctielijst staat. Deze verplichting 
geldt ook indien de betrokkene lid 
is geweest of anderszins steun 
heeft geboden aan een op die lijst 
genoemde organisatie. De ACVZ 
beveelt de Minister aan nader 
onderzoek te (laten) doen, naar de 
gevolgen en procedures rond de 
besluitvorming terzake, daarbij 
uitgaande van de status van de 
Veiligheidsraad en de bindende 
werking van haar resoluties; daarbij 
dient ook een procedure te worden 
ontwikkeld hoe te handelen als een 
zich in Nederland bevindende 
persoon stelt ten onrechte op een 
sanctielijst terecht te zijn gekomen. 
 

Veiligheidsraadresolutie 1267/1390 (maatregelen ten aanzien van 
personen en organisaties, gelieerd aan Taliban en Al Qaida) geschiedt 
door het Sanctiecomité 1267/1390, dat onder de VN-veiligheidsraad 
valt. Dit comité heeft in de richtlijnen voor haar werkzaamheden een 
procedure opgenomen waarbinnen personen en organisaties die 
menen dat zij onterecht op de lijst terecht zijn gekomen, een verzoek 
tot de-listing kunnen indienen. Een dergelijk verzoek dient aan het 
sanctiecomité te worden gedaan door de regering waarvan de 
betreffende persoon een onderdaan is. In de EU en in Nederland 
wordt deze VNVR-resolutie geïmplementeerd via het 
Gemeenschappelijk Standpunt 881/2002 van de EU. Personen en 
organisaties die menen onterecht op een lijst te staan kunnen bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken een verzoek tot de-listing indienen, 
conform de procedure zoals neergelegd in de richtlijnen van VN-
sanctiecomité 1267/1390. 
Voor wat betreft de EU- lijst van personen en organisaties, waartegen 
speciale maatregelen genomen moeten worden in verband met 
betrokkenheid bij terrorisme voortvloeiend uit Gemeenschappelijk 
Standpunt 931/2001 geldt dat voor personen en organisaties die 
menen dat zij onterecht op deze lijst staan, de mogelijkheid open staat 
bij het Europese Hof hun zaak aanhangig te maken. Daarnaast zal de 
regering, zoals reeds aangegeven in de kabinetsreactie op het ACVZ- 
rapport, indien informatie beschikbaar komt die reden geeft voor 
heroverweging van plaatsing op de lijst, deze informatie in de 
relevante EU-fora naar voren brengen. 
 

 3. De VR resolutie 1373(2001) 
heeft de kring van betrokkenen 
uitgebreid tot diegenen die 
terroristische daden steunen 
hetgeen verder lijkt te gaan dan 
wat voorheen verdragsrechtelijk 
was vastgelegd. Om die reden zou 
de «personal and knowing 
participation test» moeten worden 
aangevuld. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103) waarin het kabinet heeft gesteld dat de “personal and knowing 
particpation” test niet slechts betreft het door betrokkene zelf of in 
diens opdracht plegen van het misdrijf, maar ook het door betrokkene 
direct faciliteren of ondersteunen hiervan. Aanvulling is dus niet nodig.  
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 4. Nederland dient het initiatief te 
nemen om in die gevallen waarbij 
uitzetting, ondanks toepasbaarheid 
van artikel 1F op problemen met 
betrekking tot mensenrechten stuit 
(EVRM, AFV artikel 3), te komen 
tot afspraken tussen de EU en het 
land van origine of een mogelijk 
derde land, over een rechtmatige 
rechtsgang, een behandeling in 
overeenstemming met het EVRM, 
met toegang tot het proces door 
EU waarnemers, de mogelijkheid 
van monitoring van de 
tenuitvoerlegging van de 
opgelegde (gevangenis) straf en de 
uitsluiting van de oplegging van de 
doodstraf of van een andere wrede 
of onmenselijke behandeling als 
straf. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103), waarin is aangegeven dat alleen in geëigende concrete gevallen 
Nederland dit initiatief neemt. 

 7. Leg in de Vreemdelingenwet 
2000 dan wel het 
Vreemdelingenbesluit 2000 vast 
dat het plegen van terroristische 
activiteiten, waaronder begrepen 
de voorbereiding en ondersteuning 
ervan, hetzij in Nederland dan wel 
in het buitenland gepleegd, geacht 
wordt een bedreiging te zijn voor 
de nationale veiligheid in 
Nederland. De uitwerking hiervan 
dient in de Vreemdelingencirculaire 
2000 te worden neergelegd. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103), waarin is aangegeven dat In gevallen waarop deze aanbeveling 
ziet, in de praktijk met succes gebruik is gemaakt van de toepasselijke 
artikelen van het Vreemdelingenbesluit 2000 om verblijfsaanvragen af 
te wijzen. Daarom wordt het niet noodzakelijk geacht in de 
vreemdelingenwet- en regelgeving nog eens expliciet vast te leggen 
dat het plegen van terroristische activiteiten geacht wordt een 
bedreiging voor de nationale veiligheid te zijn.  
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 8. Leg in de Vreemdelingenwet 

2000 een bijzondere procedure 
vast voor de situatie waarin de 
rechter, in geval van een gevaar 
voor de nationale veiligheid, te 
maken krijgt met niet -openbare 
stukken in procedures met 
betrekking tot 
verblijfsvergunningen, teneinde die 
stukken te kunnen betrekken in zijn 
oordeel. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103) waarin staat dat het kabinet van oordeel is dat de procedure van 
art 8:29 Awb een toereikende mogelijkheid biedt om niet-openbare 
stukken buiten de openbaarheid te houden maar desalniettemin aan 
de bestuurlijke beslissing omtrent verblijfsbeëindiging en uitzetting ten 
grondslag te mogen leggen. Uiteraard wordt de nationale en Europese 
jurisprudentie op dit vlak nauwgezet gevolgd. Deze aanbeveling is  
dus niet uitgevoerd. 

 9. Vervang in het 
Vreemdelingenbesluit 2000 de 
toetsingsmaatstaf «concrete 
aanwijzingen voor het vormen van 
een gevaar voor de nationale 
veiligheid» door de 
toetsingsmaatstaf «ernstige 
redenen voor het bestaan van een 
gevaar voor de nationale 
veiligheid». Hanteer deze 
toetsingsmaatstaf zowel voor de 
weigering van de binnenkomst als 
voor de intrekking of niet verlenging 
van een verleende 
verblijfsvergunning met betrekking 
tot asielzoekers en diegenen die op 
basis van een verblijfsvergunning 
in Nederland (willen) verblijven. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103).Het stelsel van de Vreemdelingenwet 2000 en de daarop 
gebaseerde regelingen laat het bestuur optimale ruimte om daar waar 
zulks wenselijk is vreemdelingenrechtelijke gevolgen te verbinden aan 
gevaar voor de nationale veiligheid in individuele zaken. Deze 
aanbeveling is  dus niet uitgevoerd. 

 10. In het geval van niet 
uitzetbaarheid van een 
vreemdeling, ondanks gebleken 
gevaar voor de openbare orde 
en/of nationale veiligheid, dient aan 
hem vrijheidsbeperkende 
maatregelen te worden opgelegd in 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103).. Deze maatregel is uitgevoerd doordat het kabinet voornemens 
is om in het kader van een algemene intensivering van het 
vreemdelingentoezicht strikter de hand te gaan houden aan de 
meldplicht.  
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de vorm van het aangeven van een 
verblijfplaats en een periodieke 
meldingsplicht bij de 
Vreemdelingendienst. 
 

 12. Breid het aantal, op 
ambassades gestationeerde, 
Immigration Liaison Officers (ILO) 
in alle risicolanden uit en zet hen 
gericht in op het signaleren en 
voorkomen van (illegale) immigratie 
van potentiële terroristen. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103).Deze aanbeveling is uitgevoerd met de totstandbrenging van de 
ILO-verordening die het mogelijk maakt dat LS gebruik maken van 
elkaars ILO- functionarissen en daarmee efficiënter gebruik wordt 
gemaakt van de capaciteit 

 13. Voer het aantal pre-boarding 
checks door de KMar op waarbij 
deze vorm van persoonscontrole 
minder incidenteel dan nu dient te 
worden ingevuld en laat deze 
controles planmatig plaatsvinden, 
gericht op risicogebieden. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103). Deze aanbeveling is uitgevoerd door de verantwoordelijkheid bij 
de luchtvaartmaatschappijen te leggen. 

 14. Geef de samenwerking tussen 
de KMar en de ILO een formele 
status waarbij met name de wijze 
van informatie-uitwisseling is 
geregeld. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103). Ddeze aanbeveling is uitgevoerd bij de totstandkoming van de 
ILO verordening die ook een rechtsbasis biedt voor informatie-
uitwisseling 
 

 16. Voeg in de Wet op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
2002 de IND toe aan de in artikel 
62 genoemde overheidsdiensten, 
waarvan de medewerkers verplicht 
zijn om ongevraagd mededeling 
aan de AIVD te doen van hen ter 
kennis gekomen informatie, de 
nationale veiligheid aangaande. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103). Deze aanbeveling is niet gevoerd, omdat de IND niet het soort 
dienst is dat op grond van de WIV gehouden is werkzaamheden te 
verrichten voor de AIVD. 
 

 17. Realiseer de mogelijkheid om 
in zogenoemde themaregisters, die 

In de brief van 13 juni 2003 heeft de minister van Justitie aangegeven 
dat in de praktijk blijkt dat de verwerking van gegevens betreffende 
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ingevolge een reeds voorgenomen 
wijziging van de Wet 
Politieregisters, in de nabije 
toekomst zullen worden opgezet, 
ook vreemdelingrechtelijke 
informatie op te nemen en om de 
informatie uit deze themaregisters 
beschikbaar te stellen voor 
beslissingen inzake de toelating, 
het verblijf en/of de verwijdering 
van vreemdelingen. 
 

onverdachte personen noodzakelijk kan zijn om zicht te verkrijgen op 
bepaalde maatschappelijke verschijnselen die samenhangen met 
criminaliteit. Ook terrorisme kan als een dergelijk maatschappelijk 
verschijnsel worden aangemerkt. In de brief van 13 juni is het 
voornemen opgenomen om in de wet criteria op te nemen voor de 
verwerking van gegevens voor een dergelijk specifiek doel en voor de 
termijn gedurende welke opslag is toegestaan. Deze voornemens zijn 
uitgewerkt in een wetsvoorstel dat zich thans bij de Raad van State 
ligt. 
 
In zijn algemeenheid kan worden aangegeven dat uit de voornoemde 
beleidsvoornemens voortvloeit dat informatie bijeen kan worden 
gebracht over personen ten aanzien van wie er aanknopingspunten 
zijn dat zij handelingen verrichten die kunnen duiden op betrokkenheid 
bij een bepaald maatschappelijk verschijnsel, zoals terrorisme. Met 
inachtneming van de nog te formuleren wettelijke criteria zou het 
hierbij ook kunnen gaan om vreemdelingen. Bij de verwerking van 
deze gegevens is nog niet aan de orde welke bewijskracht en status 
dergelijke informatie in de rechtszaal kan hebben. Primair gaat het om 
het verkrijgen van een toereikende informatiepositie over het 
betreffende maatschappelijke verschijnsel. De vraag naar de 
bewijskracht en status van informatie is pas aan de orde als er een 
daadwerkelijke verdenking is van een strafbaar feit en de officier van 
justitie wil overgaan tot vervolging. De officier van justitie beoordeelt 
deze vraag en in de rechtszaal is dit afhankelijk van het oordeel van 
de rechter die in het concrete geval is belast met de behandeling van 
de strafzaak. 
 

 18. Bevorder dat gegevens van 
politiediensten, die zijn verzameld 
in het kader van het 
opsporingsonderzoek naar 
terroristische misdrijven, in gevallen 
die niet leiden tot een 
strafrechtelijke vervolging, in nauw 
overleg met de IND op 
gestructureerde wijze worden 
gescreend op bruikbaarheid voor 
het treffen van bestuursrechtelijke 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103). Deze aanbeveling is uitgevoerd met de zogenoemd VRIS- 
werkwijze door OM- politie en IND. 
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maatregelen, bijvoorbeeld tot 
ongewenstverklaring van de 
vreemdeling. 
 

 19. Verbeter de training van 
immigratie-ambtenaren in het 
binnen- en buitenland op het 
gebied van terroristische dreiging. 
 

Zie Kabinetsreactie dd. 3 november 2003 (TK 2003-2004, 27925, nr. 
103).De aanbeveling is uitgevoerd dmv het convenant IND –AIVD 
waarin ook afspraken over opleidingen zijn opgenomen. 

 
Wetgeving 
 

  

Besluit beveiliging gegevens aftappen 
telecommunicatie (amvb ex art. 13.5, 
tweede lid, Telecommunicatiewet). 
 

 Besluit is geplaatst in het Staatsblad 2003, 472. Het besluit  is op 1 
juni 2005 in werking getreden (Stb. 2005, 141). Van de 
inwerkingtreding is uitgezonderd artikel 4, eerste lid, van het Besluit.  
 



Actiepuntenoverzicht terrorismebestrijding  Doorlopende punten      10-06-2005   

  15 

 
 
Buitenlands beleid 
 

  

Actief participeren in VN, EU en NAVO en 
deelnemen aan wederzijdse evaluaties. 
 

 - EU: Terrorismebestrijding was een prioriteit voor Nl EU- 
voorzitterschap; breed werkprogramma o.a. ter implementatie van EU-
actieprogramma; Nlse aandacht op extern terrein voor bestrijding 
financiering terrorisme, bestrijding rekrutering, versterking gebruik 
extern instrumentarium van de EU. 
Inmiddels is het EU voorzitterschap voorbij en heeft NL haar 
voorgenomen doelstellingen bereikt zoals ook verwerkt in de 
conclusies van de Europese Raad van 17 december 2004. Daarnaast 
levert Haags Programma voor de versterking van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht, dat de Europese Raad op 5 november 
2004 vaststelde  een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling 
van terrorismebestrijding in de EU.  
 
- VN: Steun voor allesomvattende strategie als voorgesteld door 
SGVN; inzet op versterking rol Counter Terrorism Committee van de 
VN-Veiligheidsraad; aandacht voor staten die verplichtingen niet 
nakomen. Daarnaast levert Nederland een bijdrage aan de evaluaties 
van de bestaande resoluties van de VN-Veiligheidsraad op het gebied 
van terrorismebestrijding (VNVR1267/1390 en VNVR 1373) 
 
- NAVO: versterking rol NAVO bij terrorismebestrijding 
NAVO  door verbetering uitwisseling van inlichtingen, Operation Active 
Endeavour: patrouillering in de Middellandse Zee, 
Actieplan Terrorisme in het kader van de NAVO-Rusland Raad 
(uitwisselen van kennis, samenwerking, oefenen), Partnership for 
Peace Actieplan inz.Terrorisme, verkenning mogelijkheden 
samenwerking met Mediterrane Dialooglanden, bescherming van 
evenementen (b.v. Olympische Spelen) met AWACS, Defense against 
Terrorism-programma: verbetering verdediging, o.a. met technologie 
 
 

Nederland zal in EU-kader ervoor pleiten 
dat terrorismebestrijding wordt aangemerkt 
als prioriteit voor betere samenwerking. 
 

 Lopend proces. 
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EU: overleg zal worden gevoerd met de 
Europese coördinator met betrekking tot het 
plan van aanpak dat hij thans samenstelt. 
Intensivering van samenwerking op het 
terrein van terrorismebestrijding en 
coördinatie van uitvoering ervan verdient 
een plaats op de agenda van de Voorzitter. 

 Nederland houdt intensief contact met de EU counterterrorisme 
coördinator. Nederland heeft tijdens het Nederlandse EU-
voorzitterschap in nauwe samenwerking met de coordinator het EU-
actieprogramma ter bestrijding van terrorisme uitgevoerd en waar 
nodig samen met hem met nieuwe voorstellen gekomen. 
Er is een herziend EU Actieplan aangenomen (december 2004). Het 
Luxemburgs voorzitterschap zet de werkzaamheden tot uitvoering van 
het EU Actieplan voort.  
 

Internationale samenwerking 
- Beleid ter voorkoming of beperking van 
zgn. failed states; 
- Beleid ter bestrijding van 
terrorismefinanciering; 
- Betere samenwerking en afstemming 
binnen de EU; 
- Uitvoering EU Actieplan 
Terrorismebestrijding; 
- Verbeterde samenwerking en informatie-
uitwisseling tussen politie en I&V diensten;  
- Ontwikkeling contrastrategie rekrutering 
voor terrorisme; 
- In samenwerking met de EU-coördinator 
zal met een groep van prioritaire landen 
gewerkt worden aan verbetering van 
samenwerking en technische assistentie 
worden verleend bij implementatie van 
internationale verplichtingen. 
- Uitvoering en implementatie van peer 
evaluation aanbevelingen 
- Uitvoering en implementatie van het 
nieuwe meerjarenprogramma JBZ, het 
Haagse Programma 
- Uitvoering van het widened CBRN 
terrorisme program (consequence 
managment). 
 

 Dit zijn over het algemeen geen nieuwe voornemens, maar reguliere 
activiteiten bij diverse departementen. Wat wel nieuw is zijn het 
meerjarenprogramma, de peer evaluation aanbevelingen en het 
widened CBRN programma. 
 
In het beleid rond internationale samenwerking is uitdrukkelijk 
aandacht voor activiteiten in NAVO en VN verband. 
 
De Europese Commissie heeft een actieplan voor de uitvoering  van 
het Haags Programma voor de versterking van vrijheid, veiligheid en 
recht  gepresenteerd dat wordt voorgelegd aan de JBZ-Raad en de 
Europese Raad. 

 


