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Lijst met afkortingen 

België 

LTF  Local Task Force 

NVR  Nationale Veiligheidsraad 

OCAD  Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging 

POS  Problematische Opvoedingssituatie 

S4B  Sharia4Belgium 

SW  Strafwetboek 

VTSv  Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 

Denemarken 

PET  Politiets Efterretningstjeneste (Inlichtingen- en veiligheidsdienst) 

Duitsland 

AufenthG Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 

  Ausländern im Bundesgebiet (Vreemdelingenwet aangaande verblijf, 

  werk en integratie) 

BKA  Bundeskriminalamt (federale politiedienst) 

PaßG  Paßgesetz (Paspoortwet) 

PAuswG  Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis 

  (Wet identiteitskaarten) 
RAF   Rote Armee Faktion 

StGB  Strafgesetzbuch (Wetboek van strafrecht) 

VPN  Violence Prevention Network 

Frankrijk 

CESEDA Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Wet 

toegang en verblijf vreemdelingen en asielrecht) 

CSI  Code de la sécurité intérieure (Wet binnenlandse veiligheid) 

DGSI Direction Générale de la Sécurité Intérieure (Directoraat-Generaal voor 

Binnenlandse Veiligheid) 

Nederland 

AIVD  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (voorheen BVD) 

BRP Basisregistratie Personen 

EAB Europees Aanhoudings- of Arrestatiebevel 

IND Immigratie- en Naturalisatiedienst 

ISD Inrichting Stelselmatige Daders 

NCTV  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (voorheen 

 NCTb) 

OM Openbaar Ministerie 

RPS Register Paspoortsignalering 

TA Terroristen Afdeling 

VVD  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Verenigd Koninkrijk 

CPS  Crown Prosecution Service 
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CTSA 2015  Counter-Terrorism and Security Act 2015 

OFSI   Office of Financial Sanctions Implementation 

SCA  Serious Crime Act 

TA 2000  Terrorism Act 2000 

TA 2006  Terrorism Act 2006 

TEO   Temporary Exclusion Order 

TPIMs  Terrorism Prevention and Investigation Measures 

Verenigde Staten 

CIA  Central Intelligence Agency 

EEA   Enemy Expatriation Act 

FBI  Federal Bureau of Investigation 

FTO  Foreign Terrorist Organization 

ICCA  International Conflicts of Concern Act  

TSDB  Terrorist Screening Database 

Overig 

CTG  Counter Terrorism Group 

EAB  Europees aanhoudings- of arrestatiebevel 

EHRM  Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

EIS   Europol Information System 

EU  Europese Unie 

EVRM  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

FPT  Focal Point Travellers 

GCTF  Global Counterterrorism Forum 

GOT  Gemeenschappelijke Onderzoeksteams 

IS  Islamitische Staat (in Irak en Syrië)  

ngo  Niet-gouvernementele organisatie 

SAA  Schengen Agreement Application 

SIS  Schengen-informatiesysteem 

SLTD  Stolen and Lost Travel Documents 

VN  Verenigde Naties 

WMD  Weapon of Mass Destruction (massavernietigingswapen) 
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Samenvatting 

Sinds eind 2012 staat de uitreis naar en terugkeer uit Syrië en Irak hoog op 

de agenda in veel Westerse landen en zijn er maatregelen genomen om te 

proberen grip te krijgen op de problematiek. In dit rapport is er op basis van 

publiekelijk beschikbare informatie gekeken naar zogenoemde persoons-

gerichte maatregelen waar onder strafrechtelijke vervolgingen, beperkende 

maatregelen zoals het afnemen van reisdocumenten en sociale interventies. 

Maatregelen die betrekking hebben op bijvoorbeeld het vergroten van de 

maatschappelijke weerstand of organisatieverboden zijn niet meegenomen. 

Het palet aan maatregelen wordt in verschillende fases ingezet: 

Verblijf in het land van vestiging: het strafrecht gericht op voorbereidende 

handelingen in het kader van terroristische misdrijven wordt gebruikt om 

uitreizen te voorkomen (Nederland, België, Frankrijk en de VS). Het rond-

krijgen van de bewijslast is op dit punt niet altijd eenvoudig. Het vervallen 

verklaren van paspoorten en identiteitskaarten is een veel gebruikte maat-

regel om uitreizigers te stoppen. Ondanks toepassing van deze maatregel zijn 

er gevallen bekend waarbij personen er toch in slaagden uit te reizen. De 

uitzondering op de paspoortmaatregel is de VS waar getracht wordt het-

zelfde effect te bereiken door personen op een ‘no-fly’ lijst te zetten. In 

onder andere België, Duitsland, Frankrijk en de VS benadert de politie of de 

veiligheidsdiensten potentiële uitreizigers om deze personen op andere 

gedachten te brengen. 

Reis naar Syrië/Irak, mogelijk om deel te nemen aan de gewapende jihad-

istische strijd: informatie omtrent de uitreis wordt bilateraal gedeeld met 

bijvoorbeeld Turkije of via internationale kanalen (Europol, Interpol, CTG) 

om de uitreiziger in de gaten te houden. Onderkende uitreizigers worden 

onder andere in Nederland en België uitgeschreven uit de gemeentelijke 

basisregistratie. Ook wordt de toegang ontzegd tot sociale voorzieningen en 

worden financiële tegoeden bevroren; dit geldt ook voor uitreizigers uit 

onder meer het Denemarken, Frankrijk en het VK. 

Verblijf op het strijdtoneel in Syrië/Irak: alle landen zijn of waren militair 

actief, hetzij door het trainen van Koerdische strijders (Duitsland), door de 

inzet van Special Forces (Denemarken, Frankrijk, het VK en de VS) of door 

het uitvoeren van luchtaanvallen (Nederland, België, Denemarken, Frank-

rijk, het VK en de VS). Alleen het VK en de VS hebben gericht eigen bur-
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gers omgebracht op het slagveld. Op strafrechtelijk vlak zijn er veroordel-

ingen bij verstek geweest (Nederland en België). 

Verlaten van het strijdtoneel en terugreis naar het land van vestiging: enkele 

landen bieden consulaire bijstand (Nederland en Frankrijk). België weigerde 

in één geval een burger te repatriëren. Over het algemeen is weinig publieke 

informatie beschikbaar om hier goed zicht op te krijgen. 

Terugkomst in het land van vestiging: in alle onderzochte landen zijn terug-

keerders veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie of 

strafdaden gepleegd in Syrië/Irak. Ook worden beperkende maatregelen 

toegepast zoals het afnemen van paspoorten of het onder toezicht plaatsen 

met behulp van een enkelband. In alle landen zijn er trajecten gericht op 

terugkeer in de samenleving, hoewel het ene land verder is dan het andere. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de onderzochte landen eenzelfde 

benadering hanteren, maar dat er tevens accentverschillen zijn. Het rapport 

werpt drie vragen op: 

 Wat is de meerwaarde van de nieuwe contraterrorisme-wetgeving? 

 Kunnen beperkende maatregelen zoals het opleggen van enkelban-

den en stelsels van toezicht daadwerkelijk de kans op aanslagen 

verkleinen? 

 Bestaat er een taboe op persoonsgerichte maatregelen zoals consu-

laire bijstand als uitreizigers eenmaal in Syrië/Irak zijn en het strijd-

toneel willen verlaten? 
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1  Inleiding 

Sinds de problematiek van uitreizigers naar strijdgebieden in Syrië en Irak 

eind 2012 actueel werd, zijn in vele Europese landen en de Verenigde Staten 

(VS) maatregelen genomen om (potentiële) uitreizigers tegen te houden, 

terugkeerders te vervolgen en/of in de gaten te houden. Het gaat hierbij om 

reeds bestaande maatregelen, maatregelen die versterkt worden ingezet of 

nieuw aangenomen maatregelen. Aanvankelijk spitste de aandacht zich toe 

op manieren om de (aanstaande) uitreis tegen te gaan. Inmiddels is het beeld 

aan het verschuiven en worden zorgen omtrent terugkeerders en hun kin-

deren nadrukkelijker onder de aandacht gebracht.
1
 Dit rapport brengt de 

maatregelen in kaart en het moment waarop deze worden ingezet voor 

Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigde Konin-

krijk (VK) en de VS. De periode die onderzocht is, loopt van 2010 tot eind 

2016. 

De aanpak van uitreizigers en terugkeerders kenmerkt zich door maatregelen 

met een verschillend karakter en reikwijdte. In dit rapport staan persoonsge-

richte maatregelen centraal. Initiatieven ter versterking van de maatschappe-

lijke cohesie of organisatieverboden zijn niet meegenomen. Onder persoons-

gerichte maatregelen vallen wetgeving gericht op terroristische misdrijven 

en re-integratieprogramma’s. Ook maatregelen uit het vreemdelingenrecht 

en bestuurlijk optreden om reisdocumenten af te nemen zijn onderdeel van 

het instrumentarium dat wordt ingezet. 

Het rapport laat zien dat de onderzochte landen in algemene zin vergelijk-

bare initiatieven nemen met betrekking tot de aanpak van uitreizigers en 

terugkeerders. Dit neemt niet weg dat er toch aanzienlijke verschillen 

bestaan tussen de landen als het gaat over staatsinrichting, bevoegdheden en 

juridische cultuur. Daarnaast kan de aanpak van uitreizigers en terugkeerders 

beschouwd worden als een zoektocht naar mogelijkheden om de bewegings-

vrijheid van deze personen te beperken. In een breder kader probeert dit 

rapport inzichtelijk te maken welke vorm het statelijk instrumentarium 

aanneemt in zijn poging het hoofd te bieden aan grensoverschrijdende, 

mogelijk gewelddadige niet-statelijke actoren. 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 2017; Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2017. 
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Het rapport is als volgt opgebouwd. Na een bespreking in hoofdstuk twee 

van de onderzoeksopzet en methodes volgen zes thematisch hoofdstukken 

met een inventarisatie van beleid per land. Hoofdstuk drie gaat over het 

strafrecht. Hoofdstuk vier betreft het afnemen van reisdocumenten, het 

opleggen van andere reisbeperkingen en het afnemen van de nationaliteit. 

Hoofdstuk vijf bespreekt overige beperkende maatregelen. Hoofdstuk zes 

behandelt ‘sociale’ interventies, zowel door de veiligheidsdiensten als so-

ciaal werkers gericht op re-integratie. Hoofdstuk zeven gaat over de 

nationale verzameling en internationale uitwisseling van inlichtingen, moge-

lijkheden tot opsporing en signalering. Hoofdstuk acht gaat over militaire 

inzet. De conclusie bespreekt de overeenkomsten en verschillen tussen de 

onderzochte landen en identificeert enkele dilemma’s met betrekking tot de 

genomen maatregelen gericht op uitreizigers en terugkeerders.  
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2  Onderzoeksopzet en methodes 

In de opzet van deze serie rapporten zijn een aantal keuzes gemaakt die 

hieronder verder worden toegelicht. 

2.1  Achtergrond bij deze serie 

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiering van de Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Sinds 2012 zijn er 

op het gebied van de aanpak van jihadisme veel ontwikkelingen geweest. 

Het doel van dit rapport is een bijdrage te leveren aan een beter inzicht in 

zowel het Nederlandse beleid als dat van België, Denemarken, Duitsland, 

Frankrijk, het VK en de VS door het in vergelijkend perspectief te plaatsen. 

Dit rapport is de tweede in een serie; rapport één behandelde op hoofdlijnen 

het beleid ten aanzien van terrorismebestrijding en de preventie van radicali-

sering in deze landen.
2
 Daarmee dragen de rapporten bij aan het vergroten 

van kennis rondom de aanpak van jihadisme door bestudering van de aanpak 

in zes andere Westerse landen en hoe Nederland zich hiertoe verhoudt. 

2.2  Het fasenmodel en leeswijzer 

Om de maatregelen tegen uitreizigers of terugkeerders te ordenen, is gebruik 

gemaakt van een onderscheid in meerdere stadia van uitreis en terugkeer; 

voor een grafische weergave hiervan, zie figuur één op pagina 13. Fase één 

betreft het moment dat de persoon nog in zijn of haar land van vestiging 

verblijft, maar uitreizen vermoed wordt. Fase twee begint als de persoon 

onderweg is naar een buitenlandse bestemming, mogelijk om deel te nemen 

aan de jihad. Fase drie beslaat het verblijf van de persoon op het buiten-

landse strijdtoneel in het kader van de jihadistische strijd. Fase vier begint 

als de persoon de jihadistische strijd opgeeft en terugreist naar de VS of het 

Schengengebied. Fase vijf gaat over de daadwerkelijke terugkeer in het 

Schengengebied of de VS. Het fasenmodel is een analytisch construct dat 

helpt bij de duiding van het moment van inzet van maatregelen. 

Het model en de toepassing ervan kent wel enkele beperkingen. Zo ver-

onderstelt het een circulaire beweging van uitreis van en terugkeer naar het 

thuisland of land van vestiging, maar het is niet per definitie zo dat elke 

uitreiziger deze cyclus op deze manier doorloopt. Er zijn meerdere ‘path-

                                                           
2 Wittendorp e.a. 2017. 



13 
 

ways’ denkbaar, inclusief permanente vestiging in het (voormalige) strijd-

gebied of doorreis naar andere landen.
3
 Wat betreft de toepassing van het 

model is niet altijd even goed vast te stellen in welke fase een bepaalde 

maatregel genomen wordt; het vervallen verklaren van reisdocumenten is 

hier een voorbeeld van. Deze beperking is vooral ingegeven door de ge-

bruikte openbare bronnen die niet altijd voldoende informatie bieden. Daar-

naast kunnen sommige maatregelen in alle fasen worden ingezet. Om deze 

beperkingen te ondervangen is het rapport niet per fase opgezet, maar op 

basis van het type maatregel. Deze indeling is inductief tot stand gekomen na 

inventarisatie van de maatregelen. De fase waarin de maatregel toegepast 

wordt, staat in de linker kantlijn vermeld. 

Figuur 1: Fasenmodel uitreizigers en terugkeerders 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Voor een nadere uitwerking zie Reed, De Roy van Zuijdewijn en Bakker 2015.  

I: (nog) in het land 

De persoon in kwestie verblijft (nog) in 

het Westen, maar uitreizen wordt 

vermoed 

II: Reisbeweging (uitreis) 

De persoon in kwestie is onderweg naar een 

buitenlandse bestemming, mogelijk om deel 

te nemen aan de jihad 

III: Verblijf buitenlands strijdtoneel 

De persoon in kwestie verblijft in 

het buitenland 

IV: Reisbeweging  

De persoon in kwestie vertrekt van het 

strijdtoneel 

V: Terug in de EU of de VS 

De persoon in kwestie is teruggekeerd in de 

EU of de VS 
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2.3  Terminologie 

Een aantal begrippen nemen een belangrijke plaats in en verdienen nadere 

toelichting. Om te beginnen met jihadisme. Dit begrip is in het Nederlandse 

discours inmiddels verworden tot de meest gangbare term om te verwijzen 

naar wat in de ‘Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020’ wordt 

gezien als ‘belangrijkste dreiging (…) voor onze nationale veiligheid’.
4
 

Vanaf 2004 is het begrip jihadisme gemeengoed geworden in Nederlandse 

beleidsdocumenten en verdrong het andere termen zoals ‘Islamistisch 

terrorisme’ en het tot 2001 gebruikte ‘radicaal-islamitische groeperingen’.
5
 

De NCTV verwijst met jihadisme naar “een extreme politieke ideologie die 

streeft te voldoen aan de als goddelijke ervaren plicht om de islam over de 

wereld te verspreiden. Dit moet worden bereikt door het voeren van een 

‘heilige oorlog’ tegen alle ongelovigen: alles dat vanuit het perspectief van 

jihadisten afwijkt van de ‘zuivere leer’ moet naar hun mening met geweld 

bestreden worden”.
6
 Deze heilige oorlog wordt ook wel de ‘kleine jihad’ 

genoemd, de gewapende strijd om de islam te verdedigen. De term jihadisme 

verwijst in dit rapport niet naar de basisbetekenis in de Koran – de grote 

jihad – waarmee de innerlijke inspanning van een gelovige om als goede 

moslim te leven wordt bedoeld.
7
  

Ook voor de begrippen uitreiziger en terugkeerder zijn er variaties geweest 

en soms worden deze nog steeds gebruikt, onder andere ‘jihadgangers’, 

‘jihadstrijders’, ‘Syriëgangers’ en ‘buitenlandse strijders’.
8
 Deze zoektocht 

naar de meest geschikte terminologie weerspiegelt de poging het probleem te 

duiden. Ook internationaal verschillen de begrippen zoals in tabel één te zien 

is. Omwille van de leesbaarheid van dit rapport worden de begrippen uit-

reiziger en terugkeerder gebruikt. 

  

                                                           
4 Rijksoverheid 2016, p. 6. 
5 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2005; Binnenlandse Veiligheidsdienst 2002.  
6 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 2016. 
7 Berger 2006, p. 203. 
8 Zie Bakker en De Roy van Zuijdewijn 2015, p. 21. 
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Tabel 1: Recente benamingen voor ‘uitreizigers’ in de onderzochte landen 

(2014-2016) 

Land Benaming 

België ‘Foreign Terrorist Fighters’, ‘Syriëstrijders’
9
 

Denemarken ‘[T]ruslen fra personer udrejst til Syrien og Irak’, ‘udrejsende’
10

 

Duitsland ‘Ausgereisten’, ‘Rückkehrer’
11

 

Frankrijk ‘[L]es filières syro-irakiennes’
12

 

Verenigd Koninkrijk ‘Foreign fighters’
13

 

Verenigde Staten ‘Foreign (terrorist) fighters’
14

 

 

Tot slot verdient de term beperkende maatregel enige toelichting. In dit 

rapport is het onderscheidende element van een beperkende maatregel het 

straffend effect dat ervan uitgaat zonder dat het strafrecht hier per se aan te 

pas komt.
15

 Een beperkende maatregel kan in het kader van een rechtszaak 

worden opgelegd, maar ook door een bestuurlijke instantie. De term is over-

koepelend en verwijst naar de wellicht bekendere, maar nauwere categorie 

van de bestuurlijke maatregel die door overheden kan worden opgelegd als 

alternatief voor een juridische sanctie.
16

 Een bestuurlijke maatregel wordt in 

de regel door de overheid toegepast, terwijl een beperkende maatregel ook 

door een rechtbank kan worden opgelegd; in hoofdstuk vijf ‘Overige beper-

kende maatregelen’ wordt hier meer aandacht aan besteed. Door verschillen 

in juridische tradities tussen landen verschilt ook de bevoegdheid van en het 

moment waarop een overheid of rechtbank een beperkende maatregel kan 

opleggen. Vanwege deze verschillen en ten behoeve van de leesbaarheid 

wordt in dit rapport gesproken van beperkende (en niet bestuurlijke) maat-

regelen tenzij anders aangegeven. 

                                                           
9 FOD Binnenlandse Zaken 2016; Minister van Binnenlandse Zaken en minister van Justitie; Vlaamse 
regering 2015. 
10 Politiets Efterretningstjeneste 2014. 
11 Bundesministerium des Innern 2016c. 
12 Ministère des Affaires Étrangères 2015; Premier Ministre 2016. 
13 HM Government 2016. 
14 U.S. Department of State 2016. 
15 Boutin 2016, pp. 4-5; Huisman en Koemans 2008, p. 122. 
16 De Engelse term voor bestuurlijke maatregel is ‘administrative measure’, een beperkende maatregel is 
een ‘restrictive measure’. 
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2.4  De nationale context 

Jihadisme is een internationaal fenomeen. Bij de aanpak van jihadisme wordt 

er in een aantal internationale fora samengewerkt of vindt er regelmatig 

overleg plaats. Te denken valt aan de Verenigde Naties (VN), de Raad van 

Europa, de Europese Unie (EU), het Global Counterterrorism Forum 

(GCTF), een internationaal overleg van experts en beleidsmakers gericht op 

het verbeteren van de aanpak van terrorisme en de preventie van radicaliser-

ing, en de Counter Terrorism Group (CTG), een onderdeel van de zogeheten 

Club de Berne, een informele halfjaarlijkse bijeenkomst van voornamelijk 

Europese veiligheidsdiensten. De uitvoering van dergelijk beleid is wel bin-

nen nationale kaders georganiseerd.  

De aandacht gaat in dit rapport uit naar beleid en wetgeving opgesteld of 

gebruikt voor de aanpak van jihadisme. Daarom ligt de focus van het 

onderzoek vooral bij de nationale context. Wat er gebeurt in het kader van 

internationale samenwerkingsverbanden valt daarom grotendeels buiten de 

reikwijdte van dit onderzoek; alleen in hoofdstuk zeven wordt stilgestaan bij 

deze internationale fora. Daarnaast is er in dit rapport binnen de nationale 

kaders ook gekeken naar regionale of lokale initiatieven. De meeste aandacht 

gaat echter uit naar beleid op nationaal niveau.  

2.5  Selectie van de landen 

Dit onderzoek spitst zich toe op zeven landen. Naast Nederland zijn dat 

België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het VK en de VS. De keuze voor 

deze landen is ingegeven door de volgende overwegingen: het zijn buur-

landen (België en Duitsland), het land heeft een voortrekkersrol als het gaat 

om de aanpak van jihadisme (VK), de aanpak is anders (Denemarken en 

Frankrijk) of er is weinig kennis over de aanpak (VS). 

2.6  Tijdsperiode 

Het rapport richt zich op wetten, beleid en beleidsinitiatieven uit de periode 

2010 tot en met eind 2016. 

2.7  Bronnen, beperkingen en methodes 

In dit rapport is gekeken naar beleid dat in verband gebracht is met de 

aanpak van (potentiële) uitreizigers en terugkeerders. Er is geprobeerd de 

landen zo veel mogelijk te benaderen als vergelijkbare eenheden, maar zoals 
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al in de inleiding aangegeven, is dit beperkt mogelijk vanwege de verschillen 

in staatsinrichting, bevoegdheden en juridische cultuur. Het onderzoek is 

uitgevoerd op basis van publiekelijk beschikbare informatie zoals overheids-

documenten, parlementaire vragen en onderzoeken, rechtszaken of pers-

berichten hierover, berichtgeving in de media en (academische) studies. 

Deze bronnen maken het helaas niet altijd mogelijk te bepalen of, en zo ja 

wanneer en hoe vaak, bepaalde maatregelen zijn toegepast. Verder geldt dat 

voor de hoofdstukken ‘Inlichtingen, opsporing en signalering’ en ‘Militaire 

inzet en repatriëring’ er weinig informatie publiekelijk voorhanden is.  

Bij de bestudering van de bronnen is in eerste instantie gekeken of beleid 

declaratoir is – de formele beschikking over of de intentie om een instrument 

te gebruiken – waarna er onderzocht is of, wanneer en hoe vaak dit is toege-

past. De toepassing is waar mogelijk toegelicht met voorbeelden. Relevante 

academische literatuur is gebruikt om ontwikkelingen te duiden. Ook is een 

aantal academische experts geconsulteerd om bepaalde aspecten te verhel-

deren. 
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3  Strafrechtelijke maatregelen 

3.1  Inleiding 

In veel West-Europese landen zijn nieuwe strafrechtelijke maatregelen 

geïntroduceerd om (potentiële) uitreizigers en terugkeerders te kunnen ver-

volgen. Een belangrijke aanleiding hiervoor was VN resolutie 2178 uit 2014 

die stelt dat activiteiten die verband houden met uitreizen voor terroristische 

doeleinden strafbaar gesteld dienen te worden.
1
 Enkele landen beschikten al 

over nieuwe wetgeving op dit terrein. De aanpassingen van het strafrecht dat 

op terroristische misdrijven is gericht, heeft verschillende vormen aange-

nomen: nieuwe strafbare feiten zijn toegevoegd, extraterritoriale jurisdictie is 

mogelijk gemaakt en/of de strafmaat voor bepaalde feiten is verzwaard. 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de strafrechtelijke middelen die de 

zeven landen ter beschikking hebben. Op basis van publiekelijk beschikbare 

informatie is geprobeerd te achterhalen welke van deze middelen worden 

ingezet en hoe vaak. Ook is er gekeken naar relevante jurisprudentie. Uit de 

inventarisatie blijkt dat ondanks de aanpassingen van het strafrecht bepaalde 

moeilijkheden blijven bestaat. Zo is het voor overheden en rechtbanken 

lastig om zicht te krijgen op wat uitreizigers in Syrië/Irak precies hebben 

gedaan. Uit de beschikbare informatie kan voorzichtig opgemaakt worden 

dat vooral het aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland 

bestraft wordt en in mindere mate specifieke activiteiten die daar zijn 

ondernomen. 

3.2  Nederland 

Signalen over een mogelijke uitreis vragen volgens het Openbaar Ministerie 

(OM) om snel en dwingend optreden.
2
 In geval van een redelijke verdenking 

van een aanstaande uitreis wordt de potentiële uitreiziger als verdachte 

aangehouden. Deze zaken worden door het OM behandeld in een casusover-

leg en als er sprake is van strafbare feiten wordt er overgegaan tot straf-

rechtelijke vervolging. Een aanhouding in het kader van vermoedelijke 

uitreis leidt dus niet altijd tot daadwerkelijke vervolging. In oktober 2013 

werden in Nederland voor het eerst personen veroordeeld voor het voor-

                                                           
1 Verenigde Naties 2014. 
2 Openbaar Ministerie z.d. 
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bereiden van een uitreis richting Syrië.
3
 Omar H. kreeg 12 maanden cel 

waarvan vier maanden voorwaardelijk en Mohammed G. werd volledig on-

toerekeningsvatbaar verklaard en voor de duur van één jaar in een psychia-

trisch ziekenhuis geplaatst.
4
 

In de gevallen van H. en G. behoorde het plegen van een terroristisch 

misdrijf of voorbereidingen daartoe (artikel 134a) tot de tenlastelegging, 

maar de rechtbank ging hier niet in mee. De veroordeling van H. vond plaats 

op basis van het voorbereiden van brandstichting, het voorbereiden tot het 

teweegbrengen van een ontploffing en het verspreiden van geschriften of 

afbeeldingen die oproepen tot gewelddadig optreden tegen het openbaar 

gezag.
5
 G. werd schuldig geacht aan het voorbereiden van moord.

6
 De 

officier van justitie ging in de zaak H. in hoger beroep. In januari 2015 

handhaafde het gerechtshof in Den Haag het oorspronkelijke vonnis, maar 

veroordeelde H. nu wel op basis van artikel 134a en meer specifiek het zich 

verschaffen van middelen voor het plegen van een terroristisch misdrijf.
7
 

In 2014 pleitte de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) voor het 

in algemene zin strafbaar stellen van het uitreizen naar IS-gebied. Uitreizen 

zou er moeilijker door worden en terugkeerders zouden automatisch ver-

volgd worden. Voor journalisten en hulpverleners actief in dergelijke 

gebieden zou een uitzondering mogelijk zijn. Toenmalig VVD-Kamerlid 

Klaas Dijkhoff verwees ter rechtvaardiging van het voorstel naar moeilijk-

heden bij het rondkrijgen van de bewijslast tegen uitreizigers die misdrijven 

gepleegd zouden hebben in Syrië/Irak.
8
 Het verbod kwam er niet. 

In Nederland wordt naar alle onderkende uitreizigers een strafrechtelijk 

onderzoek gestart. Eind november 2016 liepen er volgens het ministerie van 

Veiligheid en Justitie naar schatting 365 aan jihadisme gerelateerde straf-

rechtelijke onderzoeken naar circa 415 verdachten.
9
 Hiertoe behoren ook 

onderzoeken naar verdachten die zich volgens de politie of het OM op het 

strijdtoneel in Syrië/Irak bevinden. De minister van Veiligheid en Justitie be-

nadrukt dat er van alle onderkende uitreizigers een dossier klaarligt mochten 

                                                           
3 Van Kampen 2013. 
4 Rechtbank Rotterdam 2013a; Rechtbank Rotterdam 2013b. 
5 Rechtbank Rotterdam 2013a. 
6 Rechtbank Rotterdam 2013b. 
7 Gerechtshof Den Haag 2015. 
8 De Volkskrant 2014a; RTL Nieuws 2014. 
9 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016b, p. 2. 
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zij terugkeren naar Nederland.
10

 Terugkeerders worden in principe aange-

houden en zo snel mogelijk vervolgd.
11

  

Maher H. was de eerste terugkeerder die in Nederland terecht stond. Eind 

2015 achtte de rechtbank hem schuldig aan het voorbereiden van moord en 

doodslag met terroristisch oogmerk en het aanzetten tot terroristische mis-

drijven.
12

 Ook na de uitreis en vóór terugkomst is vervolging mogelijk 

gebleken. In de zogenoemde ‘Context’-zaak werden in december 2015 twee 

verdachten, Anis Z. en Hatim R., die op dat moment mogelijk nog in Syrië 

verbleven bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel.
13

 

Verdachten van en veroordeelden voor terroristische misdrijven worden 

geplaatst op de Terroristen Afdeling (TA).
14

 Over het aantal veroordeelde 

terugkeerders doet het OM geen uitspraak. Wel verklaarde het ministerie van 

Veiligheid en Justitie in oktober 2016 dat een groot deel van de terug-

gekeerde uitreizigers ‘weer een plekje heeft gevonden’ in de Nederlandse 

samenleving.
15

  

3.3  België 

Tegen potentiële uitreizigers zijn ook in België gerechtelijke stappen 

mogelijk. Al sinds augustus 2004 stelt artikel 140 van het Belgische Straf-

wetboek de financiering van terrorisme, deelname aan activiteiten van een 

terroristische groep en het leiden van een terroristische groep strafbaar. Sinds 

maart 2013 zijn daar de volgende activiteiten aan toegevoegd als deze be-

gaan zijn voor terroristische doeleinden: publiekelijk aanzetten tot geweld, 

rekruteren, training geven en het volgen van training.
16

 

In april 2014 werd een voorstel om de (niet actieve) Huurlingenwet aan te 

passen om het uitreizen naar de strijd in Syrië/Irak strafbaar te stellen, ver-

worpen met het argument dat de bestaande contraterrorisme-wetgeving zou 

volstaan.
17

 Na de aanslagen in Parijs in januari 2015 en de antiterrorisme-

                                                           
10 NOS 2016a. 
11 Openbaar Ministerie z.d. 
12 Rechtbank Den Haag 2014. 
13 Rechtbank Den Haag 2015. 
14 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014, p. 5. 
15 RTL Nieuws 2016. 
16 Strafwetboek (SW), respectievelijk artikelen 140bis, 140ter, 140quater en 140qunquies. 
17 De Morgen 2013. 
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actie in Verviers werd de contraterrorisme-wetgeving toch gewijzigd. Artikel 

140sexies van het Strafwetboek trad per augustus 2015 in werking en stelt 

het uitreizen naar het buitenland voor terroristische doeleinden strafbaar. In 

België wordt dit strafrechtelijke instrumentarium in toenemende mate inge-

zet.
18

 

Een recente zaak waarbij het Federaal Parket bij vermoedens van uitreizen 

voor een terroristisch doeleinde tot vervolging overging, is het proces tegen 

acht leden van de ‘Way of Life’-beweging.
19

 Voor hen die erin geslaagd zijn 

uit te reizen, wordt deelname aan activiteiten van een terroristische groep 

ten laste gelegd. Voor hen die er niet in slaagden Syrië/Irak te bereiken, is 

het strafbare feit poging tot deelname aan activiteiten van een terroristische 

groep.
20

 Diezelfde grondslag werd eerder gebruikt bij het ‘Sharia4Belgium’ 

(S4B)-proces – het grootste terrorismeproces in België tot dusverre. De rech-

ter oordeelde in februari 2015 dat zowel S4B én de groeperingen waar de 

leden zich in Syrië bij aansloten terroristische organisaties zijn.
21

 Het over-

grote deel van de in totaal 46 aangeklaagden is als gevolg van dat oordeel 

(veelal bij verstek) veroordeeld voor deelname aan of leiderschap van een 

terroristische organisatie.
22

 De celstraffen varieerden van 40 maanden tot 15 

jaar. In een ander groot proces tegen het zogeheten ‘Syrië-filière’ of ‘Zer-

kani’-netwerk stonden 32 verdachten terecht voor ronselen voor de strijd in 

Syrië of vanwege (poging tot) vertrek naar Syrië. In dit proces liepen de 

celstraffen uiteen van tien maanden tot 20 jaar.  

In februari 2017 werd er voor het eerst door de rechter uitspraak gedaan in 

een proces tegen uitreizigers voor specifieke terroristische misdrijven 

gepleegd in Syrië. De wet voorziet al sinds 2003 in de mogelijkheid dat Bel-

gen of personen die België als hoofdverblijfplaats hebben en die in het 

buitenland terroristische misdrijven plegen voor vervolging in aanmerking 

komen.
23

 Zo werden vijf beklaagden verdacht van betrokkenheid bij ont-

                                                           
18 Bakker 2015, p. 4. 
19 Het Laatste Nieuws 2016b. 
20 SW, artikel 140, § 1. 
21 Op basis van SW, artikel 139. Dit betekent dat de organisaties van plan zijn terroristische misdrijven te 
plegen zoals geformuleerd in SW, artikel 137. Bij vervolging voor lidmaatschap of leiderschap van een 
terroristische organisatie is het niet noodzakelijk om aan te tonen dat er daadwerkelijk terroristische 
misdrijven zijn gepleegd. Het ging om de organisaties Jabhat al-Nusra (inmiddels actief onder de naam 
Jabhat Fatah al-Sham) en Majlis Shura Al Mujahidin (inmiddels opgegaan in IS). 
22 Respectievelijk SW, artikel 140, § 1 en SW, artikel 140, § 2.  
23 Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv), artikel 6, 1°, 1°ter. 
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hoofding en de zesde (Hakim E.) voor het executeren van een gevangene.
24

 

Tegen allen werd moord met terroristisch motief geëist en door de procureur 

de maximale celstraf van 30 jaar met 15 jaar tbs gevorderd.
25

 E. stond terecht 

voor executie en werd uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar 

met tien jaar tbs. Hij was ook de enige die daadwerkelijk was aangehouden. 

De andere vijf, die waarschijnlijk nog in Syrië verblijven of daar inmiddels 

zijn omgekomen, werden vrijgesproken van betrokkenheid bij onthoofding 

op basis van gebrek aan bewijs.
26

 

Vervolging kan ook plaatsvinden wanneer een persoon het strijdtoneel in 

Syrië/Irak heeft verlaten, maar (vermoedelijk nog) niet is teruggekeerd naar 

België of Europa. Zo tekende een verdachte in het hiervoor genoemde S4B-

proces protest aan tegen zijn veroordeling bij verstek. In juni 2015 werd 

opnieuw uitspraak gedaan en kreeg de verdachte 12 jaar cel en een geldboete 

van 30.000 euro opgelegd. Verondersteld wordt dat de man op dat moment 

Syrië had verlaten, hoewel een verblijfplaats in Europa niet bekend was.
27

 

Inzake de strafrechtelijke aanpak van terugkeerders verklaarde het Bel-

gische ministerie van Binnenlandse Zaken in 2014 dat niet alle terugkeerders 

worden opgesloten. Het Federaal Parket zou eerst alle aspecten van de 

dossiers bekijken.
28

 Na de aanslagen in Parijs in november 2015 verklaarde 

de premier echter dat teruggekeerde uitreizigers in de gevangenis thuis 

horen.
29

 Zodoende worden in België terugkeerders opgepakt, verhoord en in 

de meeste gevallen in voorlopige hechtenis geplaatst. Waar mogelijk zal het 

Federaal Parket tot strafrechtelijke vervolging overgaan.  

Medio 2015 liepen er bij het Federaal Parket opsporings- of gerechtelijke 

onderzoeken tegen ongeveer 60 terugkeerders. Van deze personen wordt 

vermoedt dat zij in Syrië of Irak ‘gestreden zouden hebben of op een andere 

wijze zouden deelgenomen hebben aan de activiteiten van terroristische 

groeperingen’.
30

 In 2015 en 2016 werd door het Federaal Parket in meerdere 

                                                           
24 De Morgen 2016c; De Standaard 2016. 
25 SW, artikel 137, § 2, 1°. 
26 Het Laatste Nieuws 2017. 
27 Bruggemans 2015. 
28 Stockmans 2014b. 
29 Michel 2015. 
30 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 2015, p. 200. 
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zaken tot zes jaar gevangenisstraf geëist tegen terugkeerders, met dergelijke 

veroordelingen tot gevolg.
31

 

In geval van een veroordeling op grond van de hiervoor genoemde contra-

terrorisme-wetgeving kan een rechter de Belgische nationaliteit afnemen bij 

burgers die tot Belg genaturaliseerd zijn. Het aantal terroristische misdrijven 

waarop de maatregel kan worden toegepast is in juli 2015 per wetswijziging 

uitgebreid; de wijziging komt voort uit het in januari 2015 aangekondigde 

‘12-punten plan’. Zie ook hoofdstuk vier ‘Maatregelen in het kader van 

reisbewegingen’ voor meer informatie omtrent het afnemen van de nationali-

teit.
32

 

3.4  Denemarken 

In 2002 werd de wet aangepast om terroristische handelingen strafbaar te 

stellen. Tot deze handelingen behoorden directe en indirecte (financiële) 

ondersteuning van terroristische activiteiten en deelname aan een terroristi-

sche groepering.
33

 Door een wetswijziging in juli 2016 werd de maximum-

straf voor deelname aan terroristische organisaties verhoogd van zes naar 

tien jaar.
34

 In 2006 werden het verbod op rekrutering evenals het trainen van 

en getraind worden door anderen toegevoegd als strafbare terroristische 

activiteiten.
35

 

In december 2015 nam het parlement een wetsvoorstel aan waardoor het 

mogelijk werd om Deense onderdanen die zich in het buitenland aansluiten 

bij een terroristische groepering een gevangenisstraf tot tien jaar op te leggen 

en onder bepaalde verzwarende omstandigheden zelfs tot levenslang te ver-

oordelen. De juridische basis hiervoor is landverraad. De straf is alleen van 

toepassing als onderdanen deelnemen aan een conflict waar ook de Deense 

staat (in)direct bij betrokken is.
36

 

De overheid kan sinds juli 2016 een algemeen geldend reisverbod instellen 

voor buitenlandse gebieden waar terroristische organisaties onderdeel zijn 

van het conflict. De overheid moet toestemming geven aan Deense burgers, 

                                                           
31 Zie bijvoorbeeld: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 2015, p. 60; Het Laatste Nieuws 
2015b; De Morgen 2015; Het Laatste Nieuws 2015c; Het Laatste Nieuws 2016c. 
32 Michel 2015. 
33 Folketinget 2002. 
34 Justitsministeriet 2016. 
35 Folketinget 2006. 
36 Folketinget 2015a. 
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met uitzondering van diplomaten, die ondanks het verbod toch naar derge-

lijke gebieden willen reizen.
37

 De wet is aangenomen om buitenlandse strij-

ders (‘fremmedkrigerne’) harder te kunnen aanpakken. In juni 2016 meldde 

de minister van Justitie dat tegen 11 ‘buitenlandse strijders’ een aanklacht 

loopt, maar het is niet duidelijk wat de strafrechtelijke grondslag is.
38

 

Uitreizen in het kader van het plegen van terroristische misdrijven is, in 

tegenstelling tot de meeste onderzochte landen, niet strafbaar gesteld. 

Desondanks vond in juni 2016 de eerste veroordeling plaats van een 

uitreiziger.
39

 Hamza C. reisde in 2013 twee keer naar Syrië en wilde in 2015 

opnieuw vertrekken, maar zijn paspoort werd ingenomen. Hij werd in 

voorarrest geplaatst en veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor deel-

name aan en financiële ondersteuning van een terroristische organisatie, 

IS in dit geval; er was zes jaar geëist.
40

 De gelekte IS-ledenlijsten waren een 

belangrijk bewijsstuk voor de aanklagers om aan te tonen dat C. zich bij IS 

had aangemeld, iets wat hij lange tijd ontkende.
41

  

3.5  Duitsland 

Het Duitse strafrecht wordt op meerdere manieren ingezet tegen (potentiële) 

uitreizigers en terugkeerders. Al sinds 1976 is veroordeling mogelijk voor 

deelname aan een terroristische groepering (nu artikel 129a). Dit wets-

artikel werd destijds ingevoerd als antwoord op het geweld van de Rote 

Armee Faktion (RAF).
42

 Na een wetswijziging in 2002 werd ook de vervol-

ging mogelijk van lidmaatschap van buitenlandse terroristische groeperin-

gen (artikel 129b).
43

 Op basis van beide artikelen liepen er in maart 2016 

tegen 202 personen strafrechtelijke onderzoeken in verband met uitreizen 

naar Syrië/Irak.
44

 

De eerste veroordeling voor deelname aan de strijd in Syrië als IS-strijder 

gebeurde op basis van lidmaatschap van een terroristische groepering. In 

december 2014 kreeg de 20-jarige Kreshnik B. een celstraf van drie jaar en 

                                                           
37 Justitsministeriet 2016. 
38 Justitsministeriet 2016. 
39 Hemmingsen 2016, p. 105. 
40 Bendtsen 2016a; Nyheder 2016. 
41 Bendtsen 2016b. 
42 Strafgesetzbuch (StGB), § 129a; Deutscher Bundestag 1976; Mueller 2014, p. 330. 
43 Deutscher Bundestag 2002. 
44 Deutscher Bundestag 2016, p. 6. 
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negen maanden. De strafmaat was gebaseerd op het jeugdrecht.
45

 In oktober 

2016 werd Kerim Marc B. veroordeeld tot zes jaar en negen maanden 

gevangenisstraf voor lidmaatschap van een terroristische groepering. Hoewel 

B. betwistte dat hij in Syrië aan gevechtshandelingen had deelgenomen, oor-

deelde de rechtbank dit bewezen op basis van door B. gevoerde telefoon- en 

chatgesprekken. B. werd veroordeeld als volwassene gezien zijn gedra-

gingen, ondanks dat hij bij aanvang van zijn strafbare feiten nog onder het 

jeugdrecht viel. Als verlichtende factor voor de strafmaat voerde de recht-

bank aan dat B. deelneemt aan een uittredingsprogramma.
46

 

Sinds 2009 zijn ook individuele voorbereidingshandelingen in het kader 

van terroristische activiteiten strafbaar (artikel 89a). Het gaat hierbij om de 

voorbereiding van een zware staatsgevaarlijke daad, onder meer door het 

(laten) onderwijzen in het gebruik van wapens en explosieven, het 

beschikbaar stellen van wapens en explosieven en het aandragen van een 

vermogen voor het ondernemen van een dergelijke daad. Het voorbereiden 

van een staatsgevaarlijke daad is ook strafbaar als deze in het buitenland 

begaan wordt.
47

 In juni 2015 werd aan artikel 89a uitreizen toegevoegd als 

strafrechtelijke handeling in het kader van het voorbereiden van een 

staatsgevaarlijke daad.
48

 Op basis van dit artikel liepen er in maart 2016 

tegen 387 personen strafrechtelijke onderzoeken in verband met uitreizen 

naar Syrië/Irak.
49

 Ook voor het treffen van voorbereidingshandelingen in 

het kader van een terroristische groepering (artikel 89b) wordt ingezet. In 

maart 2016 liepen er in dit verband tegen 13 personen strafrechtelijke onder-

zoeken.
50

 

Een interessante zaak is die tegen Ali R. Hij staat momenteel terecht voor 

lidmaatschap van een terroristische organisatie (artikel 129a en 129b).
51

 Vol-

gens berichtgeving in de media wil de openbaar aanklager R. ook vervolgen 

voor het voorbereiden van een staatsgevaarlijke daad (artikel 89a). Deze 

daad zou in de zaak tegen R. niet verwijzen naar Duitsland, maar het 

                                                           
45 Oberlandesgericht Frankfurt am Main 2014; Diehl 2014. 
46 Oberlandesgericht Düsseldorf 2016a. Een andere recente zaak op basis van de artikelen 129a en 129b 
is die tegen Fadil Rudolf S., Mohamed A. en Mustafa P., zie Oberlandesgericht Düsseldorf 2016b.  
47 StGB, § 89a; Deutscher Bundestag 2009. Het beschikbaar stellen van vermogen werd door een latere 
wetswijziging een zelfstandig artikel (89c financiering van terrorisme), zie Deutscher Bundestag 2015. 
48 Deutscher Bundestag 2015. 
49 Deutscher Bundestag 2016, p. 6. 
50 StGB, § 89b; Deutscher Bundestag 2016, p. 6. 
51 Generalbundesanwalt 2016. 
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Syrische regime van president Bashar al-Assad.
52

 R. claimt echter tegen zijn 

zin naar Syrië te zijn gereisd om bij zijn vrouw en kinderen te zijn; aldus R. 

kwam de uitreis tot stand op initiatief van zijn vrouw. Ook speelt mee dat R. 

tijdens zijn verblijf in Syrië als informant voor de Duitse inlichtingen- en 

veiligheidsdienst zou hebben gediend; zie ook hoofdstuk acht ‘Militaire inzet 

en hulp bij repatriëring’ voor meer informatie.
53

 

De wetsartikelen omtrent terroristische misdrijven zijn overigens niet de 

enige middelen die worden ingezet. In maart 2016 overwoog de openbaar 

aanklager van Berlijn Anis Amri, de aanslagpleger op de kerstmarkt in 

december 2016, te vervolgen op basis van artikel 89a. Wegens een ontoe-

reikende bewijslast zag de openbaar aanklager hier van af en besloot op 

grond van betrokkenheid bij moord de mogelijke zaak tegen Amri voort te 

zetten, maar later werd ook hier van afgezien.
54

  

Het (aan)werven voor vreemde krijgsdienst (artikel 109h), een strafbare 

activiteit die teruggaat tot 1957, wordt ook ingezet voor het vervolgen van 

uitreizen naar Syrië/Irak. In maart 2016 bleek dit artikel het uitgangspunt 

voor negen strafrechtelijke onderzoeken.
55

 Tot slot is er in augustus 2016 

voorgesteld het werven voor het plegen van terroristische misdrijven (de 

‘Sympathiewerbung für den Terrorismus’) strafbaar te stellen. Dit voorstel 

was onderdeel van een groter pakket aan wensen dat werd gepresenteerd na 

de drie geweldsincidenten in juli 2016; bij twee van de incidenten werd een 

verband met IS gelegd.
56

 De huidige status van het voorstel is niet bekend. 

3.6  Frankrijk 

Het Franse strafrecht kent al lange tijd ruime bevoegdheden om op te treden 

tegen (verdenkingen) van terrorisme. De kern van deze bevoegdheden wordt 

sinds 1996 gevormd door de zogeheten ‘association de malfaiteurs en 

relation avec une enterprise terroriste’ – hierna het ‘malfaiteurs’ artikel 

genoemd. Dit artikel stelt de autoriteiten in staat in te grijpen in het geval 

                                                           
52 Sundermann 2016. 
53 Knobbe en Schmid 2016; Sundermann 2016. 
54 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017a, pp. 10, 12. 
55 StGB, § 109h; Deutscher Bundestag 2016, p. 6. 
56 Bundesministerium des Innern 2016b, p. 13. De aanslagen die met IS in verband zijn gebracht zijn de 
aanval in een trein in nabij Würzburg op 18 juli, de aanslag op een muziekfestival in Ansbach op 25 juli. 
De andere aanslag was die in een winkelcentrum in München waarbij de dader uit persoonlijke 
motieven handelde. 
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van voorbereidingshandelingen in groepsverband in het kader van het 

willen plegen van terroristische misdrijven.
57

 Tussen 2012 en april 2016 

werden naar schatting 220 van de ongeveer 300 procedures tegen jihadisten 

gevoerd op basis van het ‘malfaiteurs’ artikel.
58

  

Het ‘malfaiteurs’ artikel wordt ingezet in alle fasen: van (potentieel) 

uitreizen tot terugkeer. Zo werden in 2014 drie mannen, waaronder Youssef 

E. die ook in hoofdstuk vijf ‘Overige beperkende maatregelen’ terugkeert, 

veroordeeld tot celstraffen van twee tot vier jaar op basis van het 

‘malfaiteurs’ artikel. De drie werden mei 2012 aangehouden op het vliegveld 

van Saint-Étienne wegens vermoedens van uitreis naar Syrië om zich daar 

aan te sluiten bij de gewelddadige jihadistische strijd.
59

 

Het Parijse hof dat landelijk bevoegd is voor strafzaken in het kader van 

terroristische misdrijven kondigde in het voorjaar van 2016 een nieuwe 

juridische strategie aan. Het gebruik van het ‘malfaiteurs’ artikel zal meer 

worden toegespitst op de zwaarder wegende categorie van ‘crimes’ in plaats 

van de meeste gehanteerde, maar lichtere categorie van ‘délits’. Parlementair 

onderzoek uit 2015 stelde dat slechts tien van de 69 juridische onderzoeken 

met betrekking tot uitreizigers naar en terugkeerders uit Syrië/Irak de 

noemer ‘crimes’ hadden. De bewijslast bij ‘délits’ is namelijk minder zwaar. 

De gewijzigde strategie is ingegeven om te kunnen voldoen aan de ernst van 

de vergrijpen in Syrië/Irak. Bovendien maakt de categorie ‘crimes’ het 

mogelijk meer te differentiëren tussen verschillende vergrijpen, iets wat de 

classificatie ‘délits’ niet toestaat.
60

 

Een wetswijziging in december 2012 maakte het mogelijk om daden 

gepleegd buiten de Franse grenzen door Franse burgers of personen woon-

achtig in Frankrijk te vervolgen als terroristische misdrijven.
61

 Daarnaast 

voegde de wetswijziging een aantal activiteiten, waaronder rekrutering, toe 

als terroristisch misdrijf. Parlementair onderzoek uit april 2015 telde op dat 

                                                           
57 Het citaat bestaat niet als zodanig in de Code pénal (het Franse wetboek van strafrecht), maar is 
gebaseerd op een combinatie van de artikelen 421-2-1 en 450-1. 
58 Assemblée Nationale 2016a, p. 200, voetnoot 2. Zie ook Smolar 2005 die meldde dat op een totaal van 
358 veroordelingen voor terroristische misdrijven er 300 waren gedaan op basis van de ‘malfaiteurs’ 
clausule. 
59 L’Obs 2014. 
60 Assembleé Nationale 2016a, p. 201. Zie ook openbaar aanklager François Molins in Jacquin, Pascual en 
Seelow 2016. 
61 Code pénal, artikel 113-13. 
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moment echter geen enkele rechtszaak op deze basis.
62

 Het onderzoek wees 

ook op de beperkte reikwijdte van het rekruteringsartikel en de overlap met 

zowel het ‘malfaiteurs’ artikel als het hierna te bespreken artikel.
63

 

Het aanzetten tot terroristische misdrijven (artikel 421-2-5) werd in novem-

ber 2014 onderdeel van het strafrecht.
64

 Voorheen was dit artikel onderdeel 

van de wet op de persvrijheid.
65

 Tussen november 2014 en januari 2016 zijn 

er op basis van dit wetsartikel 41 veroordelingen geweest. Ter vergelijking: 

dit waren er 14 tussen 1994 en 2014.
66

 In hoeverre deze recente veroor-

delingen betrekking hebben op uitreizigers of terugkeerders is niet duidelijk. 

Verdere differentiatie van artikel 421-2-5 volgde in juni 2016. Het bewust 

versturen van berichten die aanzetten tot terroristische misdrijven (artikel 

421-2-5-1) en het regelmatig bezoeken van dergelijke berichten (artikel 

421-2-5-2) werd strafbaar gesteld.
67

 Artikel 421-2-5-2 was in 2011 nog afge-

wezen als ongrondwettelijk.
68

 Op basis van de artikelen zijn reeds gerechte-

lijke procedures in gang gezet en ook al enkele veroordelingen geweest. In 

september 2016 werd in Marseille een 28-jarige man tot twee jaar cel 

veroordeeld voor het op internet bezoeken van materiaal dat aanzet tot 

terroristische misdrijven. Hij werd door de politie gearresteerd toen hij aan 

het uitzoeken was hoe via Spanje naar Libië te reizen.
69

 

Sinds november 2014 zijn ook voorbereidingshandelingen gedaan door in-

dividuen (artikel 421-2-6) strafbaar gesteld.
70

 De parlementaire enquêtecom-

missie naar de aanslagen in januari en november 2015 in Parijs stelde in juli 

2016 dat dit artikel nog weinig gebruik wordt.
71

 Zo werd in 2015 een lopen-

de zaak in het kader van artikel 421-2-6 opnieuw beoordeeld op basis van 

het ‘malfaiteurs’ artikel.
72

 Momenteel zijn er wel een aantal zaken aanhangig 

met 421-2-6 als uitgangspunt, maar hierin is voor zover bekend nog geen uit-

spraak gedaan. De parlementaire enquêtecommissie beoordeelde het artikel 

                                                           
62 Code pénal, artikel 421-2-4. 
63 Sénat 2015, p. 222. 
64 Code pénal, artikel 421-2-5. 
65 Assemblée Nationale 2016a, p. 202, voetnoot 4. 
66 Assemblée Nationale 2016a, p. 203. 
67 Assemblée Nationale en Sénat 2016. 
68 Layet 2016. 
69 Champeau 2016. 
70 Assemblée Nationale en Sénat 2014. 
71 Assemblée Nationale 2016a, p. 202. 
72 Assemblée Nationale 2015, p. 101. 
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wel als bruikbaar, omdat het strafbaarstelling mogelijk maakt van handel-

ingen die niet onder het ‘malfaiteurs’ artikel vallen, maar de toegevoegde 

waarde in het kader van terrorismebestrijding moet nog bewezen worden.
73

 

3.7  Verenigd Koninkrijk 

Uitreizen naar Syrië an sich is geen strafbaar feit in het VK. Dit verklaart 

mogelijk waarom er gedurende de beginperiode van de Syrische burger-

oorlog in maart 2011 begon relatief weinig arrestaties plaatsvonden, ondanks 

de aanwezigheid van Britse onderdanen bij het conflict.
74

 Personen die 

(mogelijk) strafbare feiten willen plegen in relatie tot een uitreis kunnen 

worden vervolgd op basis van de ‘Terrorism Act 2000’ (TA 2000) en de 

‘Terrorism Act 2006’ (TA 2006).
75

 Vanaf begin 2014 treden de Britse politie 

en de Crown Prosecution Service (CPS) strenger op tegen Syrië-gerelateerde 

strafbare feiten. In de eerste acht maanden van 2014 waren er 69 Syrië-

gerelateerde arrestaties – het vijfvoud van de jaren ervoor.
76

 Potentiële uit-

reizigers, alsmede uitreizigers die het VK wisten te verlaten, maar werden 

teruggestuurd voordat zij Syrië bereikten, zijn veelal gearresteerd op ver-

denking van handelen ter voorbereiding van een terroristisch misdrijf (TA 

2006, Section 5).
77

 

Terugkeerders worden in beginsel gearresteerd.
78

 Per geval zal bekeken wor-

den of tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan. Bij verdenking van 

het strijden bij groepen als IS of Jabhat al-Nusra/Fatah al-Sham kan lidmaat-

schap van een ‘verboden organisatie’ ten laste worden gelegd (TA 2000, 

Section 11). Zo werd begin 2016 voor het eerst een teruggekeerde Britse 

vrouw veroordeeld voor lidmaatschap van IS.
79

 Daarnaast zal specifiek geke-

ken worden of de persoon training volgde voor terroristische doeleinden of 

dat de persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van 

terroristische handelingen.  

                                                           
73 Assemblée Nationale 2016a, p. 202. 
74 Stuart 2014, p. 10. 
75 Hieronder vallen: de financiering van terrorisme (Terrorism Act 2000, Section 16), het deel uitmaken 
van een terroristische organisatie (Terrorism Act 2000, Section 11), het voorbereiden van het plegen van 
een terroristisch misdrijf (Terrorism Act 2006, Section 5) of het geven of volgen van training voor 
terroristische misdrijven (Terrorism Act 2006, Section 6(1) en (2)). 
76 May 2014; Prime Minister’s Office 2014. 
77 BBC 2016c. Voor enkele voorbeelden, zie Gander 2015; BBC 2016a; West Midlands Police 2015; 
Koplowitz 2015. 
78 Stuart 2014, p. 10. 
79 BBC 2016b. 
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In mei 2014 werd voor het eerst in het VK een terugkeerder veroordeeld. 

Mashudur C. kreeg uiteindelijk een celstraf van vier jaar.
80

 Ondanks dat C. 

in Syrië was geweest, werd hij niet berecht voor eventuele strafbare feiten 

aldaar, maar op basis van voorbereidingshandelingen (TA 2006, Section 5) 

die hij in het VK had begaan. Het veroordelen van individuen voor strafbare 

feiten gepleegd in het buitenland was vóór 2015 slechts in beperkte mate 

mogelijk.
81

 De eerste veroordeling voor strafbare handelingen in Syrië was 

in november 2014. Twee broers kregen celstraffen opgelegd van vier en half 

en drie jaar voor het in Syrië bezoeken van een trainingskamp voor terrori-

stische doeleinden (TA 2006, Section 8).
82

 De ‘Serious Crime Act’ (SCA) 

uit 2015 maakte vervolging mogelijk van het voorbereiden van (Section 5) 

en trainen voor terrorisme (Section 6) als dit in het buitenland gedaan is.
83

 

In oktober 2014 werd nog wel geopperd om terugkeerders te vervolgen op 

grond van de ‘Treason Act’ uit 1351.
84

 Nadien hebben er inzake dit voorstel 

geen verdere ontwikkelingen plaatsgevonden. 

3.8  Verenigde Staten 

Bij de Amerikaanse aanpak van uitreizigers staat de strafrechtelijke aanpak 

centraal.
85

 De wetgeving met betrekking tot terroristische misdrijven die kort 

na de aanslagen op 11 september 2001 werd gewijzigd via de ‘Patriot Act’ 

voorziet in een brede toepasbaarheid. Het vertrek van Amerikaanse burgers 

naar Syrië vormde geen aanleiding tot aanpassing van deze wetgeving. Op 

grond van deze wetgeving zijn inmiddels 113 personen aangeklaagd voor 

daden gepleegd in verband met IS, waarvan 60 personen reeds schuldig zijn 

bevonden.
86

 Deze cijfers lijken echter niet uitsluitend betrekking te hebben 

op Amerikanen die zijn uitgereisd of daartoe pogingen ondernamen, maar 

ook op misdrijven gepleegd in naam van IS in de VS. Ander onderzoek wijst 

op 65 aanklachten tegen (potentiële) uitreizigers waarvan 30 inmiddels zou-

den zijn veroordeeld.
87

 

                                                           
80 Voor meer informatie, zie Laville 2014. Zie ook de zaak tegen Yusaf S. en Nahin A. 
81 Stuart 2014, p. 11. 
82 Dit is de zaak tegen Mohommod N. en Hamza N. Voor meer informatie, zie Casciani 2014. 
83 Home Office 2015. 
84 Morris 2014. 
85 Vidino 2014, pp. 16-17; Bąkowski en Puccio 2015, p. 9. 
86 George Washington University 2017. 
87 Mehra 2016, p. 19. 
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In de VS kan bij vermoedens van uitreis een undercover onderzoek worden 

opgezet, veelal door het Federal Bureau of Investigation (FBI). Vaak komt 

dit neer op zogenoemde ‘sting operations’, waarbij de FBI iemand aanmoe-

digt om een strafbaar feit te plegen. Een FBI-agent kan zichzelf hierbij 

bijvoorbeeld voordoen als ronselaar.
88

 Indien een potentiële uitreiziger hierin 

meegaat en een strafbaar feit pleegt, kan deze gearresteerd en vervolgd wor-

den. Volgens onderzoek zou bij 59 procent van alle aan IS gerelateerde 

arrestaties een informant of undercover agent betrokken zijn.
89

 

Vervolging is ook mogelijk op basis van het leveren van materiële steun 

aan personen verdacht van terrorisme of aan een organisatie aangewezen 

als ‘Foreign Terrorist Organization’ (FTO).
90

 IS en Jabhat al-Nusra zijn 

bestempeld als FTO.
91

 Onder ‘materiële steun’ valt ook het leveren van 

‘personeel’ in het kader van een FTO en daarmee ook de persoon die wil uit-

reizen. In maart 2016 werd voor het eerst een Amerikaan schuldig bevonden 

aan poging tot het geven van materiële steun aan een FTO; IS in dit geval.
92

 

In totaal zijn 51 van de eerdergenoemde 113 personen aangeklaagd voor 

(poging tot) uitreizen.
93

 

Als er geen strafbare feiten gepleegd zijn die aanleiding geven tot vervolging 

op basis van contraterrorisme-wetgeving is een andere mogelijkheid de zo-

genoemde ‘Al Capone methode’: het arresteren van verdachten op basis van 

kleinere, niet aan terrorisme gerelateerde vergrijpen. Het gaat hierbij om 

overtredingen in het kader van belasting-, immigratie- of verkeersregels of 

het verstrekken van onjuiste informatie aan FBI-agenten.
94

 

De ruime extraterritoriale jurisdictie maakt dat het strafrecht niet alleen toe-

gepast kan worden bij de aanpak van (potentiële) uitreizigers, maar ook bij 

terugkeerders.
95

 Volgens onderzoek uit maart 2016 zouden 27 Amerikanen 

er in geslaagd zijn Syrië te bereiken.
96

 Zeven personen zijn inmiddels terug-

                                                           
88 Hellmuth 2015, p. 19; Persoonlijke communicatie D. Gartenstein-Ross, expert terrorismebestrijding 
Foundation for Defense of Democracies en universitair docent Georgetown University, 22 april 2016. 
89 George Washington University 2017. 
90 Achtereenvolgens U.S. Code, Title 18, § 2339A en U.S. Code, Title 18, § 2339B. 
91 Zie voor de complete lijst: U.S. Department of State z.d. 
92 De zaak Tairod P. Voor meer informatie, zie Goldstein 2016. 
93 George Washington University 2017. 
94 Hellmuth 2015, pp. 19-20. 
95 Vidino 2014, p. 17; Bąkowski en Puccio 2015, p. 10. 
96 Het gaat hierbij om personen die door Bergen e.a. 2016, p. 13 als ‘militants’ worden aangeduid. De 
auteurs verwijzen ook naar cijfers van de Director of National Intelligence James Clapper uit maart 2015 
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gekeerd waarvan er zes in hechtenis zijn genomen; één persoon is opnieuw 

naar Syrië gegaan.
97

 De tenlasteleggingen van de zes lopen uiteen van het 

voorbereiden van een aanslag in de VS tot het verstrekken van onjuiste 

informatie aan de FBI. In één geval werd geprobeerd om de terugkeerder 

(Eric H.) te vervolgen voor het gebruik van een ‘Weapon of Mass Destruc-

tion’ (WMD). Later bleek dat het wapen, een granaatwerper, niet afgevuurd 

was in de context van een FTO, maar bij een rebellengroep waar de VS steun 

aan verleende.
98

 Uiteindelijk kwam de aanklager overeen met H. dat deze 

zich schuldig zou verklaren aan een lichter crimineel vergrijp, namelijk on-

juistheden omtrent een vergunning voor wapenexport.
99

  

Tenslotte stelt de ‘Neutrality Act’ uit 1794 het strafbaar voor Amerikanen 

om gewapende handelingen te verrichten tegen een land waar de VS niet 

mee in oorlog is.
100

 Deze juridische grondslag wordt echter in de praktijk 

niet toegepast op uitreizigers. Dit zou namelijk haaks staan op de positie die 

de VS inneemt in het Syrische conflict waarin het de oppositie tegen het 

regime van al-Assad steunt.
101

 

 

  

                                                                                                                                        
die verwijst naar 40 terugkeerders waarvan is vastgesteld dat deze voor humanitair werk in Syrië waren; 
zie Bergen e.a. 2016, pp. 14-15.  
97 Bergen e.a. 2016, pp. 13-14.  
98 Pelton 2014. 
99 De nieuwe basis voor de tenlastelegging was U.S. Code, Title 22, § 2778. 
100 U.S. Code, Title 18, § 960. 
101 Lister 2015, p. 6. 
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4  Maatregelen in het kader van reisbewegingen 

4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk staan maatregelen gericht op het beperken van reisbewegin-

gen centraal. Deze maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van de 

manier waarop de onderzochte landen greep proberen te krijgen op de pro-

blematiek van uitreizigers en terugkeerders. Het gaat hierbij om het innemen 

van reisdocumenten, het opleggen van reisbeperkingen en het afnemen van 

de nationaliteit. Deze maatregelen worden opgelegd om (opnieuw) uitreizen 

te voorkomen, maar ook om terugreizen te verhinderen. 

Het afnemen van reisdocumenten behoorde in alle onderzochte landen al tot 

de mogelijkheden voordat uitreizen naar en terugkeren uit Syrië/Irak als een 

probleem werd gezien. Er zijn sindsdien wel enkele wijzigingen geweest, zo 

is het in een aantal landen nu ook mogelijk identiteitskaarten af te nemen. De 

VS doet weinig in het kader van het afnemen van reisdocumenten, maar zet 

veelvuldig alternatieve middelen in (‘watchlisting’) waarvan hetzelfde effect 

uitgaat. Het afnemen van de nationaliteit is in een aantal landen onderwerp 

van politiek debat geworden, maar de toepassing ervan lijkt beperkt.  

4.2  Nederland 

Personen waarbij gegronde vermoedens bestaan dat zij zich willen aansluiten 

of hebben aangesloten bij een terroristische strijdgroepering worden opge-

nomen in het Register Paspoortsignalering (RPS). Daarmee worden hun reis-

documenten gesignaleerd ter vervallenverklaring of kan geweigerd worden 

een nieuwe uit te geven.
1
 Voor de opsporingsdiensten en de grensbewaking 

van andere Europese landen wordt het mogelijk om gesignaleerde Neder-

landse reisdocumenten in te nemen.
2
 De maatregel wordt toegepast op zowel 

potentiële uitreizigers als personen waarvan vermoed wordt dat zij reeds 

naar jihadistisch strijdgebied zijn uitgereisd. In het eerste geval wordt de 

maatregel opgelegd om een uitreis te voorkomen. In het laatste geval heeft 

de signalering als doel om het reizen buiten Nederland te bemoeilijken, het 

                                                           
1 Paspoortwet, artikel 23. 
2 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014, p. 7. 
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voorkomen dat er Nederlandse paspoorten worden uitgegeven in het buiten-

land en om misbruik van reisdocumenten te bemoeilijken.
3
  

Sinds december 2013 zijn er door de minister van Veiligheid en Justitie circa 

295 verzoeken gedaan ter vervallenverklaring of weigering van een pas-

poort. De signalering kan worden opgeheven als er geen sprake meer is van 

gegronde vermoedens van het willen aansluiten bij een terroristische groep-

ering.
4
 Op basis van wetgeving aangenomen in februari 2017 wordt het 

mogelijk zowel paspoorten en identiteitskaarten automatisch vervallen te 

verklaren als de minister van Veiligheid en Justitie een reisverbod oplegt. De 

houder van het reisdocument wordt tevens opgenomen in het RPS om te 

voorkomen dat een nieuw reisdocument wordt uitgereikt. Er wordt wel een 

vervangende identiteitskaart uitgegeven waarmee niet buiten het Schengen-

gebied gereisd kan worden.
5
  

In februari 2017 stemde ook de Eerste Kamer in met het voorstel om bij 

onderkende uitreizigers die zich aansluiten bij een terroristische organisatie 

de Nederlandse nationaliteit af te nemen. Dit is echter alleen van toepassing 

op burgers met een dubbele nationaliteit. De maatregel geeft de minister van 

Veiligheid en Justitie de bevoegdheid om zonder voorafgaande strafrechte-

lijke veroordeling de Nederlandse nationaliteit in te trekken. De desbe-

treffende persoon wordt ook tot ongewenst vreemdeling verklaard om legale 

terugkeer naar Nederland of het Schengengebied onmogelijk te maken. Er 

kan binnen vier weken beroep worden aangetekend tegen het besluit.
6
 De 

Raad van State adviseerde overigens in 2015 het voorstel niet door te zetten, 

omdat de huidige strafrechtelijke mogelijkheden zouden volstaan.
7
 In maart 

2016 was het al mogelijk geworden om personen die veroordeeld zijn voor 

terroristische misdrijven op basis van artikel 134a (Wetboek van Strafrecht) 

en die een dubbele nationaliteit dragen, het Nederlanderschap te ontne-

men.
8
 

Ook onderkende uitreizigers met een niet-EU nationaliteit kunnen tot on-

gewenst vreemdeling worden verklaard. In dat geval zal de Immigratie- en 

                                                           
3 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016a, p. 4. 
4 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016b, p. 5. 
5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 2017. 
6 Eerste Kamer der Staten-Generaal 2017a. 
7 Raad van State 2015. 
8 Staatsblad 2016a. 
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Naturalisatiedienst (IND) de verblijfsstatus intrekken.
9
 Indien de uitreiziger 

alsnog naar Nederland terugkeert, zal deze ongewenst verklaard worden en 

worden uitgezet. Sinds maart 2013 is de IND in 15 gevallen overgegaan tot 

het nemen van dergelijke maatregelen bij uitreizigers met een niet-EU 

nationaliteit.
10

 

4.3  België 

In 2014 werd in België het voorstel tot het intrekken van de identiteitskaart 

voor minderjarigen die mogelijk naar Syrië of Irak wilden reizen door het 

kernkabinet verworpen. De overtuiging was dat deze maatregel de markt in 

valse en gestolen identiteitskaarten zou stimuleren.
11

 Ook zou het volstaan 

om sneller een beroep te doen op het Schengen-informatiesysteem (SIS) om 

uitreizen tegen te gaan.
12

 In januari 2015 – na de aanslagen in Parijs en de 

antiterrorisme-actie in Verviers – werd opnieuw een voorstel gedaan om 

identiteitskaarten en paspoorten tijdelijk in te trekken of uitgifte van een 

nieuw paspoort te weigeren.
13

 Het voorstel werd in juli 2015 aangenomen 

door het Belgische federale parlement. 

Sinds januari 2016 heeft de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegd-

heid om bij personen waarvan vermoed wordt dat ze willen uitreizen naar 

‘een gebied waar terroristische groepen actief zijn’ de identiteitskaart 

tijdelijk in te trekken.
14

 Ook kan de minister ervoor kiezen om de identiteits-

kaart tijdelijk ongeldig te verklaren of weigeren af te geven. Als de identi-

teitskaart wordt ingetrokken is de minister van Buitenlandse Zaken verplicht 

om ook het paspoort in te trekken. Deze maatregelen zouden uitreizen naar 

Syrië moeten voorkomen. Bij het toepassen van één van deze maatregelen 

ontvangt de persoon die de maatregel opgelegd krijgt een vervangingsattest. 

Hiermee kan alleen binnen België gereisd worden.
15

 

Wat betreft het afnemen van de nationaliteit besloot de Belgische regering 

in februari 2015 dat uitreizigers met een dubbele nationaliteit de Belgische 

                                                           
9 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014, p. 6. 
10 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016b, p. 4. 
11 De Wit 2013. 
12 De Morgen 2013. 
13 In het kader van het ‘12-punten plan’. 
14 Algemene Directie Veiligheid en Preventie 2016. 
15 Algemene Directie Veiligheid en Preventie 2016. 
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nationaliteit kunnen verliezen als zij deze hebben verkregen door naturali-

satie. In het oorspronkelijke voorstel gold het verlies van nationaliteit ook 

voor Belgen met een dubbele nationaliteit die in België zijn geboren. In dat 

laatste geval kan de Belgische nationaliteit vooralsnog niet worden afge-

nomen, omdat de maatregel dan een discriminatoire werking heeft. Voor het-

zelfde vergrijp zou iemand met een dubbele nationaliteit immers zwaarder 

gestraft worden dan iemand die enkel de Belgische nationaliteit heeft.
16

 In 

verband met de internationale norm tot het vermijden van staatloosheid is het 

afnemen van de nationaliteit niet mogelijk bij burgers die enkel de Belgische 

nationaliteit dragen.  

De uiteindelijke wetswijziging is bekritiseerd als zijnde symbolisch, omdat 

de maatregel op veel uitreizigers niet toepasbaar zou zijn. De minister van 

Justitie verklaarde dat het afnemen van de Belgische nationaliteit optioneel 

is, maar door rechters zelden wordt toegepast.
17

 Daarnaast kan, zoals 

benoemd op pagina 23 in hoofdstuk drie ‘Strafrechtelijke maatregelen’, 

iemand tot Belg genaturaliseerd is in geval van een veroordeling op basis 

van terroristische misdrijven de Belgische nationaliteit verliezen.
18

 

4.4  Denemarken 

In 2013 slaagde een 17-jarige jongen er in naar Syrië te reizen. Na een 

eerdere, mislukte poging had de moeder het paspoort van de jongen 

verscheurd en bij de gemeente aangegeven of deze een nieuwe aanvraag 

wilde blokkeren. In het paspoortregister wordt er dan een notitie geplaatst 

dat bij een nieuwe aanvraag de gemeente eerst contact op moet nemen met 

de politie. Ondanks deze registratie lukte het de jongen toch een nieuw 

paspoort aan te vragen en te vertrekken.
19

  

Op 16 maart 2015 werd voor het eerst het paspoort ingehouden van een 

persoon, de op pagina 24 genoemde Hamza C., waarvan vermoed werd dat 

hij wilde uitreizen. Dit was mogelijk door een wijziging van de paspoort- en 

vreemdelingenwet die per 1 maart 2015 in werking was getreden. De 

wetswijziging maakte het voor de politie mogelijk het paspoort in te nemen 

                                                           
16 Geens 2015; De Redactie 2015. 
17 Knack 2014. 
18 Gerelateerd aan dit thema speelt momenteel in België het debat of, met oog op de aanpak van 
terrorisme, Belgische Turken wel of niet automatisch beide nationaliteiten krijgen bij geboorte. In het 
laatste geval zouden zij eenvoudiger uitgezet kunnen worden. 
19 Skjoldager en Sheikh 2014. 
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en te weigeren een nieuwe af te geven als er redenen zijn om aan te nemen 

dat de persoon in het buitenland zal deelnemen aan activiteiten die mogelijk 

een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of de publieke orde. De wet 

heeft een horizonbepaling en loopt tot 2020.
20

 Tegen de beslissing, die één 

jaar geldig is, kan beroep aangetekend worden.
21

 In oktober 2015 ontnamen 

de Deense autoriteiten het paspoort van een vrouw die zich bij de Peshmerga 

wilde aansluiten.
22

 

Het afnemen van een dubbele nationaliteit is ook in Denemarken mogelijk. 

In de rechtszaak tegen de eerder genoemde Hamza C. was dit één van de 

eisen van de openbaar aanklager. De in Denemarken geboren C. heeft ook de 

Turkse nationaliteit. De rechter oordeelde dat zijn band met Denemarken 

sterker is dan die met Turkije en ging niet mee in de eis van de openbaar 

aanklager om de Deense nationaliteit in te nemen.
23

 

4.5  Duitsland 

Paspoorten kunnen vervallen worden verklaard en worden ingenomen als 

de nationale veiligheid of het landsbelang in het geding is of bij voorberei-

ding van een ‘zware staatsgevaarlijke geweldsdaad’.
24

 Sinds juni 2015 kun-

nen door een wetswijziging ook identiteitskaarten worden ingenomen. Er 

wordt dan een vervangend document uitgereikt, een ‘Ersatz-Personalaus-

weis’.
25

 Daarnaast kan worden bepaald dat, met verwijzing naar risico’s voor 

de nationale veiligheid of het landsbelang, identiteitskaarten de bondsrepu-

bliek niet mogen verlaten. Ook kan de geldigheidsduur van het document 

beperkt worden.
26

  

Vóórdat de wetswijziging tot het intrekken van identiteitskaarten in 2015 

werd ingevoerd, is overwogen deze documenten te voorzien van een speciaal 

teken om buitenlandse grensautoriteiten erop te wijzen dat de houder Duits-

land of het Schengengebied niet mag verlaten. Het voorstel was omstreden 

                                                           
20 Folketinget 2015b, p. 3. 
21 Tees 2015. 
22 W 2015. 
23 Retten i Glostrup 2016; Nyheder 2016.  
24 Zie Paßgesetz (PaßG), § 7 Absatz 1 en § 8. 
25 Zie Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (PAuswG), § 6 Absatz 2. 
26 Zie PAuswG, § 6 Absatz 4a en Absatz 7.  
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en er werd betwijfeld of buitenlandse douaniers de markering zouden begrij-

pen.
27

 

In 2015 is het doen vervallen van paspoorten of de gebiedsbeperking met 

betrekking tot identiteitskaarten 30 keer toegepast.
28

 Bij het vervallen ver-

klaren van het paspoort kan ook een uitreisverbod worden opgelegd.
29

 De 

bevoegdheid voor het intrekken van de reisdocumenten en het uitvaardigen 

van reisverboden ligt bij de deelstaten.
30

 Een reisverbod kan ook tijdens 

grenscontroles worden opgelegd als er nog geen maatregel is genomen tegen 

het reisdocument. Dit moet gebeuren met verwijzing naar de paspoortwet en 

aanvoering van omstandigheden die het verbod rechtvaardigen.
31

 In april 

2016 waren 119 reisverboden uitgevaardigd waarvan 78 nog geldig en 51 

reeds beëindigd of teruggetrokken.
32

 

Ondanks het intrekken van paspoorten zijn er ook gevallen waarbij de uitreis 

toch lukte. Kerim Marc B. bereikte in maart 2013 Syrië ondanks dat zijn 

paspoort was ingetrokken en het reisbereik van zijn identiteitskaart beperkt 

was.
33

 De in Duitsland verblijvende Hassan M. slaagde er in mei 2014 in om 

naar Syrië te reizen op basis van een valse identiteitskaart (zie ook hoofdstuk 

vijf ‘Overige beperkende maatregelen’). Volgens berichtgeving in de media 

reisde M. op de identiteitskaart van zijn broer.
34

 

4.6  Frankrijk 

Wat betreft het opleggen van uitreisverboden kent Frankrijk twee mogelijk-

heden. Het eerste verbod is in het kader van een gerechtelijk onderzoek 

(‘contrôle judiciaire’); dit komt uitgebreider ter sprake in hoofdstuk vijf 

‘Overige beperkende maatregelen’.
35

 Dit instrument is ingezet om uitreizen 

tegen te gaan. Sami Amimour, één van de aanslagplegers in Parijs in novem-

ber 2015, werd in oktober 2012 onder deze vorm van toezicht geplaatst. 

Toch wist hij Syrië te bereiken in september 2013, waarschijnlijk omdat hij 

                                                           
27 Siebert 2014. 
28 Deutscher Bundestag 2016, p. 4. 
29 Zie PaßG, § 10 Absatz 1. 
30 Deutscher Bundestag 2013, p. 9. 
31 Deutscher Bundestag 2013, p. 9. 
32 Deutscher Bundestag 2016, p. 6. Zie Bundesministerium des Innern 2016a, p. 163 voor een globale 
schatting. 
33 Diehl 2016. 
34 Cuntz 2016. Zie ook Crolly 2014. 
35 Code de procédure pénale, artikel 138. 
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bij de autoriteiten had aangegeven zijn paspoort te hebben verloren en per 

abuis een nieuwe kon aanvragen, ondanks dat hij geregistreerd stond als 

object van onderzoek.
36

 

De tweede mogelijkheid om een uitreisverbod op te leggen, is mogelijk ge-

maakt door de wetswijziging van november 2014. Deze staat toe dat ook de 

minister van Binnenlandse Zaken een dergelijk verbod kan opleggen in het 

kader van de wet op de binnenlandse veiligheid (‘Code de la sécurité 

intérieure’ of CSI). Het verbod is van toepassing op Franse burgers bij wie 

de overheid gegronde redenen heeft dat zij Frankrijk willen verlaten om in 

het buitenland deel te nemen aan terroristische activiteiten of bij terugkeer 

een gevaar kunnen vormen voor de publieke veiligheid. Na de aanslagen in 

januari 2015 werd het uitreisverbod per decreet geïmplementeerd.
37

 In april 

2016 was het verbod 308 keer opgelegd waarvan 56 voor de eerste keer en 

twee maal voor de tweede keer. De maximale duur van een verbod is zes 

maanden, met een totale duur van niet meer dan twee jaar. Er werd 56 keer 

beroep aangetekend waarvan zeven ontvankelijk werden verklaard. Hiervan 

werden vier opgelegde verboden uiteindelijk ongedaan gemaakt. Door 20 

personen werd niet volledig afstand gedaan van hun identiteitspapieren, zes 

overtraden het verbod waarvan twee zijn veroordeeld tot een gevangenis-

straf.
38

 

Bij oplegging van een uitreisverbod worden paspoort en/of identiteitskaart 

vervallen verklaard en moeten worden ingeleverd.
39

 De autoriteiten beschik-

ten al over de bevoegdheid tot het intrekken van een paspoort op basis van 

een decreet van 7 december 1792. De inschatting van de persoon als risico 

voor de nationale veiligheid is één van de gronden op basis waarvan het 

innemen van het paspoort mogelijk is.
40

 

Het vreemdelingen- en asielrecht biedt aan de hand van artikelen 214-1 en 

214-2 ook de mogelijkheid een uitreis- of inreisverbod op te leggen.
41

 

Buitenlanders, zowel EU burgers als niet-EU burgers, die op dat moment 

niet permanent in Frankrijk verblijven, kan de toegang tot Frankrijk ontzegd 

                                                           
36 Assemblée Nationale 2016a, p. 148; Assemblée Nationale 2015, p. 109. 
37 Ministère de l´intérieur 2015. 
38 Assemblée Nationale 2016a, p. 256. 
39 Assemblée Nationale en Sénat 2014. 
40 Tifine 2014; Velley 2016, voetnoot 729. 
41 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 
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worden of ze kunnen verplicht worden van Frans grondgebied te vertrekken 

als deze persoon een gevaar zou vormen voor de publieke orde of de 

nationale veiligheid. De bevoegdheid hiertoe ligt bij de minister van Binnen-

landse Zaken. Tussen februari 2015 en april 2016 is de maatregel 98 keer 

toegepast waarvan 32 keer tegen EU burgers en 66 keer tegen niet-EU 

burgers. Het is niet duidelijk of deze cijfers enkel betrekking hebben op 

personen (mogelijk) actief in Syrië/Irak of op personen die om andere reden-

en als risico voor de nationale veiligheid worden gezien. 

Sinds een wetswijziging in 1998 is het mogelijk om bij genaturaliseerde 

burgers de nationaliteit af te nemen als deze persoon is veroordeeld voor 

terroristische misdrijven. De toepassing ervan is wel aan enkele voorwaard-

en verbonden, waaronder dat de persoon in kwestie niet staatloos mag 

worden en dat de afname moet plaatsvinden binnen tien jaar waarin de 

nationaliteit is afgegeven.
42

 Van deze mogelijkheid wordt zelden gebruik 

gemaakt. Sinds 1990 is het afnemen van de nationaliteit 21 keer toegepast. 

De laatste acht zaken tussen 2000 en 2014 hielden allen verband met terro-

risme.
43

 Momenteel is er in de Franse senaat een wetsvoorstel in de maak 

waarin onder andere voorgesteld wordt de mogelijkheid tot naturalisatie uit 

te sluiten bij personen veroordeeld voor een gevangenisstraf van één jaar of 

langer.
44

 Ter rechtvaardiging van het voorstel wordt verwezen naar enkele 

uitreizigers met een crimineel verleden, zoals Mehdi Nemmouche en Amédy 

Coulibaly. 

In 2015 oordeelde het hoogste gerechtelijk hof in Frankrijk, de constitu-

tionele raad, dat het afnemen van Sahnouni’s Franse nationaliteit gerecht-

vaardigd was. Sahnouni, geboren in Marokko, werd in 2010 gearresteerd op 

basis van fondsenwerving voor een met al-Qaeda verbonden groepering en 

het toezien op de rekrutering van potentiële jihadisten met als bestemming 

Afghanistan, Irak en Somalië; hij werd veroordeeld tot zeven jaar gevan-

genisstraf en zijn Franse nationaliteit werd afgenomen.
45

 Een andere zaak 

loopt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en is aan-

gespannen door vijf Franse burgers met een dubbele nationaliteit. In oktober 

2015 ontnam de premier hen de Franse nationaliteit. Volgens de inlichtin-

                                                           
42 Code civil, artikel 25 en 25-1. 
43 Jouan 2015; L’Est Républicain 2015. 
44 Sénat 2016a. 
45 Waldhorn 2015.  
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gendiensten zouden deze personen zich regelmatig begeven in ‘milieux 

islamistes’.
46

 De mannen waren eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij 

de aanslag in het Marokkaanse Casablanca in 2003, maar zijn inmiddels al 

een aantal jaar op vrije voeten. De parlementaire enquêtecommissie naar de 

aanslagen van januari en november 2015 in Parijs stelde dat het ontnemen 

van de dubbele nationaliteit geen ‘taboe’ onderwerp moet worden.
47

 

Vlak na de aanslagen in november 2015 in Parijs werd ook een plan 

gelanceerd om Franse burgers veroordeeld voor terroristische misdrijven 

de nationaliteit te ontnemen. De maatregel riep veel maatschappelijk en 

politiek verzet op en nadat in het Franse parlement geen overeenstemming 

kon worden bereikt, trok president François Hollande het plan terug.
48

 

Hollande erkende later dat de maatregel vooral symbolisch bedoeld was en 

nauwelijks relevantie had in het kader van terrorismebestrijding.
49

 

4.7  Verenigd Koninkrijk 

In het VK heeft de overheid meerdere instrumenten ter beschikking om 

paspoorten, al dan niet tijdelijk, af te nemen of weigeren af te geven. De 

minister van Binnenlandse Zaken kan op basis van de ‘Terrorism Prevention 

and Investigation Measures Act 2011’ (TPIM Act 2011) een reismaatregel 

opleggen. Hiertoe behoort de bevoegdheid om reisdocumenten zoals pas-

poorten af te nemen, te voorkomen dat een persoon reisdocumenten kan ver-

krijgen of een gebiedsbeperking of -verbod op te leggen. Het overtreden van 

de opgelegde voorwaarden is strafbaar. Tevens kunnen reisbeperkingen met 

betrekking tot buitenlandse bestemmingen worden opgelegd bij personen die 

reeds veroordeeld zijn voor aan terrorisme-gerelateerde strafbare feiten en 

daarvoor veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van meer dan 12 maan-

den.
50

  

Ten tweede heeft de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid pas-

poorten af te nemen of weigeren deze af te geven op grond van de ‘Royal 

                                                           
46 Jacquin 2016. 
47 Assemblée Nationale 2016a, p. 25. 
48 France 24 2016. 
49 Diekmann en Koch 2016. Zie ook Boutin 2016, p. 21. Boutin geeft het voorbeeld van Canada waar 
besloten is tot het terugdraaien van wetgeving die het mogelijk maakte bij personen veroordeeld voor 
terroristische misdrijven de nationaliteit te ontnemen. 
50 Home Affairs Committee 2014, p. 21. 
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Prerogative’.
51

 Deze bevoegdheid werd in april 2013 breder toepasbaar 

gemaakt. Voorheen kon een paspoort enkel worden ingenomen als iemands 

handelen als aantoonbaar onwenselijk werd beschouwd voor het publieke 

belang. De nieuwe regels vergen een minder hoge bewijslast. Reisdocu-

menten kunnen namelijk worden afgenomen op basis van handelen dat 

onwenselijk wordt geacht voor het publieke belang.
52

 Tussen april 2013 en 

december 2015 is 61 keer gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.
53

 Om nog 

sneller te kunnen handelen biedt de ‘Counter-Terrorism and Security Act 

2015’ (CTSA 2015) politie en douane (Border Force) sinds september 2015 

de bevoegd om reisdocumenten bij grenscontroles tijdelijk in te nemen.
54

 Zij 

kunnen van deze bevoegdheid gebruik maken bij personen waarbij de 

verdenking bestaat dat hun vertrek uit het VK samenhangt met terrorisme-

gerelateerde activiteiten. Op basis van de CTSA 2015 kunnen paspoorten in 

dat geval tot 30 dagen worden ingenomen. In 2015 is van deze bevoegdheid 

24 keer gebruik gemaakt. 55
 

De minister van Binnenlandse Zaken is daarnaast bevoegd om de Britse 

nationaliteit af te nemen wanneer dit ‘bevorderlijk is voor de publieke zaak’ 

of wanneer de Britse nationaliteit op frauduleuze wijze is verkregen.
56

 De 

‘Nationality, Immigration and Asylum Act’ uit 2002 verbreedt de toepassing 

van deze beperkende maatregel door te voorzien in de mogelijkheid om deze 

ook toe te passen op personen die in het VK geboren zijn. De ‘Immigration 

Act’ uit 2014, in reactie op het vertrek van Britse uitreizigers naar Syrië, 

maakt het mogelijk om deze bevoegdheid toe te passen op personen met 

enkel de Britse nationaliteit. Hierdoor ontstaat de kans op staatloosheid, 

maar de minister dient aannemelijk te maken dat een andere nationaliteit dan 

de Britse te bemachtigen is. In 2013 en 2014 is van 37 personen de Britse 

nationaliteit afgenomen.
57

 Deze officiële cijfers worden echter niet uiteen-

gezet naar grondslag waarop dit besluit is genomen. Onderzoek toont aan dat 

sinds 2010 in 33 gevallen de nationaliteit is afgenomen in het kader van 

                                                           
51 De speciale bevoegdheden van de Kroon. 
52 BBC 2013. 
53 In 2013, 2014 en 2015 respectievelijk 14, 23 en 24 keer. Zie HM Government 2014, p. 10; HM 
Government 2015, p. 11; HM Government 2016, p. 10. 
54 Gower 2015, p. 10. 
55 HM Government 2016, p. 11. 
56 British Nationality Act 1981, Section 40. 
57 Home Office 2014. 
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contraterrorisme.
58

 In alle gevallen ging het om personen met een dubbele 

nationaliteit. Het toenemende gebruik van deze bevoegdheid is in verband 

gebracht met het vertrek van Britse uitreizigers naar Syrië.
59

 In nagenoeg alle 

gevallen verbleef de persoon wiens nationaliteit werd afgenomen in het bui-

tenland op het moment dat de maatregel werd toegepast.
60

  

Tenslotte voorziet de CTSA 2015 in de mogelijkheid om een tijdelijk 

gebiedsverbod (‘Temporary Exclusion Order’, TEO) op te leggen. Dit instru-

ment lijkt vooral in het leven te zijn geroepen om controle te kunnen uit-

oefenen op Britten die reeds in het buitenland verblijven.
61

 Zij kunnen dan 

immers het VK niet meer in. Bij het opleggen van een TEO zal ook direct 

het Britse paspoort van de betrokkene vervallen. Om toch weer terug te kun-

nen keren naar het VK dient de uitreiziger een vergunning aan te vragen bij 

de minister. TEO’s lijken tot op heden zelden of niet opgelegd te zijn.
62

 

4.8  Verenigde Staten 

Ook in de VS kan op grond van de nationale veiligheid het paspoort inge-

nomen worden. Het Hooggerechtshof heeft echter bepaald dat de persoon 

wiens paspoort afgenomen dreigt te worden de kans moet krijgen het bewijs 

tegen hem of haar te weerleggen. Dit laatste is niet eenvoudig, omdat het 

vaak om geclassificeerde informatie gaat in het kader van de nationale 

veiligheid. Het innemen van paspoorten van potentiële uitreizigers wordt dan 

ook niet veel gebruikt.
63

  

Wel wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ‘watchlisting’. Potentiële uitrei-

zigers worden opgenomen in de ‘Terrorist Screening Database’ (TSDB, ook 

wel ‘the Watchlist’). Deze database wordt beheerd door het Terrorist Scree-

ning Center van de FBI.
64

 Als een persoon op deze lijst per vliegtuig wil 

uitreizen, ontvangen de autoriteiten hier een melding van. Als er voldoende 

aanwijzingen zijn dat deze persoon in het buitenland mogelijk strafbare 

feiten gaat plegen, kan deze op een ‘no-fly’ lijst worden geplaatst. Daarmee 

                                                           
58 Parsons 2016. 
59 Ross en Galey 2013. 
60 Parsons 2016. 
61 Lister 2015, p. 5. 
62 Anderson 2016b, p. 90; Boutin 2016, p. 9. 
63 Homeland Security Committee 2015, p. 38; Persoonlijke communicatie D. Gartenstein-Ross, expert 
terrorismebestrijding Foundation for Defense of Democracies en universitair docent Georgetown 
University, 22 april 2016. 
64 Bąkowski en Puccio 2015, p. 10. 
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heeft ‘watchlisting’ hetzelfde effect als het innemen van identiteitsbewijzen 

en paspoorten, namelijk het verhinderen van een uitreis per vliegtuig. Ook 

kan hiermee gemonitord worden wie er terugkeert uit het strijdgebied. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan de ‘International Conflicts of Concern Act’ 

(ICCA). Het wetsvoorstel kreeg in maart 2014 aanvankelijk niet genoeg 

steun in het Huis van Afgevaardigden, maar is in april 2015 opnieuw 

ingediend. De ICCA geeft de President onder andere de bevoegdheid voor 

bepaalde landen een algemeen geldend reisverbod af te kondigen voor 

‘countries of concern’, tenzij er voor de reis een vergunning is aangevraagd. 

Als de voorwaarden van de ICCA geschonden worden, is het mogelijk een 

boete op te leggen dan wel de overtreder juridisch te vervolgen.
65

 Bij een 

eventuele inwerkingtreding van het ICCA zal Syrië het label ‘country of 

concern’ krijgen.
66

 

De VS kent beperkte mogelijkheden wat betreft het afnemen van de nation-

aliteit. Op basis van de ‘Immigration and Nationality Act’ kan een Ameri-

kaans burger zijn of haar nationaliteit verliezen door onder andere het plegen 

van landverraad.
67

 Hiervoor geldt wel een zware bewijslast. Dit maakt dat 

het complex is om op grond van dit beginsel de nationaliteit af te nemen van 

uitreizigers. Een andere mogelijkheid om de nationaliteit af te nemen is als 

een Amerikaans burger zich aansluit bij de krijgsmacht van een andere staat 

die betrokken is bij vijandelijkheden tegen de VS.
68

 Gezien een terroristische 

organisatie niet als statelijke actor gezien wordt, is deze mogelijkheid niet 

toepasbaar op uitreizigers. 

Er zijn wel meerdere pogingen gedaan de ‘Immigration and Nationality Act’ 

te wijzigen. In 2010 en 2012 is geprobeerd om via de ‘Enemy Expatriation 

Act’ (EEA) de overheid de bevoegdheid te geven om burgers bij ‘deelname 

aan of het doelbewust ondersteunen van vijandigheden tegen de Verenigde 

Staten’ de nationaliteit af te nemen. In beide gevallen kreeg de EEA onvol-

doende steun in het Congres.
69

 In 2015 is de EEA voor de derde keer inge-

diend. Het Huis van Afgevaardigden buigt zich momenteel over het voorstel. 

                                                           
65 U.S. Code, Title 50, § 1705 (b) en (c) voorzien in de strafmaat. 
66 U.S. Congress z.d. 
67 U.S. Code, Title 8, § 1481 (a) (7). 
68 U.S. Code, Title 8, § 1481 (a) (3). 
69 Van Waas 2016, p. 472; Klein 2013. 
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Het afnemen van de nationaliteit van Amerikaanse uitreizigers is tot op 

heden geen haalbaar beleidsinstrument gebleken.
70  

                                                           
70 Bąkowski en Puccio 2015, p. 10. 
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5  Overige beperkende maatregelen 

5.1  Inleiding 

Naast maatregelen in het kader van reisbewegingen hebben de meeste van de 

onderzochte landen ook andere beperkende maatregelen ingezet. Het gaat 

hierbij onder andere om financiële beperkingen, uitzetten of stelsels van 

toezicht. In een aantal landen waaronder Nederland, België, Frankrijk en het 

VK worden deze stelsels van toezicht gebruikt of zijn ze aangepast om meer 

grip te krijgen op de problematiek van uitreizigers en terugkeerders. 

Deze beperkende maatregelen worden op verschillende manieren ingezet. 

Enerzijds worden de maatregelen toegepast voorafgaand aan strafrechtelijke 

vervolging. Anderzijds blijken de maatregelen, na het uitzitten van de straf 

door de veroordeelde, ook in aanvulling op het strafrecht te worden gebruikt. 

Daarnaast worden beperkende maatregelen gebruikt als alternatief voor het 

strafrecht. Dit betekent dat deze maatregelen ten minste drie functies hebben 

die nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, namelijk monitoren, preven-

tie en straffen. 

5.2  Nederland 

In het kader van de financiële aanpak worden onderkende uitreizigers die 

zich aansluiten bij een terroristische organisatie op de nationale terrorisme-

lijst geplaatst. Dit betekent dat van de desbetreffende persoon alle tegoeden 

zullen worden bevroren en alle financiële diensten worden geweigerd. Het 

is strafbaar direct of indirect geld beschikbaar te stellen aan iemand die op 

deze lijst is geplaatst. Sinds december 2013 heeft de minister van Buiten-

landse Zaken in overeenstemming met de ministers van Financiën en Veilig-

heid en Justitie 67 personen en drie organisaties op deze lijst geplaatst. Daar-

mee stonden eind 2016 in totaal 77 personen en drie organisaties op de lijst.
1
 

De meeste van deze personen zijn Nederlanders die de afgelopen jaren naar 

Syrië of Irak zijn vertrokken.
2
 

Uitreizigers worden ook direct uitgeschreven als ingezetene in de Basis-

registratie Personen (BRP). De kwalificerende instantie (zoals politie of de 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD) brengt de gemeente 

                                                           
1 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016b, p. 5. 
2 Voor de lijst, zie Rijksoverheid z.d.  
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op de hoogte van het vertrek van de uitreiziger, waarna de gemeente de 

uitreiziger uit het BRP schrapt. Hiermee vervalt voor de uitreiziger het recht 

op een uitkering, financiële toelagen en studiefinanciering.
3
 

Terugkeerders kunnen ook onder toezicht worden gesteld. Dit kan via het 

strafrecht waarbij de rechter een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf kan 

opleggen, inclusief een proeftijd. Daarnaast kan na een gevangenisstraf van 

minimaal één jaar aan de invrijheidsstelling bepaalde voorwaarden worden 

verbonden.
4
 In november 2015 nam de Eerste Kamer een wet aan waarin de 

toezichtstermijnen voor voormalige tbs-ers en overige zeden- en gewelds-

delinquenten wordt verlengd. Het ‘Actieprogramma Integrale Aanpak Jiha-

disme’ verwees naar de wet als één van de mogelijkheden om langdurig 

toezicht te houden op terugkeerders.
5
 Delen van deze wet zijn per 1 januari 

2017 in werking getreden; andere delen zijn per 1 januari 2018 geldig.
6
 Tot 

de mogelijkheden behoren onder andere: opname in een zorginstelling en de 

verplichting om behandeling te ondergaan, begeleid wonen, een contact-

verbod, een locatieverbod, een meldplicht, een reisverbod, deelname aan ge-

dragsinterventies en het plaatsen onder elektronisch toezicht. De maatregelen 

worden opgelegd voor een aantal jaren, maar (levenslange) verlenging is 

mogelijk.
7
 

In februari 2017 werd de ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorisme-

bestrijding’ aangenomen. In dit kader wordt het mogelijk om ‘gedragingen 

die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de 

ondersteuning daarvan’ aan een bestuurlijke maatregel te onderwerpen. Het 

gaat hierbij om een meldplicht, gebiedsverbod of een contactverbod. De 

maatregelen zijn alleen van toepassing als de nationale veiligheid in het 

geding in.
8
  

                                                           
3 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014, p. 7. 
4 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014, p. 5. 
5 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014, p. 5. 
6 Staatsblad 2016b, p. 2. 
7 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016c. De ‘maatregel Inrichting Stelselmatige Daders’ (een 
instrument om daders die steeds opnieuw ernstige strafbare feiten plegen) werd ook genoemd in het 
‘Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’, maar op basis van publiekelijk beschikbare informatie is 
niet te achterhalen of deze is toegepast in het kader van de aanpak jihadisme.  
8 Eerste Kamer der Staten-Generaal 2017b.  
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5.3  België 

In België werd aanvankelijk het gebruik van een elektronische enkelband 

overwogen bij personen die geregistreerd staan bij het OCAD (Orgaan voor 

de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging). Dit was één van de 

maatregelen uit het ‘18-punten plan’ dat in november 2015 verscheen. Het 

plan beoogde het dragen van een enkelband op te leggen bij personen die 

geregistreerd stonden bij de dreigingsanalysediensten.
9
 In het geval van 

terugkeerders werd echter aangekondigd dat zij bij thuiskomst in België 

gevangen worden gezet.
10

 Pas als dit niet mogelijk of wenselijk was, bijvoor-

beeld bij personen die vermoedelijk niet hadden gestreden, kwam elek-

tronisch toezicht als alternatief in beeld.
11

 De minister van Justitie had in dit 

kader de opdracht gegeven om veroordeelde terugkeerders uit te sluiten van 

de toepassing van elektronisch toezicht.
12

 Hiermee week de regering af van 

een eerder voorstel om alle terugkeerders een enkelband op te leggen. Het 

besluit volgde op de aanslagen in Parijs in november 2015 waarna de 

regering van mening was dat een ‘zichtbare en aanklampende’ aanpak niet 

langer volstond in het geval van terugkeerders.
13

  

Bij personen die zijn uitgereisd, kunnen de financiële tegoeden bevroren 

worden. Het betreft één van de maatregelen uit het ‘12-punten plan’ dat in 

januari 2015 verscheen. De Belgische Nationale Veiligheidsraad (NVR) 

keurde in september 2015 de omzendbrief goed die deze procedure vast-

legt.
14

 Op basis van deze omzendbrief kan het OCAD de gegevens van per-

sonen en entiteiten die in verband gebracht zijn met terroristische misdrijven 

doorgeven aan de NVR, die deze gegevens op een lijst plaatst. Definitieve 

plaatsing dient door de Ministerraad goedgekeurd te worden. De financiële 

tegoeden van personen en entiteiten kunnen dan worden bevroren. In novem-

ber 2016 stonden er 27 namen op deze lijst.
15

 Dit betreft met name personen 

                                                           
9 Federale regering 2015, p. 1. 
10 Eén van de maatregelen uit het ‘18-punten plan’. 
11 De Standaard 2015a; Seron en André 2016, p. 13. 
12 De Standaard 2015b. 
13 De Standaard 2015a. 
14 De wettelijke basis van deze maatregel was reeds tien jaar aanwezig: de omzendbrief activeert twee 
artikelen van het Koninklijk Besluit van 28 december 2006 over de aanpak van financiering van 
terrorisme. Zie Het Laatste Nieuws 2015a; Lemeunier 2016, p. 47. 
15 De Morgen 2016a. 
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die in verband zijn gebracht met de daders van de aanslagen in Brussel en 

Parijs, maar ook uitreizigers en zelfs naasten van uitreizigers.
16

  

Personen die naar Syrië uitreizen, worden in beginsel geschrapt uit het be-

volkingsregister.
17

 Ook dit heeft financiële consequenties: personen wiens 

naam geschrapt wordt, verliezen onder ander het recht op een uitkering. 

Voor wat betreft het rijksregister wordt er, anders dan in het geval van 

uitreizigers, bij terugkeerders juist naar gestreefd dat zij wél ingeschreven 

staan. ‘Enkel zo kunnen we ze politioneel opvolgen’, aldus het kabinet.
18

 

5.4  Denemarken 

Momenteel is er een wetsvoorstel aanhangig waarin uitreizigers die deel-

nemen aan een gewapend conflict in het buitenland de toegang tot sociale 

zekerheid wordt ontzegd.
19

 Tweemaal eerder bleek dat uitreizigers actief in 

Syrië toegang hadden tot sociale voorzieningen van de Deense staat. Zo 

onthulde de Deense inlichtingen- en veiligheidsdienst, de Politiets Efter-

retningstjeneste (PET) in november 2014 dat ten minste 15 in Syrië actieve 

Deense uitreizigers een uitkering ontvingen. Dit bleek na het vergelijken van 

documenten van verschillende overheidsinstanties.
20

 In december 2016 ont-

hulde Ekstra Bladet dat 36 uitreizigers een uitkering ontvingen, terwijl ze in 

Syrië actief waren.
21

 

5.5  Duitsland 

Het stelsel van toezicht na gevangenschap werd hervormd na een uitspraak 

van het EHRM in 2009. Een elektronische enkelband kan sinds 2011 

worden opgelegd bij veroordeelden van wie na een gevangenisstraf van ten 

minste drie jaar wordt gedacht dat ze na hun vrijlating nog een gevaar 

vormen voor de maatschappij of hun directe omgeving.
22

 Door de ingebouw-

de gps-zender kan de drager van de enkelband continue gevolgd worden. De 

maatregel is in totaal 88 keer opgelegd, voornamelijk bij daders van seksuele 

                                                           
16 Lemeunier 2016, p. 47. 
17 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 2016a, p. 59; De Morgen 2016b. 
18 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 2016a, p. 59; De Morgen 2016b. Begin 2016 stonden er 
95 van de totaal 113 terugkeerders in een bevolkingsdossier ingeschreven. 
19 Justitsministeriet z.d.; Ingvorsen 2016. 
20 The Local 2014. 
21 Rise Børjesen, Gösta Svensson en Kornø 2016. 
22 Bräuchle en Kinzig z.d., p. 2; StGB, § 56. 
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en zware geweldsmisdrijven.
23

 Daarnaast loopt in de deelstaat Hessen sinds 

2000 een proefproject met een ‘kleine Fußfessel’ of kleine enkelband als 

vervanging voor een gevangenisstraf en als hulpmiddel bij terugkeer in de 

samenleving.
24

 Deze kleine enkelband wordt door de rechtbank opgelegd.
25

  

Er zijn de afgelopen jaren enkele incidenten geweest waar dragers van enkel-

banden bij betrokken waren. De in Duitsland verblijvende en uit Irak 

afkomstige Rafik Y. werd in 2008 tot vijf jaar cel veroordeeld voor lidmaat-

schap van een terroristische organisatie. Na zijn vrijlating kreeg Y. een 

enkelband, maar in oktober 2015 stak hij in Berlijn een politieagente neer 

waarna hij zelf door de politie werd doodgeschoten.
26

 Een andere drager van 

een kleine enkelband, Hassan M., reisde in het voorjaar van 2014 naar Syrië. 

Tegen M. liepen twee strafzaken, één in het kader van lichamelijk letsel en 

de ander voor poging tot inbraak.
27

 In tegenstelling tot de reguliere enkel-

band registreert de kleine variant slechts of de drager op bepaalde tijdstippen 

op een aangewezen plek is geweest. M. zou in 2016 in Syrië zijn gesneu-

veld.
28

 In 2013 was er ook een poging tot uitreis van een persoon die een 

kleine enkelband droeg. De enkelband werd overigens niet gedragen van-

wege ‘möglicher salafistischer Aktivitäten’.
29

 

Sinds eind 2015 gaan er in de politiek herhaaldelijk stemmen op de enkel-

band ook toe te passen bij jihadistische ‘Gefährder’. Zo kwam na de drie 

geweldsincidenten in juli 2016, waarvan bij twee een verband met IS werd 

gelegd evenals na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december 2016 

het invoeren van een enkelband voor jihadisten opnieuw ter sprake.
30

 

Vreemdelingen kunnen worden uitgezet op basis van de verblijfswet als zij 

beschouwd worden als een gevaar voor de publieke veiligheid of de open-

bare orde.
31

 De deelstaten zijn bevoegd om de beslissing tot uitzetting te 

nemen waarbij hun besluit wel dient te worden ondersteund door een feiten-

relaas. Mocht de zaak van bijzonder belang zijn dan kan de federale overheid 

                                                           
23 Gottschalk 2017.  
24 Frankfurter Rundschau 2015. 
25 Crolly 2014. 
26 Finke, Pletl en Oldenburger 2015. 
27 Crolly 2014; Op-online.de 2014; Report Mainz 2014. 
28 Crolly 2014; Cuntz 2016. 
29 Frankfurter Allgemeine 2014; Frankfurter Neue Presse 2014. 
30 Maron 2016; Gottschalk 2017. 
31 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet 
(AufenthG), § 58. 
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deze overnemen. Voor de uit te zetten persoon is er de mogelijkheid in be-

roep te gaan tegen de beslissing.
32

 

Uitzetting werd in februari 2016 overwogen bij Anis Amri, de pleger van de 

aanslag op de Berlijnse kerstmarkt in december 2016. Gebrek aan bewijs 

zorgde ervoor dat de procedure op dat moment niet doorgezet kon worden. 

Eind juli lukte dit weer niet, omdat Amri niet over de juiste reisdocumenten 

beschikte. Het vaststellen van de identiteit van de persoon in kwestie is 

noodzakelijk om uitzetting mogelijk te maken. In oktober wees het Tunesi-

sche consulaat, Amri’s geboorteland, de aanvraag voor vervangende reis-

papieren af; Amri was bij hun niet bekend. Een nieuwe aanvraag in het kader 

van de uitzettingsprocedure werd ingediend, maar de toekenning van de ver-

vangende reisdocumenten kwam te laat.
33

  

De bondsregering zet in op verdere aanscherping van de verblijfswet om 

vreemdelingen aangeduid als ‘Gefährder’ daadwerkelijk te kunnen uitzet-

ten.
34

 Inmiddels ligt er een wetsvoorstel. De kwestie over het uitzetten van 

vreemdelingen stond overigens al op de agenda als één van de maatregelen 

naar aanleiding van geweldsincidenten in juli 2016.
35

 

5.6  Frankrijk 

Frankrijk kent een breed scala aan beperkende maatregelen die een onder-

zoeksrechter een verdachte kan opleggen in het kader van een gerechtelijk 

onderzoek (‘contrôle judiciaire’) naar een misdrijf. Hiertoe behoren onder 

andere een gebiedsbeperking, huisarrest, meldplicht, inleveren van het iden-

titeitsbewijs, onthouden van contacten met bepaalde personen en onthouden 

van het uitoefenen van bepaalde activiteiten. Een aantal van deze maatregel-

en is ook daadwerkelijk opgelegd om (mogelijke) uitreizigers en terugkeer-

ders te beperken in hun bewegingsruimte en activiteiten. 

Zo slaagde de eerdergenoemde Samy Amimour, één van aanslagplegers in 

Parijs in november 2015, er in september 2013 in om naar Syrië te reizen 

ondanks dat hij in het kader van beperkende maatregelen zijn paspoort had 

moeten inleveren en onderworpen was aan een wekelijkse meldplicht, hoe-

                                                           
32 AufenthG, § 58a. 
33 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017a. Zie ook Ziedler 2017. 
34 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017b. 
35 Bundesministerium des Innern 2016b, pp. 12-13. 
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wel van dit laatste in de praktijk niet echt sprake was.
36

 Adel Kermiche 

probeerde in 2015 tweemaal tevergeefs uit te reizen naar Syrië. Na de 

tweede keer werd hij gevangen gezet, maar in het voorjaar van 2016 mocht 

hij door het dragen van een enkelband zijn straf verder thuis uitzitten. 

Kermiche was alleen toegestaan ‘s ochtends zijn ouderlijk huis te verlaten en 

het was tijdens één van deze momenten dat hij in juli 2016 samen met Abdel 

Malik Petitjean een aanslag pleegde op de kerk in zijn woonplaats Saint-

Étienne-du-Rouvray.
37

 

Op basis van het vreemdelingenrecht kunnen vreemdelingen verdacht van 

terroristische misdrijven onder huisarrest geplaatst worden.
38

 Van deze mo-

gelijkheid is slechts zeven keer gebruik gemaakt.
39

 In het geval van het 

inreis- en uitreisverbod en de mogelijkheid tot huisarrest, beide voor vreem-

delingen, is het niet duidelijk in welke fases de maatregelen worden toege-

past. 

De toepassing van elektronische monitoring in het kader van de aanpak van 

jihadisme is beperkt te noemen. In 2016 zaten weliswaar 10.642 personen op 

deze manier hun straf uit, maar in het geval van zaken met betrekking tot 

‘terrorisme islamiste’ droegen 13 personen een enkelband, waarvan zes op 

basis van een veroordeling en zeven in afwachting hiervan.
40

 Een wets-

wijziging in juni 2016 geeft de minister van Binnenlandse Zaken, in overleg 

met de openbaar aanklager van het Parijse parket de bevoegdheid in het 

kader van de CSI (de wet binnenlandse veiligheid) terugkeerders te onder-

werpen aan beperkingen. Hiertoe behoren een gebiedsbeperking en meld-

plicht (beide met een maximumduur van één maand, tweemaal verlengbaar) 

en/of het verplicht doorgeven van de verblijfplaats en het onthouden van 

contact met personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid 

(maximumduur van drie maanden plus een éénmalige verlenging). Er is een 

mogelijkheid om tegen de maatregel in beroep te gaan.
41

 Momenteel ligt er 

                                                           
36 Assemblée Nationale 2016a, p. 148. 
37 Piel en Seelow 2016; Willsher en Borger 2016. 
38 CESEDA, artikel L563-1. 
39 Assemblée Nationale 2016a, pp. 257-258. 
40 Boscher 2016. 
41 Code de la sécurité intérieure, artikel L225-1 tot en met L225-8. 
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een wetsvoorstel dat voorziet in verdere inperking van de omstandigheden 

waaronder de beperkingen kunnen vervallen.
42

 

Bij veroordeelden die vastzitten, inclusief voor terroristische misdrijven, 

worden hun rechten op sociale zekerheid stopgezet.
43

 Bij uitreizigers naar 

Syrië of Irak gebeurd dit ook op het moment dat vernomen wordt dat deze 

personen niet meer in Frankrijk aanwezig zijn. Stopzetting van sociale zeker-

heid is mogelijk, omdat deze voorziening niet is gekoppeld aan de Franse 

nationaliteit, maar afhangt van het wel of niet verblijven op Frans grond-

gebied. In 2014 is bij 290 uitreizigers hun sociale zekerheid afgenomen.
44

 

Begin oktober 2016 ontstond er enige ophef in de politiek en media toen 

bleek dat Farouk Ben Abbes, aangeduid als een ‘[f]igure de l’islamisme 

radical’ en in verband gebracht met een aanslag in Egypte in 2009, sociale 

zekerheid ontving, terwijl hij onder huisarrest stond. Of een persoon als 

gevaar beschouwd wordt, bleek geen onderdeel van de criteria voor het wel 

of niet toekennen van sociale zekerheid.
45

 

Beperkingen kunnen ook worden opgelegd in het kader van de noodtoestand 

die sinds de aanslagen in november 2015 en na meerdere verlengingen nog 

steeds van kracht is in Frankrijk. In naam van deze uitzonderingstoestand 

zijn onder andere de volgende maatregelen mogelijk: het opleggen van huis-

arresten (271 van kracht in februari 2016), het doen van huiszoekingen, 

instellen van gebiedsrestricties (540 keer van kracht in juli 2016), het sluiten 

van bepaalde locaties, het verbieden van bepaalde bijeenkomsten en het 

uitzetten van personen die mogelijk een gevaar vormen voor de nationale 

veiligheid of de openbare orde.
46

  

De bepalingen van de noodtoestand zijn ook gebruikt met betrekking tot 

uitreizigers en terugkeerders. Zo kreeg Youssef E., eerder genoemd in 

hoofdstuk drie over strafrechtelijke maatregelen, na de aanslagen in novem-

ber 2015 in Parijs huisarrest opgelegd, één maand na zijn vrijlating voor een 

poging tot uitreizen naar Syrië in mei 2012.
47

 Het is echter niet duidelijk 

hoeveel van de opgelegde maatregelen die voortvloeien uit de noodtoestand 

                                                           
42 Sénat 2016b. 
43 Le Figaro 2016. 
44 Le Figaro 2015. 
45 Raisse 2016. Zie ook Pelletier 2017. 
46 De cijfers zijn te vinden op respectievelijk pagina 70 en 88 van Assemblée Nationale 2016b. 
47 Europe 1 2016. 
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betrekking hebben op (potentiële) uitreizigers of terugkeerders. Onderzoek 

heeft gewezen op de zeer ruime toepassing van de noodtoestand, niet alleen 

met betrekking tot zorgen om jihadisme, maar ook inzake de internationale 

klimaatbijeenkomst in Parijs in 2016.
48

  

Ook het uitzetten van vreemdelingen kan op basis van de noodtoestand. In 

maart 2016 werden twee gevallen van uitzetting gemeld en liepen er drie 

onderzoeken in dit verband.
49

 Een uitzetting kan ook geschieden op basis 

van het vreemdelingenrecht.
50

 Cijfers uit december 2016 verwijzen naar 60 

uitzettingen van buitenlandse jihadisten sinds 2012, waarvan 17 in 2016; ter 

vergelijking, in de beginjaren 2000 gebeurde uitzetting ongeveer tien keer 

per jaar.
51

 Het is niet duidelijk hoe vaak welke bevoegdheden worden inge-

zet voor de uitzettingen. De motivering voor uitzetting is vaak gebaseerd op 

informatie van de inlichtingendiensten. Tegen uitzettingen kan beroep 

worden aangetekend, maar het komt ook voor dat de overheid zo snel 

handelt dat beroep niet mogelijk is, aldus de krant Le Figaro.
52

 Een uitzet-

tingsprocedure is complex, omdat het niet altijd eenvoudig is om de identi-

teit van de uit te zetten persoon vast te stellen. Bovendien moet er overeen-

stemming bereikt worden met de staat waar de persoon naar uitgezet wordt, 

een proces dat maanden in beslag kan nemen.
53

 Tot slot is uitzetting niet 

altijd mogelijk, want volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (EVRM) zal niemand onderworpen worden aan foltering of een ver-

nederende behandeling.
54

 

Tot slot werd er na de aanslagen in november 2015 geopperd voor preven-

tieve detentie van personen van wie vermoedens werd dat ze geradicaliseerd 

zijn en als zodanig geregistreerd staan middels een zogenoemde ‘Fiche S’, 

een nationaal register voor signaleringen met betrekking tot personen die 

gezocht of verdacht worden van verschillende activiteiten. Dit idee werd 

                                                           
48 Amnesty International 2016, pp. 17-18; Assemblée Nationale 2016b. 
49 Assemblée Nationale 2016b, p. 210. 
50 CESEDA, artikel L563-1. 
51 Cornevin 2016. 
52 Cornevin 2016. 
53 Cornevin 2016. 
54 Assemblée Nationale 2015, p. 82. 
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(nog) nooit geformaliseerd tot een wetsvoorstel. De Conseil d’État oordeelde 

dat het idee een forse schending van de grondrechten zou inhouden.
55

  

5.7  Verenigd Koninkrijk 

Ook in het VK kan een elektronisch volgsysteem toegepast worden. Het is 

één van de ‘Terrorism Prevention and Investigation Measures’ (TPIMs). 

Andere TPIMs zijn een contactverbod, beperkingen met betrekking tot het 

gebruik van computer en telefoon, financiële beperkingen, een meldplicht bij 

de politie, een verplichte verhuizing en de in hoofdstuk vier genoemde reis-

maatregelen. De TPIMs zijn in 2011 geïntroduceerd ter vervanging van de 

‘Control Orders’. TPIMs zouden voorzien in een betere verhouding tussen 

enerzijds de rechten en vrijheden van de persoon in kwestie en anderzijds de 

noodzaak om de maatschappij te beschermen tegen het mogelijke gevaar dat 

van deze persoon zou uitgaat.
56

 Critici verwijzen echter naar TPIMs als 

‘Control Orders-lite’.
57

  

Voordat een TPIM opgelegd kan worden, dient de minister van Binnen-

landse Zaken eerst te overleggen met politie en justitie of er voldoende 

bewijs is voor een strafrechtelijke aanpak. Pas als dit niet blijkt door een 

onvoldoende bewijslast kunnen TPIMs worden ingezet.
58

 Dit verklaart voor 

een belangrijk deel het beperkte gebruik van de TPIMs in de praktijk: per 

oktober 2016 zijn er TPIMs van kracht bij zes personen, waarvan vijf 

Britten.
59

 Tegenover het beperkte gebruik van deze beperkende maatregelen 

staat een veel groter aantal strafrechtelijke vervolgingen in de afgelopen 

jaren.
60

 

De TPIMs die kunnen worden opgelegd om te voorkomen dat een persoon 

uitreist, kunnen eveneens worden opgelegd voor de opvolging van terug-

keerders. De CTSA 2015 biedt extra instrumenten om ‘het vermogen te 

vergroten om terugkeerders op te volgen’, waaronder het verbod om contact 

                                                           
55 Boutin 2016, pp. 15-16. 
56 Hunt 2014, p. 289. 
57 Hunt 2014, p. 289; Liberty z.d. 
58 TPIMs worden opgelegd voor één jaar. Dit kan verlengd worden met een extra jaar, waarna de 
maatregel verloopt. Zie Home Affairs Committee 2016, p. 16. 
59 Home Affairs Committee 2016, p. 12. 
60 Home Affairs Committee 2016, p. 12. 
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op te nemen met bepaalde organisaties of personen en het verbod op het 

bezit van wapens en explosieven.
61

  

Bovendien kan het Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) van 

het ministerie van Financiën de tegoeden bevriezen van uitreizigers (en 

organisaties) door ze op een ‘geconsolideerde lijst’ te plaatsen. Personen en 

organisaties die op de terrorismelijst van de EU staan, maken ook onderdeel 

uit van de lijst van het OFSI. De wettelijke basis wordt gevormd door de 

‘Terrorist Asset Freezing Act’ uit 2010. Iedereen die geld ter beschikking 

stelt aan personen of organisaties op de lijst  is strafbaar.
62

  

In september 2014 had het ministerie van Financiën 33 namen op de lijst 

geplaatst, waarvan 25 personen en acht organisaties.
63

 Dit is een afname ten 

opzichte van de voorgaande jaren: het aantal personen dat door het VK van 

de lijst wordt gehaald, is groter dan het aantal personen dat aan de lijst wordt 

toegevoegd. De meeste van de in 2014 door het OFSI toegevoegde personen 

zijn op de lijst geplaatst vanwege vermeende banden met terrorisme in Syrië 

en Irak. Hun plaatsing volgde nadat zij te zien waren in een video van IS.
64

  

5.8  Verenigde Staten 

De aanpak van uitreizigers in de VS lijkt zich te beperken tot maatregelen in 

het kader van reisbewegingen, zoals uiteengezet in het vorige hoofdstuk. De 

afwezigheid van andere beperkende maatregelen lijkt de voorkeur voor een 

strafrechtelijk aanpak van uitreizigers te onderstrepen.  

                                                           
61 HM Government 2015, pp. 10, 13. 
62 Office of Financial Sanctions Implementation 2016. 
63 Anderson 2016a, p. 9. 
64 Anderson 2016a, p. 9. 
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6  Sociale interventies 

6.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over sociale interventies met betrekking tot (potentiële) 

uitreizigers en terugkeerders. Ten aanzien van het gebruik van deze categorie 

zijn er twee opmerkingen. In de eerste plaats heeft dit hoofdstuk niet ten doel 

een volledig overzicht te geven van maatregelen op dit gebied, de nadruk is 

hier gelegd op enkele voorbeelden van persoonsgerichte interventies; beleid 

gericht op gemeenschappen wordt niet besproken. Een aantal sociale 

interventies dateert van voor de problematiek van uitreis en terugkeer eind 

2012 actueel werd. Het gaat hierbij om begeleidingstrajecten waarbij met 

behulp van coaching geprobeerd wordt de persoon te laten terugkeren in de 

samenleving. De trajecten zijn van toepassing op het voorkomen van 

uitreizen, maar ook in het geval van terugkeer. Deze initiatieven zijn ter 

illustratie van het palet aan maatregelen dat naast strafrechtelijke en 

beperkende maatregelen ontwikkelt en toegepast wordt in het kader van 

(potentiële) uitreizigers en terugkeerders. 

In de tweede plaats wordt de categorie sociale interventies breed opgevat en 

heeft zodoende ook betrekking op situaties waarin de politie of de 

veiligheidsdienst in gesprek gaat met personen bij wie vermoedens bestaan 

van het willen uitreizen. In onder andere Duitsland, Frankrijk en de VS 

hebben dergelijke interventies plaatsgevonden. 

6.2  Nederland 

In Nederland worden potentiële uitreizigers en terugkeerders opgevolgd in 

het kader van de lokale persoonsgerichte aanpak van extremisme en 

terrorisme. Deze aanpak is niet in alle Nederlandse gemeenten hetzelfde, 

maar gaat in beginsel om het multidisciplinair casusoverleg, onder regie van 

de gemeente, waarin op individuele basis wordt bepaald wat de meest 

effectieve opvolging is. Het informeren van de directe omgeving van de 

potentiële uitreiziger kan onderdeel zijn van deze aanpak.
1
 In dat geval wordt 

in opdracht van de burgemeester de directe omgeving gewaarschuwd met als 

doel de uitreis te voorkomen.
2
 Indien dit noodzakelijk wordt geacht kan ook 

                                                           
1 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016b, p. 9. 
2 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014, p. 11. 
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begeleiding en een netwerk van sleutelfiguren gericht op het laten horen van 

een tegengeluid tot de individuele aanpak behoren.
3
 

In 2014 kondigde de Nederlandse overheid een nieuw op te richten exit-

faciliteit aan voor personen die uit het jihadisme willen stappen.
4
 Deze exit-

faciliteit – ‘Exits’ genaamd – is sinds oktober 2015 operationeel en bevindt 

zich momenteel in de pilotfase. De begeleiding is op vrijwillige basis. Via 

bijvoorbeeld het Familiesteunpunt Radicalisering of de gemeente kunnen 

personen hiervoor aangemeld worden. Exits is daarmee een aanvulling op re-

integratie door de reclassering, wat in het kader van het strafrecht kan 

worden opgelegd. Het Exits-programma is bij een onafhankelijke stichting 

ondergebracht.
5
 Bij de faciliteit lopen momenteel ‘verschillende trajecten’.

6
 

Dit betreft zowel potentiële uitreizigers als terugkeerders. Begeleiding wordt 

vormgegeven aan de hand van een buddy systeem dat gericht is op lang en 

intensief contact.  

6.3  België 

In België wordt bij vermoedens van een uitreis de directe omgeving van de 

persoon in kwestie gewaarschuwd om de uitreis te voorkomen. Hoe dit 

precies wordt gedaan, kan binnen de desbetreffende Local Task Force (LTF) 

worden afgestemd.
7
 Ook wordt de potentiële uitreiziger zelf benaderd, in 

eerste instantie door de lokale politie in de verblijfplaats van deze persoon. 

Dit is in principe ‘zichtbaar een aanklampend’: de persoon mag en moet 

weten dat hij/zij in de gaten gehouden wordt. Beoogd wordt om minimaal 

maandelijks persoonlijk contact te hebben met de potentiële uitreiziger, bij 

voorkeur door de wijkinspecteur. Hier kan van worden afgeweken als het 

noodzakelijk wordt geacht de persoon niet te alarmeren of ongerust te 

maken. In een dergelijk geval vindt de opvolging discreet plaats.
8
 

Naast de strafrechtelijke aanpak vindt opvolging van potentiële uitreizigers 

en terugkeerders plaats op lokaal niveau. Terugkeerders worden gemeld bij 

                                                           
3 Roodnat en Eijkman 2016, p. 33. 
4 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014, p. 8. 
5 De organisatie die de trajecten verzorgd is geen ketenpartner. Exits is gebaseerd op vertrouwen en 
deelt ook geen informatie met ketenpartners. 
6 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016b, p. 9. 
7 Minister van Binnenlandse Zaken en minister van Justitie 2015. 
8 Minister van Binnenlandse Zaken en minister van Justitie 2015. 
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de desbetreffende gemeenten en deze nemen stappen in het kader van een 

persoonsgerichte opvolging.
9
 Hierbij kan worden gedacht aan een integratie-

traject, psychologische begeleiding, tussenkomst van sociale diensten en/of 

de inschakeling van preventie-ambtenaren en de politie.
10

 Zo voorziet de 

gemeente Vilvoorde in een coaching/mentor programma voor radicaliser-

ende jongeren en in gratis psychologische hulp voor de potentiële uitreiziger 

en diens familie. Ook de gemeente Antwerpen biedt een exit-programma op 

maat aan.
11

 Gelijksoortige programma’s zijn in meerdere Belgische gemeen-

ten terug te vinden.
12

 In enkele gevallen lijkt de overheid te hebben geholpen 

bij het zoeken van een nieuwe baan.
13

 Begeleiding kan ook plaatsvinden als 

een strafrechtelijke aanpak uitmondt in vrijheid onder voorwaarden. Vlaam-

se justitiehuizen, vergelijkbaar met de Nederlandse reclassering, zorgen dan 

voor begeleiding in het kader van deradicalisering. Desondanks blijkt opvol-

ging in de vorm van sociale trajecten in de praktijk beperkt plaats te vinden. 

Zo hebben de Vlaamse justitiehuizen de afgelopen twee jaar ‘bijna geen’ 

teruggekeerde uitreizigers begeleid.
14

 

6.4  Denemarken 

Naar aanleiding van het vertrek van enkele tientallen jongeren naar Syrië in 

2013 nam de sociale dienst van de gemeente Aarhus in samenwerking met 

de politie van Oost-Jutland maatregelen. Het zogenoemde ‘Aarhus model’ 

richt zich op zowel de preventie van radicalisering als re-integratie in de 

samenleving. De doelgroep zijn potentiële uitreizigers en terugkeerders uit 

Syrië/Irak, waarbij het niet exclusief gaat om personen die deel hebben 

genomen aan de gewapende strijd. Deelnemers kunnen aanspraak maken op 

psychologische hulp, gezondheidszorg, een persoonlijke mentor en/of 

ondersteuning bij het oppakken van onderwijs en scholing.
15

 Inmiddels is de 

aanpak verheven tot de landelijke standaard.
16

 Potentiële uitreizigers en 

terugkeerders hebben enkel toegang tot hulp bij re-integratie als zij niet voor 

                                                           
9 Minister van Binnenlandse Zaken en minister van Justitie 2015. 
10 Vidino 2014, p. 8; Tweede Kamer der Staten-Generaal 2016, p. 2. 
11 Gielen 2015, p. 28. 
12 Vidino 2014. 
13 Clerix 2014. 
14 Het Laatste Nieuws 2016. Zie ook Townsend 2016. 
15 Persoonlijke communicatie Deense expert radicalisering, 4 mei 2016. 
16 Hemmingsen 2015, p. 18. 
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gerechtelijke vervolging in aanmerking komen en de PET hen niet inschat 

als risico voor de nationale veiligheid.
17

 

6.5  Duitsland 

De politie doet zogenoemde ‘Gefährder-Ansprachen’, het in contact treden 

met personen die als risico voor de publieke veiligheid en de openbare orde 

worden gezien, met als doel te voorkomen dat deze personen tot strafbaar 

handelen overgaan.
18

 Deze vorm van preventieve interventie wordt al langer 

toegepast in het kader van links- en rechts-extremisten, voetbalhooligans, 

veroordeelden die vast hebben gezet voor seksuele misdrijven en bij wie de 

kans op recidive aanwezig wordt geacht en tot slot bij melding door burgers 

als ze huiselijk geweld vermoeden of vrezen.
19

 Ook bij uitreizigers zijn deze 

‘Ansprachen’ toegepast. De veiligheidsdienst van de deelstaat Schleswig-

Holstein meldde in 2013 dat de dienst potentiële uitreizigers aansprak op hun 

plannen en hiermee met succes uitreispogingen heeft voorkomen.
20

 In 

Keulen deed de politie in juni 2016 een ‘Ansprache’ bij een 16-jarige 

vluchteling uit Syrië die naar verluid in naam van IS wilde sterven; de 

jongen werd in september dat jaar alsnog opgepakt.
21

 

Verschillende ngo’s bieden in meerdere deelstaten programma’s aan in het 

kader van het tegengaan van radicalisering en het doen van deradicalisering. 

De programma’s van deze zogenoemde ‘Beratungsstelles’ richten zich onder 

andere op persoonsgerichte begeleiding, ook van (mogelijke) uitreizigers en 

terugkeerders.
22

 Zo neemt de op pagina 38 genoemde Kerim Marc B. deel 

aan een uittredingsprogramma.
23

 In oktober 2016 werd in de deelstaat 

Noordrijn-Westfalen een groeiende behoefte gemeld aan de mogelijkheid tot 

consultatie of ‘Beratung’ met betrekking tot ‘Salafismus’. Ongeveer 200 

jongeren krijgen in dit kader begeleiding en naast de acht bestaande centra 

komen er nog vijf bij, aldus Ruhr Nachrichten.
24

 Het Violence Prevention 

Network (VPN), een ngo die in de gehele bondsrepubliek actief is, verzorgt 

                                                           
17 Persoonlijke communicatie Deense expert radicalisering, 4 mei 2016; Bertelsen 2015, p. 245. 
18 Fortbildungsinstitut der Bayerische Polizeit z.d. 
19 Spiegel Online 2001; Die Welt 2002; Abendzeitung München 2008; Welt 2016; Ruf 2016. 
20 Schleswig-Holsteinischer Landtag 2014, p. 118. 
21 Zeit Online 2016. 
22 Violence Prevention Network, z.d.; HAYAT-Deutschland, z.d. 
23 Oberlandesgericht Düsseldorf 2016a. 
24 Ruhr Nachrichten 2016. 
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programma’s voor deradicalisering in gevangenissen. De eerder genoemde 

Kreshnik B. (zie ook hoofdstuk drie ‘Strafrechtelijke maatregelen’) lijkt met 

succes aan een dergelijk programma te hebben meegedaan.
25

 Het VPN is ook 

buiten de gevangenis actief. Naar verluidt bieden ze op dit moment bijstand 

in ongeveer 60 gevallen waarin personen op het punt van uitreizen staan of 

al zijn teruggekeerd.
26

 

6.6  Frankrijk 

De binnenlandse veiligheidsdienst, de Direction Générale de la Sécurité 

Intérieure (DGSI), doet interviews met personen van wie vermoedt wordt 

dat ze van plan zijn uit te reizen naar Syrië. Zodoende werd Amimour in 

oktober 2012 door de DGSI bezocht.
27

 

Het tegengaan van radicalisering is in Frankrijk nog een relatief nieuw 

beleidsterrein. In 2014 werden op nationaal niveau de eerste initiatieven 

ondernomen. Lokaal zijn er inmiddels rehabilitatieprogramma’s opgezet. 

Zo bestaat er in de stad Mulhouse sinds september 2015 een programma 

voor personen die (mogelijk) radicaliseren. Dit programma kan in verschil-

lende stadia worden ingezet: als alternatief voor vervolging, voorafgaand aan 

een rechtszaak, als onderdeel van gerechtelijk onderzoek (‘contrôle judici-

aire’) en als een straffende maatregel. De interventie wordt gedaan door een 

team bestaande uit psychologen, educatief medewerkers en sociaal wer-

kers.
28

 Het is niet duidelijk in hoeverre het programma toegespitst is op uit-

reizigers en terugkeerders. 

6.7  Verenigd Koninkrijk 

In het VK kunnen potentiële uitreizigers worden verwezen naar het 

Channel-programma, een onderdeel van de ‘Prevent’ strategie.
29

 Syrië ge-

relateerde verwijzingen omvatten meestal één-op-één gesprekken met een 

professional die zijn bevindingen afzet tegen een aantal risicofactoren. Deze 

professional bekijkt ook, indien nodig, welke andere diensten nodig zijn om 

de doorverwezen persoon verder te ondersteunen.
30

 Ook inzake terugkeer-

                                                           
25 Völlinger 2017. 
26 Bachner 2016. 
27 Assembleé Nationale 2016a, p. 148. 
28 Entenmann e.a. 2015, p. 13; Le Parisien 2015. 
29 Prevent is één van de vier pijlers van de Britse contraterrorismestrategie (CONTEST). 
30 Stuart 2014, p. 13. 

Fase I, V 

Fase I, V 

Fase I 



62 
 

ders zal worden overwogen om, indien strafrechtelijke vervolging geen optie 

is, hen op te volgen in het kader van ‘Prevent’. Hierbij wordt specifiek het 

Channel-programma benoemd, al blijft de mate waarin terugkeerders in de 

praktijk worden begeleid in het kader van Channel onduidelijk.
31

 

Daarnaast heeft het Home Affairs Committee in 2015 de overheid geadvi-

seerd om een tweede programma, vergelijkbaar met Channel, te implemen-

teren dat is gericht op terugkeerders.
32

 Daarop kondigde de Britse overheid 

aan een nieuw, verplicht, deradicaliseringsprogramma op te zetten om 

personen die reeds in sterke mate zijn geradicaliseerd, intensievere hulp te 

bieden.
33

 Ook hier is vooralsnog onduidelijk in welke mate dit programma 

zich zal richten op potentiële uitreizigers en terugkeerders. 

6.8  Verenigde Staten 

In de VS heeft de federale overheid in een aantal gevallen contact opge-

nomen met de ouders van potentiële uitreizigers om hun vertrek te 

voorkomen.
34

 Ook bezoeken FBI-agenten potentiële uitreizigers om duide-

lijk te maken dat de autoriteiten hen in het vizier hebben, om de uitreis te 

ontmoedigen en te waarschuwen dat er tot vervolging overgegaan kan 

worden indien de persoon strafbare feiten pleegt.
35

 Dit niet-strafrechtelijke 

handelen lijkt echter niet systematisch toegepast te worden.
36 

Er is in de VS nagenoeg geen sturing vanuit federaal niveau voor gemeen-

schappen over hoe zij kunnen interveniëren bij personen die (dreigen te) 

radicaliseren.
37

 Zodoende kent de VS op federaal niveau geen interventie-

trajecten vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Britse Channel-programma. In 

bijvoorbeeld de stad Minneapolis-St. Paul zijn er in een eerder stadium wel 

pogingen gedaan om radicalisering en uitreizen tegen te gaan. Vanuit deze 

stad waar de grootste groep Somalisch-Amerikanen in de VS woont, vertrok-

ken tussen 2007 en 2009 een twintigtal jongeren om zich in Somalië bij al-

Shabaab aan te sluiten. De FBI en de lokale politie ondernamen in het kader 

                                                           
31 HM Government 2016, p. 16. 
32 Home Affairs Committee 2015, p. 10. 
33 HM Government 2016. 
34 Homeland Security Committee 2015. 
35 Vidino 2014, p. 17; Persoonlijke communicatie D. Gartenstein-Ross, expert terrorismebestrijding 
Foundation for Defense of Democracies en universitair docent Georgetown University, 22 april 2016. 
36 Homeland Security Committee 2015. 
37 Bjelopera 2014, p. 25. 

Fase I 



63 
 

van ‘community policing’ activiteiten om voor de Somalische gemeenschap 

kansen te creëren. De kritiek is echter dat deze programma’s vooral dienden 

als middel om inlichtingen in te winnen en/of langs deze weg in tijden van 

bezuinigingen de noodzakelijke financiële middelen van de federale over-

heid aan te trekken.
38

     

Sinds 2014 wordt er door de federale overheid opnieuw aandacht besteed 

aan het ontwikkelen van lokale interventiestrategieën waarbij de aanslag in 

Boston in 2013 de directe aanleiding was; een eerdere aanzet dateerde uit 

2011, maar was beperkt wat betreft financiële middelen en onsamenhangend 

in de uitvoering.
39

 Zo is met de ‘Three City Pilot’ een aanzet gemaakt om 

lokale interventiestrategieën te ontwikkelen, die vervolgens federaal toege-

past zouden kunnen worden. De plannen van Boston, Minneapolis-St. Paul 

en Los Angeles zijn in januari 2015 verschenen.  

Ondanks het initiatief van het pilotprogramma zijn voor zover bekend er nog 

geen concrete interventie- of begeleidingsprogramma’s opgezet.
40

 Er mag 

dus geconcludeerd worden dat er in de VS dan ook geen officieel beleid 

gevoerd als het gaat om interventietrajecten voor potentiële uitreizigers en 

terugkeerders. Het Homeland Security Committee adviseerde de Ameri-

kaanse overheid in 2015 terughoudendheid met betrekking tot deradicali-

seringsprogramma’s: de vrijheid van meningsuiting zou hierbij in het geding 

kunnen komen en de directe omgeving was volgens de commissie beter dan 

overheidsambtenaren in staat om radicalisering te voorkomen.
41

  

Wel heeft de FBI in 2015 in een aantal gevallen er voor gekozen om ‘ver-

dachten’ niet direct te arresteren, maar hen te laten begeleiden. Afhankelijk 

van de specifieke vereisten zouden hierbij onder andere docenten, religieus 

deskundigen, ouders, vrienden en/of medici bij betrokken kunnen worden. 

Deze interventies worden gezien als een belangrijk middel om jongeren die 

geïnteresseerd zijn in IS aan te pakken, deels vanwege de moeilijkheden om 

minderjarigen te kunnen vervolgen.
42

 De keuze voor begeleiding betekent 

                                                           
38 Kundnani 2015, hoofdstuk zeven. 
39 Voor meer informatie, zie Wittendorp e.a. 2017, p. 54; Vidino en Hughes 2015, p. 6. 
40 Persoonlijke communicatie J. Stern, terrorismedeskundige, Pardee School of Global Studies, Harvard 
School of Public Health, 11 januari 2017; Persoonlijke communicatie E. Savoia, onderzoeker 
volksgezondheid, Harvard School of Public Health, 11 januari 2017. 
41 Homeland Security Committee 2015, p. 34. 
42 Barrett 2015. 
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echter niet dat de FBI strafrechtelijk onderzoek naar deze personen zal 

staken.  
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7  Inlichtingen, opsporing en signalering 

7.1  Inleiding 

In het kader van opsporing en monitoring van uitreizigers en terugkeerders is 

een belangrijk onderdeel het verzamelen en uitwisselen van informatie. In 

tegenstelling tot de voorgaande hoofdstukken betreft het hier niet zozeer 

persoonsgerichte maatregelen. Desondanks is het van belang enige aandacht 

te besteden aan het thema internationale informatiedeling, omdat de uitreis-

problematiek een uitgesproken grensoverschrijdend karakter heeft. In dit 

hoofdstuk is geprobeerd enig inzicht te verschaffen in een aantal manieren 

waarop informatie omtrent uitreizigers en terugkeerders tussen landen wordt 

gedeeld. In tegenstelling tot de andere hoofdstukken is dit hoofdstuk niet per 

land opgebouwd. De reden hiervoor is de beperkte beschikbaarheid van 

publieke informatie over internationale informatiedeling. Het hoofdstuk 

bespreekt naast signalering en uitwisseling van informatie in internationale 

systemen ook enige aandacht aan dergelijke praktijken in de nationale con-

text. 

7.2  Inlichtingen, signalering en opsporing in nationale context 

In de VS spelen fusion centers een rol bij het optreden tegen (potentiële) uit-

reizigers of terugkeerders. Zo ontving de federale overheid in een recente 

zaak een waarschuwing dat een nog niet geïdentificeerde Amerikaan uitge-

reisd zou zijn om zich aan te sluiten bij islamistische militanten. Deze infor-

matie werd doorgegeven aan een fusion center, die aanvullende gegevens 

verzamelde op basis van lokale bronnen. Met behulp van de data kon het 

fusion center de uitreiziger identificeren. De informatie is gedeeld met de 

federale overheid, die de persoon op de TSDB plaatste om er voor te zorgen 

dat de persoon niet onopgemerkt kan terugkeren naar de VS.
1
 

Ook in andere landen spelen fusion centers een rol bij het verifiëren van 

uitreizigers. Zo worden in België de diensten die kennis hebben genomen 

van (potentiële) uitreizigers geacht hierover onmiddellijk het OCAD in te 

lichten. Deze zal aanvullende informatie opvragen en verzamelen ter verifi-

catie. Het OCAD opent ook een zogenaamd individueel ‘inlichtingenfiche’. 

Als onderdeel van dit fiche zal de OCAD op basis van de verzamelde gege-

                                                           
1 Homeland Security Committee 2015, p. 31. 
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vens een individuele dreigingsanalyse opstellen. Het fiche zal beschikbaar 

worden gesteld aan de LTF, die zorg draagt voor de lokale opvolging. De 

eerste vorm van lokale opvolging in België is in principe het in hoofdstuk 

zes genoemde bezoek door de politie. 

Anders dan in Europese landen worden alle reizigers in de VS doorgelicht 

aan de hand van verschillende databases. Dit gebeurt onder andere na het 

kopen van een ticket, bij het inchecken en bij vertrek van het vliegtuig. Deze 

doorlichtingen hebben tot doel om verdachte patronen te herkennen en 

vormen een middel om actuele inlichtingen te gebruiken bij het herkennen 

en stoppen van een potentiële uitreiziger. Dergelijke systematische doorlicht-

ingen zijn in de EU voor EU burgers niet toegestaan; bij niet-EU burgers 

gebeurd dit wel. Als het om EU burgers gaat, mag het raadplegen van data-

bases voor doeleinden van contraterrorisme enkel als er concrete verdenk-

ingen zijn.
2
  

7.3  Internationale signalering en opsporing en deling van inlichtingen 

In de EU kan sinds 2004 een Europees aanhoudings- of arrestatiebevel 

(EAB) worden uitgevaardigd voor verdachten van en veroordeelden voor 

misdrijven. Zo geeft Nederland aan naar alle onderkende uitreizigers een 

EAB uit te vaardigen.
3
 Landen kunnen ook reisdocumenten en personen sig-

naleren via Interpol, Europol en via het in het Schengen-informatie-

systeem (SIS). Het SIS is een database die de deelnemende landen door 

middel van ‘alerts’ inzicht verschaft in individuen en objecten die gesignal-

eerd staan als vermist of gezocht. Sinds 2013 is SIS II in functie, een 

vernieuwde versie die ook de mogelijkheid biedt om biometrische gegevens 

zoals vingerafdrukken en foto’s in te voeren, nieuwe alerts te creëren en het 

verbinden van meerdere alerts. Nederland geeft aan alle paspoorten die ter 

vervallenverklaring worden ingenomen via het SIS te signaleren. Italië regi-

streerde in juni 2015 Anis Amri in het SIS op basis van het illegaal inreizen 

in het Schengengebied. In oktober 2016 voegde de Duitse federale politie, 

het Bundeskriminalamt (BKA), aan deze registratie de informatie ‘Foreign 

Fighter’ toe.
4
 

                                                           
2 Homeland Security Committee 2015. 
3 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016b, p. 2. 
4 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017a, pp. 5, 18. 
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De internationale politieorganisatie Interpol beheert de Stolen and Lost 

Travel Documents (SLTD) database; ter vervallen verklaarde paspoorten 

worden door Nederland ook hier gesignaleerd. Nederland gaat de SLTD 

gebruiken bij grenscontroles.
5
 Voor een groot aantal van de 190 landen die 

deelnemen aan Interpol geldt dit niet.
6
 Ook hanteert Interpol een ‘foreign 

terrorist fighter’ database. Deze database is inzichtelijk voor en aan te vullen 

door alle 190 landen, maar per september 2015 bleken hier een teleur-

stellende 5.000 namen in te staan; het totaal aantal buitenlandse strijders in 

Syrië/Irak wordt op meer dan 25.000 geschat.
7
 In het geval van de VS 

hebben zowel de federale overheid als een select aantal staten toegang.
8
 

Wegens terughoudendheid in het delen van informatie is slechts een klein 

aantal bij Interpol aangesloten landen betrokken bij het daadwerkelijk bij-

houden van deze database.
9
 

Europol, een samenwerkingsverband van politiediensten in EU-kader, zette 

in 2013 het Focal Point Travellers (FPT) op. Dit ‘Focal Point’ (FP) is een 

team deskundigen dat informatie registreert om te gebruiken bij analyses. 

Ook biedt het FPT de lidstaten ondersteuning bij opsporingsonderzoeken 

naar uitreizigers. Een tweede systeem voor het registreren van informatie 

over uitreizigers is het Europol Information System (EIS). Het EIS is een 

systeem met informatie over personen dat een directe terugkoppeling 

mogelijk maakt aan de lidstaten. In 2015 waren Nederland en België twee 

van de weinige landen die in het kader van het FPT en het EIS informatie 

deelden met Europol.
10

 Nadien is dit aantal bereidwillige landen toege-

nomen, ook van buiten Europa. Zo tekenden Europol en de FBI in 2016 een 

overeenkomst zodat ook de FBI betrokken raakte bij het FPT.
11

 

De Europese landen in dit onderzoek werken op het gebied van opsporing en 

vervolging onder andere samen in het kader van Eurojust. Dit EU agent-

schap dat gevestigd is in Den Haag heeft tot doel het verbeteren van de 

efficiëntie en effectiviteit van de nationale opsporings- en vervolgingsautori-

                                                           
5 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014, p. 29. 
6 Homeland Security Committee 2015, p. 53. 
7 Homeland Security Committee 2015, p. 29. 
8 Homeland Security Committee 2015. 
9 Homeland Security Committee 2015, p. 29. 
10 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 2015a, p. 24. 
11 Europol 2016; Minister van Veiligheid en Justitie 2016c. 
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teiten in de strijd tegen ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde mis-

daad.
12

 In de afgelopen jaren is het aantal zaken waarvoor de assistentie van 

Eurojust werd aangevraagd toegenomen, waaronder zaken op het gebied van 

terrorismebestrijding.
13

 In 2015 waren de meeste van de 41 terrorismezaken 

afkomstig uit België, Frankrijk en Italië.
14

 Assistentie bestond onder meer uit 

het uitwisselen van informatie (in 2015 meer dan honderd keer) met betrek-

king tot vervolgingen voor terroristische misdrijven. 

Een andere, meer intensieve, vorm van samenwerking in het kader van Euro-

just zijn de zogeheten Gemeenschappelijke Onderzoeksteams (GOT). Dit 

instrument wordt op terrorismegebied niet vaak ingezet. Een GOT bestaat uit 

een team van rechters en openbaar aanklagers en andere rechtshandhavings-

autoriteiten uit verschillende landen die voor een bepaalde periode en een 

bepaalde zaak in één of meerdere landen een gerechtelijk onderzoek uitvoe-

ren.
15

 Dergelijke GOTs zijn aan de ene kant een bijzonder effectieve vorm 

van internationaal optreden, maar het vereist wel een langere geschiedenis 

van samenwerking en een hoge mate van vertrouwen om succesvol te zijn.
16

 

Tussen buurlanden en op het gebied van het jihadistische terrorisme met een 

transnationale karakter biedt dit instrument van Eurojust perspectief voor een 

nog effectievere samenwerking bij het opsporen en berechten van jihadisten. 

In het kader van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vindt het delen van 

informatie onder andere plaats via de Counter Terrorism Group (CTG). Dit 

samenwerkingsverband is na de aanslagen van 11 september 2001 opgericht 

als onderdeel van de zogeheten Club de Berne, een informeel samenkomen 

van de diensten ter versterking van de onderlinge banden dat teruggaat tot de 

jaren zeventig. De CTG bestaat uit de diensten van de EU-lidstaten, Noor-

wegen en Zwitserland die halfjaarlijks bijeenkomen. Het samenwerkingsver-

band is overigens geen onderdeel van de EU. Sinds de aanslagen in Parijs in 

november 2015 zijn er binnen de CTG en onder aanvoering van Nederland 

een aantal stappen gezet om tot betere uitwisseling van informatie te komen. 

Per 1 juli 2016 is er een digitaal platform in functie om sneller en beter infor-

matie te delen omtrent Europese personen die zich hebben aangesloten bij ji-

                                                           
12 Eurojust 2017a. 
13 Eurojust 2016, pp. 9, 28. 
14 Eurojust 2016, pp. 28-29. 
15 Eurojust 2017b. 
16 Bakker en Powderly 2011, pp. 19-28. 
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hadistische organisaties.
17

 Ook treffen inlichtingenofficieren van de verschil-

lende diensten elkaar op regelmatige basis in Nederland om eenvoudiger in-

formatie te kunnen duiden.
18

 

7.4  Bilaterale informatiedeling 

Tenslotte kan er bilateraal informatie worden uitgewisseld. Met name Tur-

kije is in dit kader een belangrijke partner. Zo beschikken de Turkse autori-

teiten over een lijst, opgesteld door de Belgische overheid, met onderkende 

Belgische ‘extremisten’. Door het gebruik van deze lijst werden in augustus 

2013 drie Belgen de toegang tot Turkije ontzegd.
19

 Sinds 2012 heeft Turkije 

meer dan 60 uitreizigers teruggestuurd naar België.
20

  

Ook het VK deelt informatie over uitreizigers met Turkije. Dit gebeurt in 

toenemende mate.
21

 Zo werden in maart 2015 drie tieners tegengehouden op 

een vliegveld in Turkije en teruggestuurd naar het VK waar zij werden ge-

arresteerd op verdenking van voorbereidingshandelingen voor terroristische 

doeleinden (TA 2000, Section 5). Twee van de tieners waren als vermist op-

gegeven bij de Britse politie, die de informatie direct doorspeelde aan de 

Turkse autoriteiten.
22

 

Een ander voorbeeld is Frankrijk. Tussen september 2014 en oktober 2016 

zijn meer dan 150 Fransen die wilden doorreizen naar Syrië of van het 

strijdtoneel terugkeerden door de Turkse autoriteiten gearresteerd en uitgezet 

naar Frankrijk.
23

 Dit is niet altijd zonder problemen gegaan. Drie Fransen die 

Turkije in september 2014 uitzette, werden bij aankomst in Marseille niet 

door de veiligheidsdiensten gearresteerd. Achteraf bleek dat de Turkse auto-

riteiten de mannen oorspronkelijk op een vlucht naar Parijs zouden zetten; 

Frankrijk werd te laat op de hoogte gesteld van de wijziging.
24

  

In november 2014 bracht Bernard Cazeneuve, de toenmalige Franse minister 

van Binnenlandse Zaken, een bezoek aan Turkije. De uitkomst hiervan was 

het ‘Cazeneuve’-protocol. Deze overeenkomst moest het delen van informa-

                                                           
17 Modderkolk 2016; Algemene Inlichtingen- Veiligheidsdienst 2016, pp. 17, 38. 
18 Modderkolk 2016. 
19 Vidino 2014, p. 7. 
20 De Redactie 2016. 
21 Flynn 2015. 
22 BBC 2015a; Flynn 2015. 
23 Le Figaro 2016b. 
24 Le Figaro 2016b; Assemblée Nationale 2015, p. 84. 
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tie door Frankrijk aan de Turkse overheden over Fransen die naar Turkije 

reizen, verbeteren. Als Turkije een Franse terugkeerder aanhoudt die door 

Frankrijk al gesignaleerd is, volgt Franse consulaire bijstand, een inschatting 

van de dreiging van de persoon door Frankrijk, een korte periode van 

detentie in Turkije en het opstarten van een gerechtelijk onderzoek door 

Frankrijk. In het geval de terugkeerder nog niet door Frankrijk geregistreerd 

is, begint Turkije een gerechtelijk onderzoek waarna de persoon naar Frank-

rijk wordt uitgezet.
25 

  

                                                           
25 Assemblée Nationale 2015, pp. 285-286. 
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8  Militaire inzet en hulp bij repatriëring 

8.1  Inleiding 

Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het VK maken 

onderdeel uit van de door de VS geleide coalitie Global Coalition against 

Daesh en zijn in de afgelopen periode actief geweest in of boven Syrië en/of 

Irak. De militaire inzet behelst onder meer het uitvoeren van verkennings-

vluchten, het uitvoeren van bombardementen en het trainen van Iraakse 

soldaten en Koerdische strijders. Daarnaast wordt door de verschillende 

militaire inlichtingendiensten informatie verzameld over de strijdende partij-

en. Het gaat bij de militaire actie door genoemde landen om algemene maat-

regelen. Alleen bij het VK en de VS is bij hun militaire acties ook sprake 

van persoonsgerichte maatregelen; beide landen hebben ‘targeted killings’ 

tegen eigen onderdanen uitgevoerd. 

Tegelijkertijd zou de coalitie een plan willen opstellen om Westerse 

uitreizigers die zich bij IS hebben aangesloten te stimuleren zichzelf aan te 

geven en te helpen bij een terugkeer naar hun thuisland.
1
 Tot nu toe bleef het 

slechts bij een onbevestigd idee. Wel hebben steeds meer Westerse uitreizi-

gers in de afgelopen maanden contact opgenomen met hun overheden voor 

consulaire bijstand. Het zou alleen al in de zomer van 2016 om meer dan 150 

personen gaan.
2
 Het krijgen van hulp vereist vaak dat de uitreiziger zich in 

Turkije of Irak bij een consulaat meldt. Uitreizigers worden daar eerst enkele 

weken door de Turkse of Iraakse autoriteiten ondervraagd voordat ze over-

gedragen worden aan vertegenwoordigers van buitenlandse ambassades.
3  

8.2  Nederland 

Van oktober 2014 tot juli 2016 stelde Nederland F-16’s beschikbaar voor 

luchtaanvallen op doelen van IS.
4
 Eerst werden enkel in Irak en sinds 

februari 2016 tevens in Oost-Syrië luchtaanvallen uitgevoerd. Deze acties 

waren met name bedoeld om aanvoerlijnen te ontwrichten, strategische loca-

ties uit te schakelen en steun te geven aan strijdkrachten die op de grond 

                                                           
1 The New Arab 2016. 
2 The Telegraph 2016.  
3 Abi-Habib 2016. 
4 Ministerie van Defensie z.d. 
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vechten tegen IS.
5
 ‘Targeted killings’ met drones maken geen onderdeel uit 

van de Nederlandse militaire inzet. De minister van Defensie heeft meer-

maals benadrukt dat ‘Nederland niet mee doet aan liquidaties met drones’.
6
 

De inzet van de Nederlandse luchtmacht in het kader van de Global Coa-

lition against Daesh is halverwege 2016 overgenomen door België. De 

Nederlandse krijgsmacht is momenteel nog actief met het beveiligen van het 

Belgische detachement en het trainen van Iraakse soldaten en Koerdische 

Peshmerga strijders. Deze trainingsmissie is in februari 2015 gestart. 

In het kader van repatriëring van uitreizigers verklaren de ministeries van 

Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken dat iedereen recht heeft op 

consulaire bijstand door Nederlandse ambassades in aangrenzende landen, 

maar dat personen zich daarvoor zelf dienen te melden.
7
 Om deze reden 

gaven de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken 

aan weinig te kunnen doen om de Nederlandse IS-strijder Reda N. weg te 

halen uit een ‘rehabilitatiekamp’ van rebellen in Syrië.
8
 Contact tussen de 

vader van Reda N. en het ministerie van Buitenlandse Zaken suggereert dat 

het ministerie desondanks stappen onderneemt, al is niet bekend welke.
9
 

Consulaire bijstand is niet de enige vorm van hulp die een consulaat of 

ambassade kan bieden. Zo gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat 

het consulaat in Erbil (Irak) klaar stond om Laura H. – die werd vastgehou-

den door Koerden nadat zij naar eigen zeggen IS was ontvlucht – te helpen 

door bijvoorbeeld reisdocumenten te verstrekken, te bemiddelen of familie te 

benaderen om geld over te maken voor een vliegticket.
10

 Het is niet duidelijk 

of dit ook het geval is geweest. Nederlandse ambassades kunnen ook onder-

steuning bieden bij (hernieuwd) contact met familie.
11

 Laura H. vloog begin 

augustus 2016 terug naar Nederland, waar ze werd gearresteerd. Reda N., die 

zou zijn gevlucht uit het rehabilitatiekamp, werd in Turkije opgepakt toen hij 

                                                           
5 Ministerie van Defensie z.d. 
6 Zie bijvoorbeeld De Volkskrant 2014b. 
7 NOS 2016a. 
8 NOS 2016a. 
9 Pauw 2016. 
10 Omroep West 2016;  
11 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014. 
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vanuit Syrië het land binnen probeerde te komen. In de gevangenis in An-

kara is hij bezocht door een Nederlandse ambassademedewerker.
12  

8.3  België 

De Belgische luchtmacht was tussen oktober 2014 en juni 2015 actief boven 

Irak. Wegens budgettaire redenen werd de operatie in juni 2015 afgebroken. 

Het Belgische ministerie van Defensie is terughoudend over het verstrekken 

van informatie over de militaire inzet.
13

 In 2016 werd de operatie hervat en 

zijn Belgische F-16’s weer actief boven Irak én Syrië.  

In 2013 deed de minister van Binnenlandse Zaken tien voorstellen voor de 

aanpak van uitreizigers. Eén van deze voorstellen was het opstellen van een 

lijst met contactpersonen in Syrië die zouden kunnen helpen bij de eventuele 

repatriëring van uitreizigers.
14

 Een uitreiziger die België niet wilde repa-

triëren is Harris C. Hij zou eerst gestreden hebben in Somalië en vervolgens 

in Syrië. In Syrië raakte hij gewond bij een bombardement en belandde in 

een Turks ziekenhuis. In juni liet het Belgische ministerie van Buitenlandse 

Zaken weten dat het de man niet wilde terugbrengen naar België. Om die 

reden probeerde zijn vader hem per auto naar een Belgisch ziekenhuis te 

brengen.  

Tegen Harris C. liep een Europees aanhoudingsbevel en hij werd in 2014 

aangehouden toen hij met zijn vader de Turks-Bulgaarse grens wilde over-

steken.
15

 C. kreeg eind 2015 in België vier jaar cel opgelegd. Een andere 

Belgische vader die vanuit Turkije probeerde zijn zoon uit Syrië terug te 

halen had ‘geregeld onrechtstreeks contact met de Belgische ambassade in 

de Turkse stad Ankara’.
16

 Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan op 

de hoogte te zijn van de activiteiten van de vader. Deze voorbeelden lijken 

aan te geven dat de Belgische overheid geen actieve steun verleend aan uit-

reizigers en hun familieleden.  

                                                           
12 Lingen 2016. 
13 Airwars 2016. 
14 De Wit 2013. 
15 De Standaard 2014. 
16 Gazet van Antwerpen 2015.  
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8.4  Denemarken 

In september 2014 sloot Denemarken zich aan bij de Global Coalition 

against Daesh. Na een jaar waarin de Deense F-16’s een kleine 500 aanval-

len uitvoerden in Irak en Syrië keerden de vliegtuigen weer terug naar 

Denemarken. Circa 120 militairen bleven achter in Irak om Iraakse soldaten 

te trainen.
17

 In april 2016 besloot het Deense parlement de inzet van de 

luchtmacht voor een half jaar te hervatten. Daarnaast werd besloten om 400 

grondtroepen in te zetten. Hieronder zijn 60 militairen van de Special Forces 

die belast zijn met het uitvoeren van ‘uiteenlopende missies’ in Irak en 

Syrië.
18

 Het besluit voor deze grotere militaire inzet volgde op verzoeken 

van Frankrijk en de VS. 

Op basis van de beschikbare openbare bronnen lijkt in de regio geen sprake 

te zijn van een persoonsgerichte aanpak door de Denen. Hoewel op lokaal 

niveau – de stad Aarhus – gepoogd is voormalig uitreizigers te helpen om 

terug te keren in de maatschappij wordt er op nationaal niveau en door het 

ministerie van Buitenlandse Zaken geen actief beleid gevoerd om Deense 

onderdanen te helpen om vanuit Syrië of Irak naar Denemarken terug te 

keren.  

8.5  Duitsland 

Begin december 2015 besloot het Duitse parlement militaire steun toe te 

zeggen in het kader van de strijd tegen IS. Het besluit volgde op een verzoek 

van Frankrijk in de nasleep van de aanslagen in november in Parijs. 

Duitsland voert zelf geen bombardementen uit, maar heeft gekozen voor een 

ondersteunende rol: de luchtmacht voert enkel verkenningsvluchten uit en 

een fregat van de marine ondersteunt het Franse vliegdekschip Charles de 

Gaulle.
19

 Daarnaast verzorgt Duitsland militaire training aan de Peshmerga 

in het Koerdische deel van Irak. 

Hoewel het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website veel 

informatie geeft over de risico’s van het reizen naar Syrië en Duitse burgers 

                                                           
17 NOS 2015. 
18 Matzen 2016. 
19 BBC 2015b; Dearden 2015. 
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oproept het land te verlaten, kent Duitsland geen actief beleid voor het 

ondersteunen of begeleiden van de terugkeer van uitreizigers.
20

 

Een rapportage in Der Spiegel toonde dat de Duitse inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten wel gebruik hebben gemaakt van een informant die lid 

was van IS. Uit hoofdstuk drie ‘Strafrechtelijke maatregelen’ bleek dat Ali 

R. wordt vervolgd voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. In 

december 2014 zou R. zijn vrouw (tegen zijn eigen wil) naar Syrië hebben 

gevolgd. Volgens Der Spiegel zou R. al in een eerder stadium contact 

hebben gelegd met de Berlijnse veiligheidsdienst. Zijn verblijf in Syrië zou 

voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waardevolle informatie oplever-

en over het functioneren van IS. In oktober 2015 reist R. met zijn kinderen 

naar Koerdisch gebied dat onder heerschappij van de YPG staat. De Duitse 

inlichtingendienst zou een rol hebben gespeeld bij deze repatriëring.
21

 

8.6  Frankrijk 

In september 2014 startte Frankrijk een militaire operatie door in Noord-Irak 

luchtbombardementen uit te voeren. Begin 2015 – na de aanslag op het kan-

toor van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo – kondigde de Franse presi-

dent Hollande aan het vliegdekschip Charles de Gaulle in te zetten in het 

kader van de strijd tegen IS. In september 2015 voerde Frankrijk ook de 

eerste luchtbombardementen op Syrisch grondgebied uit. Na de aanslagen in 

Parijs in november 2015 verklaarde Hollande dat Franse gevechtsvliegtuigen 

meer bombardementen zouden gaan uitvoeren. Daarnaast werden in 2016 

Franse Special Forces uitgezonden naar Syrië. De overheid verklaarde dat 

deze troepen ingezet worden voor militaire training en advies en zelf niet 

direct zullen vechten tegen IS.
22

 

Bij het bombarderen van posities van IS is de Franse overheid zich bewust 

van de mogelijke aanwezigheid van Franse onderdanen. Bij een aanval op 

een IS-kamp in Raqqa in oktober 2015 bevestigde premier Manuel Valls dat 

hierbij Franse uitreizigers waren omgekomen.
23

 Kritiek hierop werd door 

Valls gepareerd met de mededeling dat dat voor hem geen punt was. Het 

                                                           
20 Auswärtiges Amt 2016. 
21 Knobbe en Schmid 2016. 
22 Paton 2016. 
23 The Atlantic 2015; France 24 2015.  
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doel was volgens Valls IS te raken en terroristen hebben wat hem betreft 

geen paspoorten.
24

  

Gelet op het aantal Franse uitreizigers en de frequentie van de inzet van de 

Franse luchtmacht in Syrië en Irak zou men kunnen stellen dat dergelijke 

situaties zich vaker voordoen en dat de Franse overheid het sneuvelen van 

landgenoten kennelijk niet problematisch vindt. Van bewuste ‘targeted kil-

lings’ door Franse militairen is geen bewijs te vinden. Wel is een aantal per-

sonen die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs door de VS gedood bij 

gerichte aanvallen in Syrië. In welke mate sprake is van samenwerking 

tussen Parijs en Washington is niet duidelijk. 

De Franse overheid lijkt geen actief beleid te voeren bij het begeleiden van 

uitreizigers die openlijk aan hebben gegeven terug te willen keren naar 

Frankrijk. In het geval van enkele personen die vastgehouden worden door 

het Vrije Syrische Leger blijkt dat de Turkse overheid bereid is hen naar de 

grensovergang met Turkije te willen begeleiden en de personen vast te 

willen houden tot het vertrek naar Frankrijk. Het Franse ministerie van 

Buitenlandse Zaken geeft aan dat ze in ieder geval in deze zaak geen rol 

speelt.
25

 Berichten dat Frankrijk gedeserteerde landgenoten uit Syrië en Irak 

haalt, worden door de Franse overheid niet officieel bevestigd.
26  

8.6  Verenigd Koninkrijk 

Op 26 september 2014 keurde het Britse parlement de inzet van de Royal Air 

Force boven Irak goed. De eerste bombardementen vonden vier dagen later 

plaats.
27

 Op twee december 2015 keurde het Britse parlement een motie goed 

om de operatie naar Syrië uit te breiden.
28

 Vlak daarna stegen de eerste Brit-

se Tornado’s op om IS doelwitten in Syrië te bombarderen.  

Het VK geeft aan ‘resoluut te handelen wanneer terroristen een op handen 

zijnde dreiging vormen voor het VK, haar overzeese belangen of haar bond-

genoten’.
29

 In dit kader voert het VK, anders dan de hierboven besproken 

landen, ‘targeted killings’ uit op eigen onderdanen. In augustus 2015 werd 

                                                           
24 France 24 2015.  
25 Liberation 2016. 
26 NOS 2016b. 
27 Sparrow en Phipps 2014. 
28 UK Parliament 2015. 
29 HM Government 2016, p. 13. 
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voor het eerst een Brit doelbewust gedood door een precisieaanval. Bij deze 

aanval werden tevens nog een andere Brit en een Belgische uitreiziger 

gedood.
30

 In november 2015 werd Mohammed Emwazi, ook wel bekend als 

‘Jihadi John’, gedood bij een Amerikaanse droneaanval in Syrië.  

De Britse premier David Cameron verklaarde dat het VK en de VS intensief 

samen hadden gewerkt om de locatie van Emwazi te achterhalen en hem uit 

te schakelen.
31

 Ook zijn er Britse Special Forces in Irak gestationeerd die 

zouden beschikken over een ‘kill or capture’ lijst met 200 namen van Britse 

uitreizigers die zich bij IS hebben aangesloten. Gevangengenomen Britse 

uitreizigers zouden aan de Iraakse autoriteiten worden overgedragen.
32

 Dit 

optreden wordt echter niet bevestigd door het Britse ministerie van Defensie, 

dat in het algemeen geen uitspraken doet over de inzet van Special Forces. 

Er lijkt in Syrië niet sprake te zijn van een persoonsgerichte aanpak als het 

gaat om het helpen bij de terugkeer van gedesillusioneerde of door de 

Syrische oppositie gevangen genomen Britse IS-strijders.  

8.7  Verenigde Staten 

In augustus 2014 begonnen de VS met luchtaanvallen op IS-doelen in Irak.
33

 

Kort daarna, op vijf september, verklaarde de VS een ‘kerncoalitie’ tegen IS 

gevormd te hebben. Uiteindelijk zouden er in deze coalitie onder leiding van 

de VS meer dan zestig landen deel gaan uitmaken van de Global Coalition 

against Daesh en de operatie Inherent Resolve. 

De militaire inzet van de VS bestaat onder meer uit gevechtsvliegtuigen, 

Special Forces en Predator en Reaper drones. Het hiervoor genoemde geval 

van Emwazi illustreert dat de VS deze drones inzetten voor ‘targeted kil-

lings’. De Amerikaanse overheid beheert sinds 2010 een ‘Disposition Ma-

trix’, ook wel bekend als de ‘kill list’ met daarop mogelijke vijanden van de 

VS.
34

  

In 2010 werd ook de eerste Amerikaan op de lijst geplaatst: Anwar al-

Awlaki. Hij werd in september 2011 gedood bij een drone-aanval in Jemen. 

Voor zover bekend is al-Awlaki tot op heden de enige Amerikaan die 

                                                           
30 Prime Minister’s Office 2015a; Cole 2016. 
31 Prime Minister’s Office 2015b. 
32 Kentish 2016; Hookham 2016. 
33 Rubin e.a. 2014. 
34 Miller 2012.  
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doelbewust is gedood door de Amerikaanse overheid. Andere Amerikanen 

die zijn gedood door Amerikaanse drones, zoals Kemal Darwish (Jemen, 

2002), Samir Khan (Jemen, 2011), Jude Kenan Mohammed (Pakistan, 2013) 

waren volgens een woordvoeder niet een specifiek doelwit, maar ‘op de 

verkeerde plek op het verkeerde moment’.
35

 

Amerikaanse drones hebben tevens Europeanen gedood. In sommige 

gevallen, zoals bij Emwazi, waren zij een gericht doelwit van de aanval. In 

andere gevallen is dit onduidelijk, zoals bijvoorbeeld bij een Belg die in 

december 2016 in Syrië werd gedood en de eerder genoemde aanvallen op 

personen die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs. Wat betreft de inzet 

van de Amerikaanse Special Forces is het Pentagon terughoudend in het 

verstrekken van informatie. Wel verklaarde het meermaals dat deze slechts 

een ‘adviserende en ondersteunende’ rol hebben.
36

 Deze troepen lijken ech-

ter ook offensief op te kunnen treden, zoals bleek uit een operatie ten noor-

den van de Syrische stad Deir al-Zor, begin januari 2017.
37

  

Inzake hulp bij repatriëring van uitreizigers is er onduidelijkheid over de 

intenties en het beleid van de VS op dit gebied. In het geval van Eric H. 

bleek dat Amerikaanse overheid in 2014 mogelijk niet alleen geïnteresseerd 

was in de terugkeer van de uitreiziger, maar tevens in informatie over de 

situatie in Syrië. Na diverse ondervragingen door de FBI en de Central 

Intelligence Agency (CIA) werd H. een vliegticket aangeboden van Turkije 

naar de VS. Een Amerikaanse agent reisde met hem mee terug. Bij aankomst 

werd hij, tegen zijn verwachting in, door de FBI gearresteerd.
38

 

Samenwerking tussen de VS en Turkije op het terrein van het tegenhouden 

en terugsturen van uitreizigers is sindsdien versterkt. De CIA en zijn Turkse 

tegenhanger, de MIT, zouden samen een geheim coördinatiecentrum hebben 

nabij de Turkse grens.
39

 Of in dit kader ook persoonsgerichte maatregelen 

genomen worden ten aanzien van terugkeerders is onduidelijk. 

  

                                                           
35 Taylor 2015. 
36 U.S. Department of Defense 2016. 
37 Sharifi 2017; Sly en Rian 2017. 
38 Pelton 2014b. 
39 Miller en Mekhennet 2016. 
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9  Conclusie 

9.1  Inleiding 

Dit rapport geeft een overzicht van beleid en wetgeving in Nederland, Bel-

gië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het VK en de VS dat gericht is op de 

aanpak van (mogelijke) uitreizigers naar en terugkeerders uit Syrië/Irak. De 

nadruk is daarbij gelegd op initiatieven in de jaren 2010 tot eind 2016. In het 

bijzonder gaat het om zogeheten persoonsgerichte maatregelen. Er is 

gewerkt op basis van publiekelijk beschikbare informatie en gepoogd de 

maatregelen te plaatsen per moment van inzet. Hiertoe zijn vijf fases onder-

scheiden: (1) verblijf in het land van vestiging, maar (mogelijk) op het punt 

van uitreizen, (2) de reis naar een buitenlandse bestemming, mogelijk om 

deel te nemen aan de jihad, (3) het verblijf op het buitenlandse strijdtoneel, 

(4) het verlaten van het strijdtoneel en de terugreis naar het land van 

vestiging en (5) de terugkomst in het land van vestiging. 

Het algemene beeld dat ontstaat op basis van deze inventarisatie is dat de 

aanpak van (mogelijke) uitreizigers en terugkeerders voor overheden een 

zoektocht is naar mogelijkheden om greep te krijgen op deze problematiek. 

Hiertoe wordt een beroep gedaan op een breed scala aan maatregelen. 

Hoewel de landen onderling behoorlijk verschillend zijn wat betreft staats-

inrichting, bevoegdheden en juridische cultuur, constateren we in grote lijn-

en dat de landen eenzelfde benadering hanteren, maar dat er tussen landen 

wel accentverschillen zijn. De meeste initiatieven spitsen zich toe op fase 

één en vijf. Dit is geen verrassing. In deze fasen bevindt de (potentiële) 

uitreiziger of terugkeerder zich op het grondgebied van de staat waar de 

overheid het meest handelingsbevoegd is. Toch gaat in deze fasen de meeste 

aandacht uit naar het beperken van de mobiliteit, hetzij via (vroegtijdig) 

ingrijpen via het strafrecht of anders door middel van paspoort maatregelen. 

Het meest uiteenlopend betreft de sociale interventies en dan met name re-

integratietrajecten en de militaire inzet, waarbij het VK en de VS het actiefst 

zijn. 

9.2  Strafrecht 

In alle landen wordt de kern van de respons gevormd door het juridisch 

kader en in het bijzonder het strafrecht. Dit is niet geheel opmerkelijk gezien 

de zorgen omtrent (mogelijke) uitreizigers en terugkeerders zich toespitsen 
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op het (mogelijk) gebruik van geweld. In alle landen wordt strafrecht ingezet 

dat betrekking heeft op terroristische misdrijven. Bovendien is deze wet-

geving in veel landen sinds 2014 uitgebreid om het uitreizen naar strijd-

gebieden strafbaar te stellen. Het gaat hierbij met name om het trainen voor 

terroristische doeleinden en naar het buitenland reizen voor deelname aan 

terroristische groeperingen. 

Of deze verdere doorontwikkeling van het strafrecht in de praktijk leidt tot 

het beter vat krijgen op de uitreisproblematiek is de vraag. Zo worden in 

Duitsland, Frankrijk en de VS vooral de bestaande antiterrorismewetgeving, 

die bij de eerste twee landen al van ruim voor 11 september 2001 dateert, 

ingezet. Daarnaast zijn er voorbeelden uit Frankrijk en Denemarken die 

aangeven dat de bewijslast niet altijd eenvoudig rond te krijgen is. In het 

rapport zijn ook gevallen aangehaald in Nederland, Duitsland en de VS waar 

een beroep is gedaan op niet-terrorisme gerelateerde wetsartikelen om (te 

proberen) tot een veroordeling te komen. Het zou interessant zijn om te zien 

in hoeverre op basis van niet-terrorisme gerelateerde wetsartikelen men ook 

tot een veroordeling kan komen. 

9.3  Beperkende maatregelen 

Ook niet-strafrechtelijke maatregelen waar wel een beperkend of straffend 

effect van uitgaat zoals het dragen van een enkelband of huisarrest, het 

bevriezen van financiële tegoeden, het stopzetten van sociale zekerheid, het 

uitzetten van vreemdelingen en/of het afnemen of vervallen verklaren van 

paspoort en identiteitsbewijzen worden ingezet. Ook behoort hiertoe het 

afpakken van de dubbele nationaliteit. 

De maatregel tot het opleggen van een enkelband verschilt. In Frankrijk mag 

dit bij (vermoedens) van uitreis evenals na het uitzitten van een 

gevangenisstraf. In Duitsland is alleen deze laatste optie van toepassing, 

hoewel er wel stemmen opgaan voor een preventieve toepassing. Ook in 

België is er de roep om preventieve inzet, maar spitst het gebruik zich toe op 

een bepaald type terugkeerders. In het VK is elektronisch toezicht alleen 

mogelijk als er niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. In Duitsland en 

Frankrijk zijn individuen er in geslaagd naar Syrië te reizen, terwijl hun 

paspoort was ingetrokken. In Frankrijk wist iemand een aanslag te plegen 

ondanks het dragen van een enkelband. Dit werpt de vraag op wat verwacht 

mag worden van deze beperkende maatregelen in het kader van preventie of 
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bestrijding van uitreizen en terroristische misdrijven. Zijn deze maatregelen 

vooral symbolisch van aard of beperken ze daadwerkelijk de kans op 

uitreizen of aanslagen? 

9.3  Sociale interventies 

De initiatieven en projecten die in dit kader ondernomen worden, lijken in 

algemene zin veel op elkaar. Voor België, Duitsland, Frankrijk en de VS is 

vastgesteld dat de politie of de veiligheidsdienst contact zoekt met de 

vermoedelijke uitreiziger en/of zijn/haar directe omgeving om een uitreis te 

voorkomen. Boven worden in alle onderzochte landen re-integratietrajecten 

opgestart. Deze hebben een vergelijkbare opzet waarbij de nadruk, afgezien 

van het persoonsgerichte en het lokale, ligt bij een multidisciplinaire inzet 

van middelen. In sommige landen zoals Nederland en het VK wordt er meer 

vanuit het nationale niveau gestuurd, terwijl in andere landen zoals Duitsland 

en de VS, het zwaartepunt meer ligt bij de (deel)staten en/of de steden. Ook 

de betrokkenheid van niet-statelijke actoren verschilt, voor in Duitsland, 

maar ook in Nederland, wordt de maatschappelijke sector een rol toegedicht. 

Sterk zijn wel de verschillen wat betreft de implementatie van re-integratie-

beleid. Voor Nederland, Denemarken, Duitsland en het VK zijn al langer 

bezig, terwijl de VS en vooral Frankrijk relatieve nieuwkomers zijn. Dit zegt 

overigens niets over de mate van effectiviteit van dergelijke initiatieven.     

9.4  Militaire inzet en repatriëring 

De zeven genoemde landen voeren militaire acties uit tegen IS in Syrië en/of 

Irak of dragen indirect bij aan de militaire strijd tegen IS. Westerse 

uitreizigers komen om bij deze acties, maar alleen het VK en de VS geven 

aan dat het in sommige gevallen om een bewuste actie gaat. Nederland voert 

geen persoonsgerichte, militaire acties uit in Irak en Syrië. Er is veel 

onduidelijkheid over hoe de andere landen omgaan met kennis over de 

aanwezigheid van uitreizigers uit eigen land en de mogelijke inzet van 

militaire middelen waarbij uitreizigers omkomen. Hetzelfde geldt voor hulp 

bij repatriëring. De meeste landen voeren officieel geen actief beleid. De 

praktijk laat echter in een aantal gevallen een iets ander beeld zien. Zowel 

militaire actie tegen als hulp aan uitreizigers wordt gekenmerkt door 

terughoudendheid en gebrek aan transparantie en wel in zo’n mate dat men 
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zou kunnen spreken van een taboe op persoonsgerichte maatregelen tegen 

uitreizigers als deze eenmaal in de regio zijn.  
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