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Samenvatting 

Dit onderzoek inventariseert rechtszaken tegen (potentiële) jihadistische 

buitenlandse strijders in zeven landen in Europa en Noord-Amerika. Op 

basis van publiekelijk beschikbare informatie zijn 251 zaken geïdentificeerd 

in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten in de periode 2013 tot juli 2017. Dit 

betreft zowel zaken in eerste aanleg als zaken in hoger beroep en vrij-

spraken. Uitgaande van 4.705 personen uit deze zeven landen die zich 

richting Syrië/Irak begaven op enig moment, betekent dit dat iets meer dan 

vijf procent berecht is. 

Het onderzoek legt zich toe op personen die deel uitmaakten van jihadi-

stische groeperingen in Syrië en Irak of die op weg waren om zich bij derge-

lijke groeperingen aan te sluiten. Niet meegenomen in het onderzoek zijn 

rechtszaken tegen personen die zich aansloten bij andere groeperingen in 

Syrië en Irak – denk aan Koerdische strijdgroepen – en ook rechtszaken 

tegen personen die veroordeeld zijn voor opruiing, ronselen, financieren of 

ondersteunen van de gewelddadige jihad zijn niet meegenomen. De focus 

ligt zodoende op personen die fysiek naar de strijdgebieden in Syrië/Irak zijn 

gereisd of daar naar toe wilden reizen en hoe hier door de zeven genoemde 

landen in juridische zin op is gereageerd. 

In vrijwel alle rechtszaken zijn de (potentiële) jihadistische buitenlandse 

strijders veroordeeld op basis van terrorismewetgeving. Het gaat hier met 

name om twee soorten wetsartikelen: deelname aan een terroristische organi-

satie en voorbereidingshandelingen voor terroristische misdrijven. Tot de 

eerste groep behoren Nederland, België, Duitsland en Denemarken, terwijl 

Frankrijk, het VK en de VS tot de tweede groep gerekend moeten worden. 

Hier is wel enige nuance noodzakelijk. Ook in Nederland, België, Dene-

marken en Duitsland zijn personen veroordeeld op basis van wetsartikelen 

gericht op voorbereidingshandelingen voor terroristische misdrijven. Daar-

naast is bij het wetsartikel deelname aan terroristische organisatie ook sprake 

van strafbaarstelling van poging tot deelname en voorbereiden van deelname 

zodat beide type artikelen in de rechtspraktijk dichter bij elkaar liggen dan 

men op het eerste gezicht zou denken. 
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De landen verschillen onderling als het gaat over de typen (potentiële) 

jihadistische buitenlandse strijder die in de landen terecht hebben gestaan. In 

Nederland waren er vooral veroordelingen van terugkeerders en personen die 

tijdens de uitreis waren onderschept. Ook werden enkele strijders bij verstek 

veroordeeld, omdat zij op dat moment in Syrië verbleven. Vooral België 

kende veel veroordelingen bij verstek. Daarentegen werden in Duitsland 

bijna enkel terugkeerders veroordeeld, terwijl in het VK, maar vooral in de 

VS aanzienlijke groepen onderschepte personen terecht stonden. 

De gemiddelde celstraf voor (potentiële) jihadistische buitenlandse strijders 

was iets meer dan 83 maanden. Onderling kennen de landen wel enorme ver-

schillen in de strafmaat. De VS strafte het zwaarst (176 maanden), gevolgd 

door Frankrijk (86), het VK (77), Denemarken (72), Duitsland (51), België 

(53) en Nederland (bijna 36).  

De meeste landen gaven terugkeerders hogere straffen dan onderschepte 

uitreizigers. Nederland week hier van af met bijna even hoge straffen en in 

de VS kregen terugkeerders juist aanzienlijk lagere straffen. In het VK werd 

eenmaal levenslang opgelegd en Denemarken ontnam de nationaliteit van 

een burger van Turkse komaf. Ook minderjarigen werden gestraft. In Duits-

land en het VK ging het zelfs om forse straffen.  

Nederland kent van alle zeven onderzochte landen de laagste strafmaat, maar 

is het enige land dat speciale terroristenafdelingen binnen gevangenissen 

kent voor alle voor terrorisme veroordeelde personen. De meeste andere 

landen plaatsen alleen bepaalde typen terroristen op speciale afdelingen, met 

het oog op de mogelijkheid dat zij anderen radicaliseren of om veiligheids-

redenen. Duitsland is het enige land dat überhaupt geen terrorisme-afde-

lingen kent. 

Deze eerste inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van uitreizigers laat 

grote verschillen tussen de landen zien; niet alleen tussen Europa en de VS, 

maar ook binnen Europa. Nederland valt bij de vergelijking tussen de landen 

op wat betreft de relatief korte effectieve celstraf en wat betreft de terro-

risme-afdelingen binnen gevangenissen. 
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1  Inleiding 

In deze inventarisatie van rechtszaken tegen jihadistische buitenlandse strij-

ders staan de volgende vragen centraal: Hoeveel rechtszaken zijn er van 

2013 tot en met juni 2017 tegen deze strijders gevoerd; op basis van welke 

wetsartikelen werden deze personen veroordeeld; welke straffen werden 

opgelegd, en; in welke landen is er sprake van speciale terrorisme-afdelingen 

binnen gevangenissen? Daarnaast wordt gekeken naar enkele basiskenmer-

ken van de veroordeelde personen zoals sekse en leeftijd. 

Het aantal rechtszaken tegen jihadistische buitenlandse strijders is nog niet 

eerder internationaal in kaart gebracht. Europol – de politiedienst van de 

Europese Unie (EU) – rapporteert weliswaar jaarlijks over het aantal rechts-

zaken tegen verdachten van terroristische misdrijven, maar niet specifiek 

over zaken tegen jihadistische buitenlandse strijders.
1
 

Dit onderzoek heeft op basis van openbare bronnen 251 rechtszaken 

gevonden waarbij personen veroordeeld zijn die in Syrië of Irak bij jihadi-

stische groeperingen hebben gestreden of personen die gepoogd hebben zich 

bij dergelijke groeperingen aan te sluiten.
2
 Het gaat om 29 rechtszaken in 

Nederland, 97 in België, twee in Denemarken, 27 in Duitsland, 40 in 

Frankrijk, 32 in het VK en 24 rechtszaken in de VS.  

Niet meegenomen in het onderzoek zijn rechtszaken tegen personen die zich 

aansloten bij andere groeperingen in Syrië en Irak – denk aan Koerdische 

strijdgroepen – en ook rechtszaken tegen personen die veroordeeld zijn voor 

opruiing, ronselen, financieren of ondersteunen van de gewelddadige jihad 

vallen niet binnen de kaders van dit onderzoek.
3
 Het gaat hier naar schatting 

om enkele rechtszaken per land tussen 2013 en 2017. 

Daarnaast zijn er ook tientallen, zo niet meer, lopende zaken die we in dit 

rapport niet mee hebben kunnen nemen aangezien de rechters hierover nog 

geen oordeel hebben geveld. In Duitsland liepen in 2016 maar liefst 202 

                                                           
1 Europol 2016. 
2 De auteurs bedanken Johan Hiemstra, Anushka Singh, Jip Geenen en Aimee Feeney voor hun 
waardevolle bijdrage aan de dataverzameling en algemene assistentie bij het onderzoek. 
3 Denk aan een Nederlandse oud-militair die in 2015 bij een Koerdische strijdgroep meevocht tegen IS 
en die bij terugkeer in Nederland juridisch vervolgd zou worden, maar waar uiteindelijk van afgezien 
werd. Voor andere gevallen van buitenlandse strijders die zich bij Koerdische of christelijke anti-IS 
strijdgroepen aansluiten zie: Morris 2017; Moore 2017; Gallagher 2017; Blake 2017. 
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rechtszaken tegen personen die verdacht werden van het uitreizen naar Syrië 

en Irak of pogingen daartoe.
4
 De Parijse openbaar aanklager die speciaal 

bevoegd is voor terrorismezaken meldde in september 2016 dat er tegen 

jihadisten 324 dossiers open stonden.
5
 Het overgrote deel van de zaken 

betreft uitreizigers of personen die van plan waren uit te reizen, maar 

tegengehouden werden of onderweg strandden. In Nederland berichtte de 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in 

november 2016 dat er 365 ‘aan jihadisme gerelateerde strafrechtelijke onder-

zoeken naar circa 415 verdachten’ lopen.
6
 Ook in Nederland gaat het 

hoofdzakelijk om (pogingen tot) het uitreizen naar Syrië en Irak.  

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee worden de keuzes met 

betrekking tot de onderzoeksopzet besproken, inclusief de beperkingen. In 

hoofdstuk drie bekijken we enkele basiskenmerken van de veroordeelde 

jihadistische buitenlandse strijders. In hoofdstukken vier tot en met tien 

bekijken we per land de situatie aan de hand van het wetsartikel waarvoor 

deze personen veroordeeld zijn, hoger beroepen, vrijspraken en de strafmaat. 

In de conclusie – hoofdstuk 11 – worden de landenresultaten met elkaar 

vergeleken. De conclusie besluit met enkele reflecties voor toekomstig 

onderzoek en het monitoren van ontwikkelingen rond rechtszaken tegen 

jihadistische buitenlandse strijders.  

                                                           
4 Deutscher Bundestag 2016, p. 6. 
5 Jacquin, Pascual en Seelow 2016. 
6 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 2016, p. 2. 
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2  Onderzoeksopzet en methodes 

2.1  Achtergrond bij deze serie 

Sinds 2012 zijn er in Europa en in de Verengde Staten is er op het gebied 

van de aanpak van jihadisme veel nieuw beleid ontwikkeld. Het doel van 

deze serie rapporten is het leveren van een bijdrage aan meer inzicht in de 

verschillen en overeenkomsten tussen een aantal geselecteerde landen – 

Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het VK en de VS. Dit 

rapport is de derde in een serie. Het eerste rapport behandelde de hoofdlijnen 

van de aanpak van jihadisme door enerzijds te kijken naar beleidsplannen en 

strategieën op dit vlak en anderzijds naar de betrokken actoren.. Het tweede 

rapport ging specifiek in op persoonsgerichte maatregelen tegen jihadistische 

buitenlandse strijders.
7
 Door het beleid en maatregelen in de genoemde 

landen te vergelijken draagt deze serie bij aan het vergroten van kennis 

rondom de aanpak van jihadisme en meer inzicht in hoe de Nederlandse 

aanpak zich verhoudt tot die in andere landen. 

2.2  Terminologie 

Dit onderzoek gaat over rechtszaken tegen wat we in dit rapport jihadistische 

buitenlandse strijders noemen. In Nederlandse beleidsdocumenten worden 

ook de minder specifieke term ‘uitreizigers’ genoemd, evenals de termen 

‘jihadgangers’, ‘jihadstrijders’, en ‘buitenlandse strijders’.
8
 Deze verschil-

lende termen geven aan dat het niet eenvoudig is de geschikte terminologie 

te vinden om het fenomeen te duiden. In dit rapport gebruiken we het begrip 

jihadistische buitenlandse strijders.  

Deze keuze is niet onproblematisch aangezien de jihad twee vormen kent. 

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.
9
 Met jihadisme wordt hier 

bedoeld het fenomeen zoals dat ook door de NCTV beschreven is: “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 

                                                           
7 Wittendorp e.a. 2017a; Wittendorp e.a. 2017b. 
8 Zie Bakker en De Roy van Zuijdewijn 2015, p. 21. 
9 Berger 2006, p. 203. 
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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”.
10

 Deze heilige oorlog 

wordt ook wel de ‘kleine jihad’ genoemd, de gewapende strijd om de islam 

te verdedigen.  

Jihadisme is in het Nederlandse discours inmiddels verworden tot de meest 

gangbare term om te verwijzen naar wat in de ‘Nationale Contraterrorisme-

strategie 2016-2020’ wordt gezien als ‘belangrijkste dreiging (…) voor onze 

nationale veiligheid’.
11

 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-islamiti-

sche groeperingen’.
12

 

Ook in andere landen worstelen overheden en de media met het vinden van 

de juiste term zoals het overzicht van veelgebruikte begrippen in figuur 1 

laat zien. 

Tabel 1: recente benamingen voor ‘uitreizigers’ in de onderzochte landen (2014-2017) 

Land Benaming 

België ‘Foreign Terrorist Fighters’, ‘syriëstrijders’
13

 

Denemarken 
‘[P]ersoner udrejst til Syrien og Irak’, ‘udrejsende’, 

‘syrienkrigere’, ‘fremmedkrigere’
14

 

Duitsland ‘Ausgereisten’, ‘Rückkehrer’, ‘islamistische Kämpfer’
15

 

Frankrijk ‘[L]es filières syro-irakiennes’, ‘djihadistes’
16

 

Verenigd Koninkrijk ‘Foreign fighters’, ‘Isis fighters’
17

 

Verenigde Staten ‘Foreign terrorist fighters’, ‘ISIS Fighters’
18

 

                                                           
10 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid z.d. 
11 Rijksoverheid 2016, p. 6. 
12 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2006; Binnenlandse Veiligheidsdienst 2002.  
13 ‘Foreign Terrorist Fighters’ en Syriëstrijders: FOD Binnenlandse Zaken 2016; Minister van 
Binnenlandse Zaken en minister van Justitie 2015; Vlaamse regering 2015; Syriëstrijders: De Standaard 
2015. 
14 ‘Personer’ en ‘udrejsende’: Politiets Efterretningstjeneste 2014; ‘syrienkriger’ en ‘fremmedkriger’: 
Skjoldager en Sheikh 2014. 
15 ‘Ausgereisten’ en ‘Rückkehrer’: Bundesministerium des Innern 2016; ‘Islamistische Kämpfer’: 
Frankfurter Allgemeine 2017. 
16 ‘Filières’: Ministère des Affaires Étrangères 2015; Premier Ministre 2016; ‘Djihadistes’: Le Figaro 2016. 
17 ‘Foreign fighters’: HM Government 2016; ‘Isis fighters’: The Guardian 2017. 
18 ‘Foreign terrorist fighters’: U.S. Department of State 2017; ‘ISIS Fighters’: Schmitt 2017. 
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2.3  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). 

2.4  Criteria voor de selectie van de rechtszaken en beperkingen 

Bij de selectie van de rechtszaken tegen jihadistische buitenlandse strijders 

zijn de volgende criteria gehanteerd.  

1) De veroordeelde personen moeten daadwerkelijk naar Syrië of Irak 

gereisd zijn of zijn gestraft voor een poging daartoe. 

2) De veroordeelde personen moeten zich hebben aangesloten of 

hebben willen aansluiten bij jihadistische groeperingen.  

3) Rechtszaken tegen individuen uit de VS en Europese landen die zich 

bij Koerdische of christelijke strijdgroepen hebben aangesloten 

vallen buiten de selectie. 

4) Hetzelfde geldt voor rechtszaken tegen personen die veroordeeld 

zijn voor opruiing, ronselen, financiering en ondersteuning van 

terroristische organisaties of andere terroristische activiteiten die niet 

betrekking hebben op het uitreizen en deelnemen aan de 

gewelddadige strijd in Syrië en Irak. 

5) Alleen afgeronde rechtszaken zijn meegenomen in het onderzoek. 

Zaken die nog lopen worden dus buiten beschouwing gelaten, ook al 

vallen deze binnen de criteria van het onderzoek. 

6) Zaken waartegen beroep is aangetekend zijn ook meegenomen.  

Niet in kaart gebracht zijn zaken tegen jihadistische buitenlandse strijders 

tegen wie de strafrechtelijke vervolging – om welke reden dan ook – niet is 

doorgezet.
19

 

2.5  Tijdsperiode 

                                                           
19 Zie voor een zaak in het VK die niet is doorgezet (onderaan het artikel): Guardian 2016. 
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Het beginpunt van het onderzoek is het begin van de burgeroorlog in Syrië 

die in maart 2011 begon. De dataverzameling is eind juni 2017 gestopt. 

Hoewel er in enkele landen ook na deze datum nog enkele rechtszaken zijn 

afgerond zijn deze niet meegenomen. 

2.6  Bronnen, methodes en beperkingen 

De rechtszaken zijn geïdentificeerd op basis van open bronnen, waaronder 

mediaberichtgeving en websites van rechtbanken en andere overheden. Het 

is goed om te benadrukken dat er grote verschillen zijn tussen de landen in 

de mate waarin informatie over rechtszaken tegen jihadistische buitenlandse 

strijders openbaar zijn en via het internet toegankelijk zijn.  

In een later stadium zijn de geïdentificeerde rechtszaken vergeleken met de 

Terrorism Convictions Monitor (TCM) van Eurojust, het agentschap van de 

EU dat zich bezighoudt met juridische samenwerking tussen de lidstaten in 

strafzaken. De toegang werd verkregen na het indienen van een verzoek bij 

Eurojust. In het kader van de TCM worden gegevens over veroordelingen 

voor terroristische misdrijven verzameld. Hoewel de TCM veel data bevat en 

waardevol was als controlemechanisme bleek deze wat betreft rechtszaken 

tegen jihadistische buitenlandse strijders niet volledig. 

Nederlandse rechtszaken zijn via rechtspraak.nl te vinden, waarbij ook de 

vonnissen voor iedereen toegankelijk zijn. 

Voor Belgische rechtszaken is gebruik gemaakt van Juridat. Dit is een 

database waarin de rechtspraak van de hoven en de rechtbanken terug te 

vinden is. Daarnaast is er aanvullend mediaonderzoek gedaan om rechts-

zaken te achterhalen die niet via Juridat te vinden waren. 

Bij de zoektocht naar relevante rechtszaken in Denemarken is begonnen met 

een mediaonderzoek. Aanvankelijk werd de term ‘fremmedkrigere’ (buiten-

landse strijder) gebruikt om relevante nieuwsartikelen op te sporen. Vandaar 

werd doorgezocht naar andere veel gebruikte begrippen zoals ‘syrienkriger’. 

Op die manier kon uiteindelijk achterhaald worden bij welke rechtbanken 

jihadistische buitenlandse strijders in de afgelopen jaren veroordeeld zijn.  

Duitsland kent geen nationale database voor gerechtelijke uitspraken. 

Daarom is op het niveau van de Oberlandesgerichte (OLG) gezocht naar 

relevante rechtszaken. Het OLG is in de deelstaten de hoogste rechtelijkere 

instelling. Rechtszaken tegen jihadistische buitenlandse strijders worden 

http://www.rechtspraak.nl/
http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/
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gevoerd bij het OLG en het Landesgericht, een lagere rechtbank. Aan de 

hand van de (pers)archieven van de OLG zijn de voor dit onderzoek 

relevante rechtszaken geïdentificeerd.
20

 Enkele uitzonderingen daargelaten is 

het persbericht gebruikt als voornaamste bron met betrekking tot deze 

zaken.
21

 Online mediaonderzoek is gedaan om aanvullende gegevens te 

achterhalen. 

Voor Frankrijk kon geen officiële online database met rechtszaken gevonden 

worden. Er is gebruik gemaakt van het online databestand ‘La galaxie 

djihadiste’ van de Franse krant Le Parisien waarin informatie over Franse 

jihadisten te vinden is. Daarnaast is er van online mediaonderzoek gebruik 

gemaakt in zowel nationale als regionale kranten om andere zaken op te 

sporen en aanvullende gegevens te achterhalen. 

Bij de zoektocht naar relevante rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk (VK) 

is gebruik gemaakt van de website van de Crown Prosecution Service (CPS). 

Deze organisatie is de Britse tegenhanger van het Nederlandse Openbaar 

Ministerie (OM). De Counter-Terrorism Division van de CPS is verant-

woordelijk voor vervolging als er sprake is van terroristische misdrijven. De 

Islamitische Staat (IS) staat sinds juni 2014 op de lijst van verboden 

terroristische organisaties. De van oorsprong aan al-Qaeda gelieerde 

groepering al-Nusra stond al in juli 2013 op de lijst.
22

 Niet alle rechtszaken 

waren via de website van het CPS te achterhalen. Zaken uit 2017 stonden er 

niet op. Er is aanvullend online mediaonderzoek gedaan om het aantal 

rechtszaken tot en met juni 2017 aan te vullen.
23

 

Voor de Verenigde Staten is gebruik gemaakt van de uitgebreide database 

die door de George Washington universiteit is samengesteld in het kader van 

hun project Program on Extremism. Deze database bevat gegevens over 136 

personen die terecht staan voor activiteiten die verband houden met IS. De 

informatie is afkomstig uit aanklachten, verklaringen onder ede, transcripten 

                                                           
20 Het rechtssysteem in Duitsland bestaat op deelstatelijk niveau uit drie lagen waarbij het Amtsgericht 
de laagste instantie is, gevolgd door het Landesgericht en tot slot het OLG. Hierboven staat het federale 
Bundesgerichthof. Zie Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2011. 
21 De persberichten zijn bondige samenvattingen van de rechterlijke uitspraken. 
22 Home Office z.d. 
23 Voor het online mediaonderzoek is gebruik gemaakt van de volgende websites: Guardian, The 
Telegraph, The Evening Standard en Independent. Ook is er gebruik gemaakt van de BBC News database 
waarin gegevens zijn verzameld over 250 Britse jihadisten die of veroordeeld zijn voor misdrijven met 
betrekking tot het conflict in Syrië en Irak of nog steeds in die regio verblijven. Zie BBC 2017. 

http://atelier.leparisien.fr/galaxie-djihadiste/protagonistes
http://www.cps.gov.uk/publications/prosecution/ctd.html
https://extremism.gwu.edu/cases
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van rechtszaken en interviews met aanklagers, journalisten en enkele 

familieleden.  
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3  Rechtszaken en typen jihadistische buitenlandse strijders 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld gegeven van 

de rechtszaken tegen jihadistische buitenlandse strijders. Het tweede deel 

bekijkt de rechtszaken aan de hand van de fase waarin de jihadistische 

buitenlandse strijder gearresteerd is: aanstalten tot uitreis, onderweg naar 

Syrië/Irak, tijdens de terugreis of bij terugkomst. In de vervolghoofdstukken 

gaan we nader in op de zaken per land. 

3.1  Kenmerken van de veroordeelde personen 

3.1.1  Man/vrouw-verhouding 

In de geïnventariseerde rechtszaken stonden in totaal 200 mannen terecht en 

20 vrouwen. Het aantal personen is hier geteld, niet het aantal rechtszaken. 

3.1.2  Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de personen ten tijde van de uitspraak is 25,6 jaar 

(n=205). Tabel twee geeft de verdeling van de leeftijd op basis van een 

verdeling in cohorten van tien jaar. Bijna driekwart van de personen is een 

twintiger. 

Tabel 2: verdeling van leeftijd per tiental jaren (n=205) 

Leeftijd in tientallen jaren Aantallen Percentage 

Tieners 21 10,2 

Twintigers 149 72,7 

Dertigers 29 14,1 

Veertigers 5 2,4 

Vijftigers 1 0,5 

3.1.3  Minderjarigen 

In vijf zaken stonden minderjarigen terecht. Verderop in dit rapport wordt 

nader ingegaan op deze groep. Het blijkt dat de status als minderjarige niet 

in alle gevallen betekent dat deze personen ook volgens het jeugdrecht 

berecht worden. In alle zaken ging het om jongens. Zie voor een overzicht 

tabel zes op pagina 23. 
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3.1.4  Duur verblijf Syrië/Irak 

Van 61 personen waren gegevens beschikbaar over de duur van hun verblijf 

in Syrië/Irak. Het gaat hierbij enkel om terugkeerders. De duur van het ge-

middelde verblijf van deze personen is ruim zes maanden.  

3.2  Algemene kenmerken rechtszaken 

3.2.1  Aantallen jihadistische buitenlandse strijders 

De zeven onderzochte landen tellen een totaal van 4.707 uitgereisde buiten-

landse strijders, hoewel de onderlinge verschillen enorm zijn. Frankrijk heeft 

het grootste aantal uitreizigers, het aantal in Turkije teruggestuurden en het 

aantal dat nog in Syrië/Irak verblijft. Het VK heeft de meeste terugkeerders, 

de helft van het aantal strijders dat naar Syrië/Irak trok, is inmiddels terug. 

Denemarken kent eenzelfde verhouding tussen uitreizigers en terugkeerders. 

De minste uitreizigers komen uit de VS en het land heeft ook het laagste 

aantal terugkeerders. Voor Nederland, België en Duitsland schommelt de 

verhouding uitreizigers/terugkeerders tussen een kwart en een derde. 

Tabel 3: aantallen jihadistische buitenlandse strijders in Syrië/Irak24 

Land Aantallen 

strijders25 

Verblijvend in 

Syrië/Irak 

Teruggekeerd Meetmoment 

Nederland 280 < 190 50 Februari 2017 

België ~ 478 ~ 250 > 102 Augustus 2017 

Denemarken > 145 ~ 35 67 Februari 2017 

Duitsland > 915 ~ 450 ~ 300 Maart 2017 

Frankrijk 1.910 ~ 700 271 Augustus 2017 

VK ~ 850 ~ 400 ~ 425 Februari 2017 

VS < 129  7 September 2017 

3.2.2  Aantal rechtszaken 

In totaal zijn er voor de zeven landen 251 afgeronde rechtszaken geïnven-

tariseerd. Uit tabel vier blijkt dat het aantal afgeronde rechtszaken per land 

aanzienlijk verschilt. België is koploper met 97 zaken, oftewel bijna 39% 

van het totaal. Denemarken kent tot dusver twee zaken. De overige vijf 

landen liggen relatief dicht bij elkaar in de buurt wat het aantal zaken betreft: 

                                                           
24 De data voor deze tabel zijn overgenomen van Barrett 2017, p. 13. De kolom ‘Sent back/Stoplisted in 
Turkey’ die Barrett wel noemt is hier weggelaten. 
25 Barrett definieert het begrip ‘foreign fighters’ niet, maar verwijst veelvuldig naar buitenlandse 
strijders in verband met IS. Het lijkt dus vooral te gaan over jihadistische buitenlandse strijders, maar 
helemaal zeker is het niet. 
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Nederland (29), Duitsland (27), Frankrijk (40), het VK (32) en de VS (24). 

Tussen deze landen zit veel variatie als men kijkt naar de fase waarin de 

jihadistische buitenlandse strijder aangehouden of gestopt is, maar daarover 

meer in deel twee van het hoofdstuk. 

Tabel 4: aantal rechtszaken per land, 2013 tot en met juni 2017 (n=251) 

Land Aantal Percentage 

Nederland 29 11,5% 

België 97 38,6% 

Denemarken 2 0,8% 

Duitsland 27 10,8% 

Frankrijk 40 15,9% 

VK 32 12,7% 

VS 24 9,6% 

3.2.3  Hoger beroep 

Van de 251 zaken zijn er 30 in hoger beroep behandeld. Er zijn dus 221 

rechtszaken in eerste aanleg geweest. 

3.2.4  Terroristische misdrijven 

In alle onderzochte landen is gebruik gemaakt van contraterrorisme-

wetgeving om uitreizigers en terugkeerders te veroordelen. Er zijn drie pat-

ronen te onderscheiden. In de eerste plaats zijn er landen zoals Nederland, 

België, Denemarken en Duitsland waar uitreizigers en terugkeerders vooral 

– maar niet uitsluitend – veroordeeld worden voor lidmaatschap van een 

terroristische organisatie. In de tweede plaats zijn er Frankrijk en het VK 

waar vooral op basis van voorbereidingshandelingen voor terroristische mis-

drijven veroordeeld wordt. Als laatste is er de VS waar een veroordeling 

vooral tot stand komt op basis van material support van een terroristische 

organisatie. Dit wetsartikel lijkt op een combinatie van lidmaatschap van een 

terroristische organisatie en voorbereidingshandelingen voor terroristische 

misdrijven. 

3.2.5  Verdeling over de tijd 

In Nederland is in 2013 de eerste uitspraak tegen een jihadistische 

buitenlandse strijder. Als we kijken naar het totaal aantal uitspraken per jaar 

dan nemen de aantallen na 2013 sterk toe, hoewel het beeld per land anders 

is. In België is er in 2015 een piek: op 11 februari veroordeelt de rechtbank 

in Antwerpen 46 leden van Sharia4Belgium tot gevangenisstraffen varieer-
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den van 40 maanden tot 180 maanden. Veel leden van Sharia4-Belgium zijn 

dan al in Syrië. 

Tabel 5: aantal rechtszaken per land over tijd, 2013 tot en met juni 2017 (n=242)26 

Land 2013 2014 2015 2016 Tot juni 

2017 

Nederland 1 1 8 14 5 

België   66 10 12 

Denemarken    1 1 

Duitsland  1 10 13 3 

Frankrijk  4  19 17 

VK  6 8 12 6 

VS  1 3 19 1 

Totaal 1 13 95 88 45 

3.2.6  Toepassing van het jeugdrecht 

Uit het onderzoek blijkt dat er 11 veroordelingen tot stand zijn gekomen op 

basis van het jeugdrecht. Vijf veroordeelden waren op het moment dat zij 

uitreisden of een poging daartoe ondernamen daadwerkelijk minderjarig.  

De andere vijf personen waren meerderjarig op het moment dat zij strafbare 

feiten pleegden, maar vielen nog wel binnen de criteria van de jongvolwas-

senen en werden onder het jeugdrecht veroordeeld.
27

 

Niet alle jongvolwassenen werden onder het jeugdrecht veroordeeld. Een 

Nederlandse uitreiziger van 18 werd berecht via het reguliere strafrecht. 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de personen die op basis van het 

jeugdrecht zijn veroordeeld. 

 

 

 

 

                                                           
26 Niet voor alle rechtszaken kon de datum achterhaald worden. 
27 In Nederland kunnen 18 tot en met 22-jarigen nog als jongvolwassenen terecht staan op basis van het 
jeugdrecht (Artikel 77c Wetboek van Strafrecht). Voor Duitsland geldt dit voor 18 tot en met 20-jarigen 
(§ 1 (2) Jugendgerichtsgesetz). Frankrijk kent geen regelingen voor jongvolwassenen. Nederland, 
Duitsland en Frankrijk kennen een apart jeugdstrafrecht dat naast het reguliere strafrecht bestaat, maar 
in België is dit anders. Daar spreekt met van het Jeugdbeschermingsrecht. De jeugdrechtbank kan een 
verdachte voor het bereiken van het 18de levensjaar geen straffen opleggen, maar enkel 
beschermingsmaatregelen nemen (een waarschuwingsbrief, herstelbemiddeling of de ouderstage).  
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Tabel 6: overzicht van minderjarige uitreizigers (n=11) 

Land Man/vrouw Leeftijd ten 

tijde uitreis 

Reisstadium 

Nederland Man 18 Onderschept in Bulgarije tijdens de heenreis  

België Man 17 Achterna gereisd door familielid en in Turkije 

overtuigd om de reis af te breken  

België Man 17 Onderschept; locatie onduidelijk  

Duitsland Man 19 Terugkeerder; opgepakt in Frankfurt 

Duitsland Man 17 Terugkeerder; locatie onduidelijk  

Duitsland Man 20 Terugkeerder; opgepakt in Duitsland 

Duitsland Man 19 Terugkeerder; opgepakt in Turkije 

Duitsland Man 19 Terugkeerder; opgepakt in Frankfurt 

Frankrijk Man 15 Onderschept in Turkije tijdens de heenreis 

Frankrijk Man 16 Onderschept in Turkije tijdens de heenreis 

VK Man 18 of 19 Onderschept in Turkije tijdens de heenreis 

3.2.7  Verstek 

In 68 rechtszaken – ruim een kwart van het totaal aantal zaken – zijn ver-

dachten bij verstek veroordeeld. Opvallend is dat in sommige landen veel 

vaker bij verstek veroordeeld wordt dan in andere landen, zoals uit tabel 

zeven af te lezen valt. 

Tabel 7: verdeling van het aantal rechtszaken bij verstek, 

2013 tot en met juni 2017 (n=68) 

Land Aantal 

Nederland 6 

België 59 

Denemarken  

Duitsland  

Frankrijk 3 

VK  

VS  

3.3  Het aantal rechtszaken naar stadium van uitreis of terugkeer 

De reisbewegingen van jihadistische buitenlandse strijders zijn in een eerder 

rapport aan de hand van verschillende stadia beschreven.
28

 Zo is er in dit 

rapport onderscheidt gemaakt tussen: (I) interventies in het thuisland, (II) 

tijdens de uitreis, (III) tijdens het verblijf op het slagveld, (IV) tijdens de 

terugreis of (V) bij terugkeer in het thuisland. Deze onderverdeling is nu in 

                                                           
28 Wittendorp et al. 2017a. 
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iets aangepaste vorm ook gebruikt in dit rapport. Figuur 1 is een schemati-

sche weergave van de verschillende stadia.  

Figuur 1: fasenmodel uitreizigers en terugkeerders 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De verdeling van de rechtszaken over de verschillende stadia van reis-

bewegingen is als volgt. De meeste rechtszaken zijn gevoerd tegen terug-

keerders (86), daarna tegen uitreizigers die Syrië/Irak niet wisten te bereiken 

(70) en tot slot tegen personen, al dan niet gesneuveld, die zich in Syrië/Irak 

bevinden (64). Als de verdeling over de verschillende reisstadia per land 

bekeken wordt dan zijn er aanzienlijke verschillen. In de afzonderlijke lan-

denhoofdstukken wordt hier nader op ingegaan. Een overzicht is te vinden in 

tabel acht op pagina 26.  

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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3.3.1  Terugkeerders 

Onder een terugkeerder wordt verstaan een persoon die zich bij een van de 

jihadistische groeperingen in Syrië/Irak heeft aangesloten en vervolgens 

tijdens of na terugkeer in het thuisland opgepakt is. In bijna de helft van deze 

zaken (44) is de persoon na thuiskomst opgepakt. In 13 gevallen zijn per-

sonen in het buitenland aangehouden. Voor 28 zaken – bijna een derde 

binnen de categorie terugkeerders – is dit niet te bepalen op basis van de 

publiekelijk beschikbare informatie. Van één terugkeerder kon de verblijf-

plaats niet vastgesteld worden.  

3.3.2  Onderschepte uitreizigers 

Een derde van het totaal aantal rechtszaken (70) is gevoerd tegen onder-

schepte uitreizigers. De categorie uitreizigers gaat over personen die richting 

Syrië/Irak gereisd zijn of serieuze plannen maakten om hier naartoe te 

reizen, maar het slagveld om verschillende redenen niet hebben bereikt.  

In de meeste gevallen zijn de uitreizigers door de politie of grensbeambten 

tegengehouden. Uit 48 rechtszaken blijkt dit in het thuisland zelf te zijn. 

Twee landen zijn hier sterk vertegenwoordigd: het VK (17 zaken) en met 

name de VS (20 zaken). In 21 andere zaken vond de aanhouding in het bui-

tenland plaats, veelal in Turkije, maar ook in Bulgarije of Duitsland. 

Dan zijn er nog een aantal uitreizigers – vijf in totaal – die voortijdig hun 

reis afbraken zonder dat hier overheidsingrijpen aan te pas kwam. Een 

persoon slaagde er niet in vanuit Turkije de grens met Syrië over te steken. 

Nadat dit ook niet lukte vanuit Jordanië keerde deze persoon terug naar het 

VK en werd daar later opgepakt.
29

 Een Fransman die via Tunesië reisde, 

keerde vanuit daar huiswaarts. In de overige drie gevallen wisten familie-

leden – via sociale media of door ze achterna te reizen – de uitreizigers op 

andere gedachten te brengen.
30

 Drie van de vijf personen kregen celstraf, een 

minderjarige persoon werd in een gesloten jeugdinstelling geplaatst en een 

ander werd vrijgesproken. 

3.3.3  Verblijf op het slagveld 

Tot slot de categorie strijders die zich op het moment van de uitspraak 

vermoedelijk in Syrië/Irak bevonden of daar waarschijnlijk gestorven waren. 

                                                           
29 Duell 2015. 
30 BBC 2015; Rucki 2015; Gazet van Antwerpen 2016. 
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Het gaat om 64 zaken, oftewel een derde van het totaal. In 15 zaken werd het 

overlijden van de persoon aannemelijk geacht, maar werd de rechtszaak bij 

gebrek aan zekerheid toch doorgezet.  

Tabel 8: locatie op het moment van arrestatie / verblijf ten tijde van de uitspraak (n=226) 

Locatie van arrestatie / verblijf ten tijde van de uitspraak Aantal Percentage 

Onderschept door de overheid tijdens de uitreis 70 31 

 Onduidelijk waar onderschept door de overheid  1  

 Onderschept door de overheid in het thuisland  48  

 Onderschept door een overheid in het buitenland  21  

Strijders (verblijvend op het slagveld) 64 28,3 

 Vermoedelijk gestorven  15  

Terugkeerders 86 38,1 

 Onduidelijk waar onderschept door de overheid  28  

 Onderschept door de overheid in het thuisland  44  

 Onderschept door een overheid in het buitenland  13  

 Verblijfplaats onbekend, bij verstek veroordeeld  1  

Uitreis zelf afgebroken en teruggekeerd naar het thuisland 5 2,2 

Status onbekend 1 0,4 
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4  Nederland 

Aantal jihadistische buitenlandse strijders31 
Meetmoment: februari 2017 
 Aantal: 280 

 In Syrië/Irak: < 190 

 Terugkeerders: 50  

Aantal rechtszaken 29 

Toepassing jeugdrecht 1 

Man/vrouw 22/1 

Gemiddelde duur verblijf van terugkeerders 
in Syrië/Irak (maanden; n=2) 5,2 

Gemiddelde effectieve 
straf (maanden) 35,7 

Verdeling van de rechtszaken over tijd (van een aantal rechtszaken is de datum onbekend) 

2013 2014 2015 2016 Tot en met 
juni 2017 

1 1 8 14 5 

Verdeling van de typen jihadistische buitenlandse strijders (n=22)32 

Onderschepten Strijders Terugkeerders 

11 (50%) 6 (27,3%) 5 (22,7%) 

4.1  Inleiding 

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht kende tot 2004 geen wetsartikelen 

die specifiek terroristische misdrijven strafbaar stellen. De Molukse geweld-

dadige acties en aanslagen door andere groeperingen vormden in de jaren 

’70 geen aanleiding tot het invoeren van speciale terrorismewetten.
33

 Pas na 

de aanslagen op ‘9/11’ kwam hier met de omzetting van EU kaderbesluit 

2002/475/JBZ in 2004 verandering in.  

Ter versterking van de strafrechtelijke aanpak van terrorisme werden 

wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering 

en enkele andere wetten tot verbetering van strafvorderlijke mogelijkheden 

om terrorisme te bestrijden ingevoerd. Het belangrijkste artikel in het Wet-

boek van Strafrecht is artikel 83a waarin het terroristisch oogmerk als volgt 

wordt gedefinieerd:  

                                                           
31 Barrett 2017, pp. 12-13. 
32 Van een person kon het type (onderschept, strijder, terugkeerder) niet vastgesteld worden. Vandaar 
dat de aantallen bij de verdeling over de typen niet overeenkomen met de aantallen mannen en 
vrouwen. 
33 Van der Woude 2009, p. 1.  
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[D]e bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te 

jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te 

dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele 

politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of 

een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. 

Uit de inventarisatie van de rechtszaken bleek dat met name twee typen 

wetsartikelen uit het Wetboek van Strafrecht werden ingezet. Het ging 

om: 

 Deelname aan een terroristische organisatie (140a; hierna: deelname);  

 Voorbereiden van daden met terroristisch oogmerk:  

o Het voorbereiden van terroristische misdrijven (134a); 

o Doodslag gepleegd met terroristisch oogmerk (288a) en 

samenspanning tot moord met terroristisch oogmerk (289a). 

Beide wetsartikelen verschijnen vaak in verband met artikel 96 

lid 2 (‘voor te bereiden of te bevorderen’ van misdrijven). 

4.2  Deelname aan een terroristische organisatie 

In totaal werden 19 personen aangeklaagd op basis van dit misdrijf. In het 

Wetboek van Strafrecht is deelname echter onderverdeeld in drie varianten: 

(1) deelname; (2) poging tot deelname en (3) voorbereiding van deelname. 

Deze drie varianten worden hier achtereenvolgens behandeld.  

4.2.1  Deelname 

De aanklacht op basis van het wetsartikel deelname was terug te vinden bij 

13 personen. Het ging hier echter niet altijd om aansluiting bij IS. Vier 

personen werden veroordeeld voor deelname aan een terroristische organi-

satie in Nederland. Het ging hier om een ronselorganisatie in Den Haag die 

door de rechtbank als terroristisch werd aangemerkt. 

Bij vijf andere personen die veroordeeld werden voor deelname ging het wel 

om aansluiting bij IS. Vier van deze personen werden bij verstek berecht. De 

vijfde persoon die voor deelname veroordeeld werd was een terugkeerder. 

Vier personen werden vrijgesproken van de aanklacht deelname. Bij drie 

personen ging het om aansluiting bij IS. Twee van deze personen werden in 

het buitenland onderschept, bij een andere persoon kon niet worden vast-
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gesteld om wat voor type het ging. Bij de vierde persoon die werd vrijge-

sproken van deelname ging het om deelname aan de Haagse ronselorgani-

satie.  

4.2.2  Poging tot deelname 

Hierboven werd een onderschepte uitreiziger genoemd die vrijgesproken 

was van deelname aan IS. Deze persoon werd echter wel veroordeeld voor 

poging tot deelname. Op basis van poging tot deelname zijn nog vijf andere 

personen veroordeeld. Al deze zes personen waren onderschept tijdens de 

uitreis, waarvan vijf in het buitenland. Slechts eenmaal werd een persoon 

vrijgesproken van poging tot deelname. 

4.2.3  Voorbereiden van deelname 

Drie personen werden aangeklaagd op basis van het voorbereiden van 

deelname. Ook hier gaat het in alle gevallen om personen onderschept 

tijdens de uitreis, tweemaal was dit in het thuisland en eenmaal in het buiten-

land. Twee van de drie personen werden vrijgesproken van het voorbereiden 

van deelname. 

Bij de vervolging voor voorbereiding werd in alle drie gevallen deze 

aanklacht gecombineerd met één van de twee bovengenoemde varianten. 

Tweemaal was dit in samenhang met poging tot deelname en één keer ging 

het om deelname. Bij onderschepte uitreizigers werd poging tot deelname 

vaker gebruikt dan voorbereiding en ook vaker bewezen. 

4.3  Voorbereiden van daden met terroristisch oogmerk 

Uit de inventarisatie van de rechtszaken bleek dat naast deelname het 

voorbereiden van strafbare feiten met terroristisch oogmerk veelvuldig werd 

ingezet. Dit gebeurde op twee manieren. Enerzijds door een beroep op 

artikel 134a dat het voorbereiden van terroristische misdrijven strafbaar 

stelt. Anderzijds via het voorbereiden van moord en/of doodslag met 

terroristisch oogmerk, respectievelijk 288a en 289a.  

4.3.1  Artikel 134a 

In totaal werden er 10 personen aangeklaagd voor het voorbereiden van 

terroristische misdrijven. Zeven personen werden veroordeeld. Onder de 

veroordeelden ging het om twee onderschepten, twee terugkeerders en drie 

strijders. De strijders werden allen bij verstek veroordeeld voor artikel 134a. 
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Voor drie personen was er dus vrijspraak. Het ging om een strijder bij ver-

stek, een onderschepte uitreiziger en een terugkeerder.  

Bij drie personen was artikel 134a onderwerp van een hoger beroepszaak. In 

twee zaken werd in eerste aanleg vrijspraak verleend voor 134a, maar leidde 

hoger beroep alsnog tot een veroordeling. In een andere zaak behoorde 134a 

aanvankelijk niet tot de tenlastelegging, maar werd deze er in hoger beroep 

toch aan toegevoegd, waarbij er uiteindelijk veroordeeld werd voor dit feit.
34

 

Slechts bij één persoon werd de vrijspraak voor het voorbereiden van terrori-

stische misdrijven ook in hoger beroep bevestigd.  

4.3.2  Artikel 288a/289a 

Voor het voorbereiden van moord en/of doodslag met een terroristisch 

oogmerk werden 18 personen aangeklaagd. Bij tien personen leidde dit ook 

tot een veroordeelding. Zes hiervan waren strijders, twee waren terugkeer-

ders en twee werden onderschept, beide keren in het buitenland. 

Achtmaal werden personen vrijgesproken. Het ging hier om één terugkeer-

der en zes personen die onderschept werden tijdens de uitreis. Voor een 

andere persoon kon het type niet vastgesteld worden. Tussen de onderschep-

ten en de strijders bestaat een duidelijk verschil als het gaat om de veroorde-

lingen. In totaal werden zes van de acht onderschepten vrijgesproken voor 

een tenlastelegging op basis van artikelen 288a en 289a. Bij de strijders was 

er slechts geen enkele vrijspraak voor deze aanklacht. 

4.3.3  Gecombineerde inzet 

Tegen zeven personen werd een combinatie van artikel 134a en artikelen 

288a en 289a ingezet. 

4.4  Rechtszaken zonder contraterrorisme-wetgeving 

Bij alle 23 personen die tot en met juni 2017 terecht hebben gestaan werd er 

gebruik gemaakt van contraterrorisme-wetgeving. Slechts twee personen 

werden uiteindelijk niet op basis van deze wetsartikelen berecht. 

Bij een uitspraak in april 2017 ging de rechtbank uiteindelijk niet mee in de 

eis van de officier van justitie dat de verdachte in Syrië zou zijn geweest. De 

aanklacht bedroeg deelname aan een terroristische organisatie en voor-

bereiding van daden met terroristisch oogmerk. Een harde schijf die gevon-

                                                           
34 Gerechtshof Den Haag 2016. 
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den was in Syrië en waarop onder andere de personalia van de verdachte 

zouden staan werd als bewijs aangevoerd. De rechtbank stelde de authen-

ticiteit van de gegevens ter discussie en verwierp de aanklacht. Uiteindelijk 

werd de verdachte veroordeeld voor diefstal en geweldpleging. 

Interessanter was de zaak tegen een persoon die tussen februari en augustus 

2014 in Syrië verbleef. De rechtbank vond dit feit ook bewezen. De persoon 

zou na terugkeer in Nederland voorbereidingen hebben getroffen om een 

overal te plegen om met de opbrengst Syriëstrijders te ondersteunen. In 

eerste instantie veroordeelde de rechtbank hem in december 2015 tot het 

voorbereiden van daden met terroristisch oogmerk. In maart 2016 sprak het 

Gerechtshof de persoon hier in hoger beroep van vrij en baseerde de veroor-

deling enkel op basis van het voorbereiden van diefstal en verboden wapen-

bezit. De persoon werd dus niet veroordeeld voor strafbare feiten die hij met 

zijn reis naar en verblijf in Syrië beging.
35

 

4.5  Vrijspraken 

Vrijspraken zijn in dit hoofdstuk al ruimschoots aan de orde geweest. Toch 

is er maar één persoon die volledig vrijgesproken werd. In maart 2017 sprak 

de rechtbank een vrouw vrij waar poging tot deelname aan een terroristische 

organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven tot de tenlaste-

legging behoorde. De vrouw was in Istanbul door de Turkse autoriteiten 

staande gehouden. Volgens de officier van justitie zou de vrouw van plan 

zijn geweest door te reizen naar Syrië, maar rechtbank vond dit niet bewe-

zen. 

Evengoed zeldzaam waren rechtszaken waar de gehele tenlastelegging werd 

bewezen. Een terugkeerder werd in maart 2017 veroordeeld voor deelname, 

de enige aanklacht. De terugkerende praktijk in zaken tegen (potentiële) 

jihadistische strijders was een tenlastelegging op basis van twee of drie 

feiten, vaak met een verdere onderverdeling in een primair en subsidiair 

gedeelte. Vaak volgde vrijspraak voor sommige feiten en een veroordeling 

voor andere. 

4.6  Straffen 

Een overzicht van de vrijspraak en de straffen is te vinden in grafiek één op 

pagina 33. De gemiddelde celstraf was 35,7 maanden, maar tussen de typen 

                                                           
35 Algemeen Dagblad 2016. 
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zat wel verschil.
36

 Personen onderschept door de overheid kregen gemiddeld 

24,3 maanden. Het gaat hier om acht personen. De hoogte van de celstraffen 

varieerde: van vier tot 72 maanden. Bij de hoogste straf draaide de veroor-

deling vooral om strafbare feiten begaan in het kader van de Haagse ronsel-

organisatie (naast deelname onder andere voor opruiing, aanzetten tot haat 

en belediging).
37

 Worden de laagste en de hoogste straffen weggelaten dan is 

het gemiddelde voor onderschepten 19,6 maanden cel. Twee van de onder-

schepten waren minderjarig op het moment dat zij strafbare feiten begingen. 

De ene persoon werd wel op basis van het jeugdrecht veroordeeld (12 

maanden waarvan zes voorwaardelijk) en de ander niet (24 maanden).
38

 

De categorie onderschepte uitreizigers bestaat in totaal uit 11 personen. Acht 

hiervan kregen celstraf, oftewel 72,7 procent. In de resterende drie zaken 

was er eenmaal vrijspraak. Een andere verdachte werd schuldig bevonden, 

maar kreeg geen celstraf opgelegd. Bij deze persoon – aangehouden op 

Schiphol – oordeelde de rechtbank dat er sprake was van ‘ondoordacht 

handelen’ en dat de persoon er ten tijde van de uitspraak in geslaagd was zijn 

leven weer op orde te krijgen.
39

 Weer een andere verdachte kreeg een 

voorwaardelijke celstraf van negen maanden. In het algemeen lijken voor-

waardelijke straffen vooral in meer recente zaken te worden opgelegd.  

Alle vijf terugkeerders kregen celstraf. Het gemiddelde was hier 25,4 maan-

den. 

De meeste van de hoogste celstraffen waren voor de strijders, zes in totaal. 

Gemiddeld kregen zij 72 maanden cel en allen werden bij verstek veroor-

deeld. 

4.6.1  Terroristenafdeling 

Personen verdacht van of veroordeeld voor terroristische misdrijven zitten 

hun straf uit op één van de twee terroristenafdelingen. Het doel is onder 

andere om rekrutering en radicalisering in de inrichtingen te voorkomen.
40

 In 

de extra beveiligde inrichting Vught opende in 2006 een afdeling speciaal 

voor veroordeelden voor terroristische misdrijven. De afdeling Vught sloot 

                                                           
36 N=24 
37 Rechtbank Den Haag 2015. 
38 Dit waren de enige twee gevallen van minderjarigen wat betreft Nederland; zie Rechtbank Midden-
Nederland 2016a; Rechtbank Gelderland 2016. 
39 Rechtbank Rotterdam 2016. 
40 Veldhuis et al. 2010, p. 21. 
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in 2011, maar ging in 2014 opnieuw open. In de penitentiaire inrichting De 

Schie (Rotterdam) is sinds 2007 een terroristenafdeling.  

Grafiek 1: vrijspraak, celstraf en voorwaardelijk in maanden (n=23) 

De weergave van de typen is te zien op de horizontale as. De legenda is als volgt: 

OS (onderschept), TK (terugkeerder), S (strijder) en OB (type onbekend). Bij rechts-

zaken in hoger beroep is alleen de opgelegde straf uit deze zaak weergegeven en 

niet een eerdere straf. De lichtere kleur in de balkjes geeft de voorwaardelijke straf 

weer. Het aantal maanden voorwaardelijk is in mindering gebracht op de celstraf. 

Het donkere gedeelte van de balkjes geeft dus de effectieve celstraf weer. Het balkje 

als geheel vertegenwoordigt de opgelegde celstraf zonder voorwaardelijk. De zaken 

zijn in chronologische volgorde weergegeven. 

 

4.7  Concluderend 

Na de eerste zaken in 2013 en 2014 zijn vanaf 2015 regelmatig (potentiële) 

jihadistische strijders veroordeeld. In totaal gaat het om 29 rechtszaken, 

waarin 23 personen terechtstonden en waarbij gemiddeld 35,7 maanden 

celstraf werd opgelegd. De helft van deze personen die voor Nederlandse 

rechtbanken terecht stonden waren personen die tijdens hun uitreispoging 

door de overheid – in binnen of buitenland – waren onderschept. Ruim een 

kwart van de personen was strijder en werd bij verstek veroordeeld. De 

resterende een vijfde zijn terugkeerders.  

Twee typen wetsartikelen werden met name gebruikt om tot een veroor-

deling te komen: deelname aan een terroristische organisatie en voorberei-

dingshandelingen voor terroristische misdrijven. Deelname werd in drie var-
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ianten toegepast: daadwerkelijke deelname, veelal aan IS; poging tot deel-

name, dit betreft vooral de onderschepte uitreizigers; in mindere mate, het 

voorbereiden van deelname. De laatste twee zijn vormen van voorberei-

dingshandelingen.  

Daarnaast werd ook wetsartikel 134a ingezet dat het voorbereiden van 

terroristische misdrijven bestraft. Vaker voorkomend waren twee wets-arti-

kelen gericht tegen specifieke misdrijven gepleegd met terroristisch oog-

merk: doodslag en samenspannen tot moord en dan gebruikt in combinatie 

met het wetsartikel 96 lid 2 dat in algemene zin voorbereidingshandelingen 

strafbaar stelt. Tot slot bleek dat complete vrijspraken zeldzaam waren – 

slechts één keer – terwijl gedeeltelijke vrijspraken nagenoeg de norm waren. 
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5  België 

Aantal jihadistische buitenlandse 
strijders41 
Meetmoment: augustus 2017 
 Aantal: ~ 478 

 In Syrië/Irak: ~ 250 

 Terugkeerders: > 102  

Aantal rechtszaken 97 

Toepassing jeugdrecht 2 

Man/vrouw 68/14 

Gemiddelde duur verblijf van terug-
keerders in Syrië/Irak (maanden; n=15) 6 

Gemiddelde effectieve straf 
(maanden) 53 

Verdeling van de rechtszaken over tijd (van een aantal rechtszaken is de datum onbekend) 

2013 2014 2015 2016 Tot en met 
juni 2017 

  66 10 12 

Verdeling van de typen jihadistische buitenlandse strijders (n=88)42 

Onderschepten Strijders Terugkeerders Reis afgebroken 

6 (6,8%) 56 (63,6%) 24 (27,3%) 2 (2,3%) 

5.1  Inleiding 

Net als Nederland had België geen specifieke wetgeving op het gebied van 

terroristische misdrijven vóór de omzetting van EU kaderbesluit 2002/ 

475/JBZ in december 2003. In de jaren ’80 waren er wel aanslagen door de 

extreem-linkse groepering Cellules Communistes Combattantes (CCC), maar 

de leden werden volgens bestaande wetsartikelen zoals moord, gijzeling en 

het aanrichten van materiële schade veroordeeld.
43

 

Wetsartikelen 137 tot en met 141ter van het strafwetboek hebben betrekking 

op terroristische misdrijven. Terrorisme verwijst naar misdrijven die in een 

land of voor een internationale organisatie tot ernstige schade kan leiden en 

opzettelijk is gepleegd met als doel het creëren van ernstige vrees onder de 

bevolking of de overheid te dwingen of juist te onthouden van bepaalde 

                                                           
41 Barrett 2017, pp. 12-13. 
42 Dit getal komt niet overeen als het aantal personen (mannen en vrouwen) worden opgeteld. De reden 
hiervoor is dat zeven personen terecht stonden in twee aparte zaken en dus ook twee keer 
meegenomen zijn. Bij een andere persoon kon het type niet vastgesteld worden. 
43 De Bondt 2010, pp. 41-42; Coolsaet en Struye de Swielande 2007, p. 1. 
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handelingen of gericht is op het ontwrichten of vernietigen van de basis-

structuren van een land of internationale organisatie. 

5.2  Deelname aan een terroristische organisatie 

De Belgische rechtszaken verschilden in twee opzichten van die in andere 

landen. Ten eerste telde België zowel de meeste personen die terecht hebben 

gestaan (82) als de meeste zaken (97). Toch waren er ook continuïteiten. Als 

er gekeken wordt naar de wetsartikelen die het vaakst werden ingezet dan is 

de Belgische praktijk op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van Nederland.
44

 

Deelname aan een terroristische organisatie was ook in België het meest 

voorkomende wetsartikel om (potentiële) jihadistische strijders te berechten. 

De bekendste zaak in België waarin deelname aan een terroristische 

organisatie een belangrijke rol speelde, was die tegen Sharia4Belgium 

(S4B). Dit was een organisatie van activistische moslims die bestond tussen 

2010 en 2012 en met enige regelmaat het nieuws wist te halen door hun op-

tredens of provocaties. Een groot aantal (voormalige) leden trokken in de 

tweede helft van 2012 of begin 2013 naar Syrië.  

De rechtbank van Antwerpen klaagde 46 leden aan en veroordeelde veel van 

hen voor deelname aan een terroristische organisatie en het aanzetten tot het 

plegen van terroristische misdrijven. Deze veroordelingen kwamen tot stand 

voor activiteiten in het kader van S4B. In die zin is het S4B-vonnis 

vergelijkbaar met dat tegen de Haagse ronselorganisatie die in het vorige 

hoofdstuk ter sprake kwam. Ook in de zaken tegen S4B-leden gaat het niet 

per definitie om strafbare feiten gepleegd in Syrië. 

Hetzelfde gaat op voor de tweede grote zaak in België, namelijk die tegen 

het zogenoemde Zerkani-netwerk. Dit betrof een netwerk, waarvan de spil 

werd gevormd door Khalid Zerkani. Het netwerk speelde een actieve rol in 

het rekruteren voor de jihadistische strijd in Syrië en bood ondersteuning in 

hoe er te geraken. In deze zaak stonden 30 personen terecht en velen werden 

veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie.
45

 

                                                           
44 Op hoofdlijnen, want voor België was er niet de mogelijkheid de vonnissen te bestuderen en is er 
gebruik gemaakt van mediaonderzoek om de gebruikte wetsartikelen te achterhalen. 
45 De Morgen 2015. 
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5.2.1  Strijders 

België kende het grootste aantal rechtszaken waarin bij verstek gevonnist is, 

namelijk 59. Hiervan bevonden 56 personen zich in Syrië.
46

  

5.2.2  Onderschept tijdens de uitreis 

Dit was voor België de kleinste categorie met zes personen. Vier van hen die 

terecht stonden werden in het thuisland opgepakt. Slechts één persoon werd 

staande gehouden in het buitenland. 

5.2.3  Terugkeerders 

Het aantal personen dat onder deze noemer valt was met 24 aanzienlijk te 

noemen. Dit is iets meer dan een kwart van het totaal aantal personen dat 

terecht stond. Zeven terugkeerders werden thuis gearresteerd, van 13 is dit 

onbekend. 

5.3  Moord met terroristisch oogmerk 

In februari 2017 veroordeelde de rechtbank in Antwerpen een terugkeerder 

tot 336 maanden cel voor het plegen van een moord met terroristisch oog-

merk in Syrië. Dit was de eerste maal dat in België een persoon voor een 

dergelijk misdrijf begaan in Syrië werd bestraft.
47

 In deze zaak stonden ook 

vijf andere personen terecht die zich op dat moment nog in Syrië bevonden. 

Zij waren allen aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord, maar werden 

vrijgesproken. Deze vijf personen waren eerder al berecht in de S4B-zaak. 

Dit was opvallend, want het betreft de enige zaak in dit onderzoek waar 

personen meermaals berecht werden en waarbij het niet ging om hoger 

beroep.  

5.4  De reis voortijdig beëindigd en minderjarigen 

Het jeugdbeschermingsrecht werd toegepast op twee minderjarigen. Een 

persoon was 17 jaar toen hij door de Belgische autoriteiten tegengehouden 

werd. De vliegtickets richting Syrië zouden al geboekt zijn. Op last van de 

rechter werd deze persoon in een gesloten instelling geplaatst.
48

 De tweede 

persoon was al aan de uitreis begonnen en met zijn 19-jarige medereiziger in 

                                                           
46 In twee gevallen is niet vast komen te staan tot wat voor type (uitreiziger, strijder, terugkeerder of de 
reis afgebroken door andere omstandigheden) de persoon gerekend kon worden. In een ander geval 
betrof een terugkeerder wiens verblijfplaats niet is vast komen te staan. 
47 Aerts 2017.  
48 Het Laatste Nieuws 2016a. 
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Turkije gearriveerd. Zij werden echter achterna gereisd door een familielid 

die de jongens op andere gedachten wist te brengen. Bij terugkomst werd de 

minderjarige persoon in een gesloten instelling geplaatst, terwijl de mede-

reiziger na tussenkomst van de rechter niet vervolgd werd.
49

 

5.5  Vrijspraken en hoger beroep 

In totaal werd er zes keer vrijspraak verleend. Het ging om de 19-jarige die 

in Turkije zijn reis afbrak en terugkeerde naar België en de vijf strijders die 

waren aangeklaagd voor betrokkenheid bij moord met terroristisch oogmerk 

in Syrië. 

Voor zeven zaken werd een hoger beroep ingesteld. In twee van deze zaken 

werd de oorspronkelijke straf bevestigd.
50

 In één zaak werd de straf in hoger 

beroep verlaagd van 180 naar 144 maanden. De verdachte was niet aanwezig 

en werd bij verstek veroordeeld. Hier kwam een derde zaak aan te pas toen 

de verdachte al drie jaar in België bleek te zijn teruggekeerd; de straf die in 

hoger beroep was opgelegd, bleef gehandhaafd in deze derde zaak.
51

 

In twee zaken werd juist een hogere straf opgelegd. Eenmaal ging de straf 

van 48 naar 60 maanden cel.
52

 In het andere geval was dit van 96 naar 180 

maanden. De verdachte in deze laatste zaak diende tegen dit vonnis een ver-

zoek tot cassatie in, maar het verzoek werd verworpen.
53

  

5.6  Straffen 

Een overzicht van de vrijspraak en de straffen is te vinden in grafiek twee op 

pagina 39. De gemiddelde celstraf was 53 maanden. De hoogste straf was 

336 maanden en dit betrof de terugkeerder die werd veroordeeld voor een in 

Syrië gepleegde moord met terroristische oogmerk. De straf die het vaakst 

werd opgelegd was 60 maanden en werd 37 keer gegeven. Wat opvalt is dat 

er meer personen (20) zijn veroordeeld met oplegging van de vijf hoogste 

straffen dan personen (12) met oplegging van de vijf laagste straffen.  

                                                           
49 Gazet van Antwerpen 2016a. 
50 Het Laatste Nieuws 2016b; De Morgen 2017. 
51 Het Laatste Nieuws 2016c. 
52 De Morgen 2016a. 
53 De Morgen 2016b. 
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5.6.1  Terroristenafdeling 

In 2016 nam België in de gevangenissen van Hasselt en Ittre twee gespe-

cialiseerde afdelingen voor verdachten en veroordeelden van terroristische 

misdrijven in gebruik. In totaal ging het om 40 plaatsen. Doel was het voor-

komen van rekrutering en radicalisering van andere gevangenen. In tegen-

stelling tot Nederland worden niet alle verdachten van en veroordeelden 

voor terroristische misdrijven automatisch op deze afdelingen geplaatst. 

Alleen als het risico op radicalisering of rekrutering voldoende ernstig wordt 

geacht volgt er plaatsing op de speciale afdelingen.
54

 

Grafiek 2: vrijspraken, hoogte en frequentie celstraffen (n=77)  

Vanwege de vele zaken in België is er gekozen om de hoogte van de straffen weer te 

geven naar frequentie. 

 

5.7  Concluderend 

België heeft een groot aantal Syriëstrijders waarvan ruim een kwart is terug-

gekeerd. Vergeleken met de andere landen begonnen de rechtszaken relatief 

laat: in 2015 werden de eerste uitspraken gedaan. Dit leidde gelijk tot een 

piek vanwege de twee netwerken – S4B en Zerkani – waartegen straf-

                                                           
54 Liga voor de mensenrechten z.d.; Tweede Kamer der Staten-Generaal 2016, p. 2; Het beleid is een 
uitwerking van het in maart 2015 gepresenteerde actieplan ‘Aanpak radicalisering in gevangenissen’; zie 
FOD Justitie 2015. 
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rechtelijk werd opgetreden. Veel leden van deze netwerken bevonden zich 

op het moment van de uitspraak in Syrië en daarom kent België een aanzien-

lijke hoeveelheid veroordelen bij verstek. De belangrijkste wetsbasis was 

deelname aan een terroristische organisatie. Eenmaal werd een terugkeerder 

bestraft voor een terroristische moord in Syrië. Deze persoon kreeg ook de 

hoogste celstraf. De gemiddelde celstraf kwam uit op 53 maanden. Zes keer 

was er vrijspraak.  
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6  Denemarken 

Aantal jihadistische buitenlandse strijders55 
Meetmoment: februari 2017 
 Aantal: > 145 

 In Syrië/Irak: ~ 35 

 Terugkeerders: 67  

Aantal rechtszaken 2 

Toepassing jeugdrecht 0 

Man/vrouw 1/0 

Gemiddelde duur verblijf van terugkeerders 
in Syrië/Irak (maanden; n=1) 4,5 

Gemiddelde effectieve 
straf (maanden) 72 

Verdeling van de rechtszaken over tijd 

2013 2014 2015 2016 Tot en met 
juni 2017 

   1 1 

Verdeling van de typen jihadistische buitenlandse strijders 

Onderschepten Strijders Terugkeerders 

  1 (100%) 

6.1  Inleiding 

Denemarken kent net als Nederland een artikel in het wetboek van strafrecht 

waarin terrorisme wordt gedefinieerd. Volgens paragraaf 114 gaat het bij 

terrorisme om: 

Handelen met het doel de bevolking ernstige vrees aan te jagen, of Deense, 

buitenlandse overheden of een internationale organisatie dwingen te handelen 

of daar vanaf te zien, of het destabiliseren of vernietigen van de algemene 

politieke, wettelijke, economische of sociale structuren van een land of 

internationale organisatie.
56

 

Terroristische misdrijven zijn uiteengezet in paragrafen 114a tot 114j. Deze 

stellen de volgende handelingen strafbaar: financiële of materiële onder-

steuning van terrorisme, het voorbereiden van terroristische misdrijven en 

(het bevorderen van) deelname aan terroristische organisaties, het geven van 

scholing ten behoeve van het plegen van terroristische misdrijven, opruiing, 

en enige andere vorm van ondersteuning van terroristische organisaties. 

                                                           
55 Barrett 2017, pp. 12-13. 
56 Vrij vertaald door de auteurs. Zie Retsinformation z.d. 
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6.2  Rechtszaken 

Hoewel er in Denemarken inmiddels meerdere rechtelijke onderzoeken lop-

en tegen Syriëgangers is er slechts één afgerond binnen de tijdsperiode van 

dit onderzoek. Het gaat hierbij om een zaak die in Denemarken voor de 

nodige ophef zorgde. 

De persoon die terecht stond reisde in 2013 naar Syrië en verbleef daar vier 

maanden. Na terugkeer deed de persoon in 2015 opnieuw een uitreispoging, 

maar bij deze poging hielden de Deense autoriteiten hem staande. In juni 

2016 deed de rechtbank uitspraak. Voor een aantal misdrijven was er vrij-

spraak, zoals het onrechtmatig gebruik van dwang en brandstichting. Ook 

het verlies van de Deense nationaliteit – de persoon is ook Turks staats-bur-

ger – ging niet door. Er volgen wel veroordelingen voor diefstal en een aan-

tal terroristische misdrijven: financiering van een terroristische organisatie, 

opruiing en deelname of het begaan of bevorderen van terroristische mis-

drijven.  

Dit laatste valt onder paragraaf 114c en bevat een breed scala aan activiteit-

en, naast het zojuist genoemde deelname aan een terroristische organisatie 

ook het begaan of bevorderen van terroristische misdrijven en het rekruteren 

of gerekruteerd worden om terroristische misdrijven te plegen. 

Tegen het oordeel van de rechtbank werd hoger beroep aangetekend. In 

maart 2017 werd in de zaak opnieuw recht gesproken door de Østre Lands-

ret, de Hoge Raad van Oost-Denemarken. De eerdere veroordeling voor 

deelname aan terroristische activiteiten werd nu niet bewezen geacht, maar 

rekrutering wel. Ook het afpakken van de Deense nationaliteit werd weder-

om bekeken. Ditmaal besloot de rechtbank om wel de nationaliteit in te nem-

en. De zaak is pas de tweede waarin een Deens burger zijn nationaliteit 

verliest en zelfs de eerste waarbij dit bij een in Denemarken geboren burger 

gebeurd.
57

 Tegen het vonnis tekende de verdachte hoger beroep aan bij de 

Hoge Raad (Højesteret) en deze bekrachtigde in november 2017 het vonnis 

waardoor de persoon definitief zijn Deense nationaliteit verloor.
58

 

                                                           
57 Het eerste geval was Said Mansour. 
58 Toft 2017.  
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6.3  Straffen 

Omdat er voor Denemarken één zaak tegen jihadistische buitenlandse strij-

ders geïdentificeerd is, heeft grafiek drie (pagina 44) een iets andere vorm. 

Hierin zijn de zaak in eerste aanleg en de zaak in hoger beroep te zien. De 

staafdiagram is opgebouwd uit het type wetsartikel op basis waarvan de 

veroordeling tot stand is gekomen en geeft ook de hoogte van de straf weer. 

Zoals te zien is, werd in hoger beroep een iets lagere celstraf opgelegd. 

6.3.1  Terroristenafdeling 

Het thema radicalisering in gevangenissen staat al langere tijd op de agenda 

in Denemarken. Tussen 2011 en 2014 liep er een proefproject waarbij aan de 

hand van een mentorprogramma geprobeerd werd om bij verdachten van en 

veroordeelden voor terroristische misdrijven hun staat van radicalisering te 

keren.
59

 Na een aanslag in Kopenhagen in februari 2015 door een persoon 

die in de gevangenis geradicaliseerd was werd besloten om personen met 

extremistisch gedachtegoed te scheiden van de rest van de gevangenen om 

het risico op radicalisering te vermijden.
60

 

  

                                                           
59 Danish Department of Prisons and Probation en Danish Ministry of Children, Gender Equality, 
Integration and Social Affairs 2014. 
60 The Local 2015. In reactie op de aanslag verwees een Deense politicus van de Conservatieve partij 
naar de Nederlandse praktijk en dat deze ook in Denemarken moest worden ingevoerd. 
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Grafiek 3: celstraf in maanden, het type wetsartikel en het type (potentiële) 

jihadistische strijder (n=1) 

De enige Deense rechtszaak betrof het type terugkeerder. De grafiek geeft aan de 

linkerkant de zaak in eerste aanleg weer en rechts die in hoger beroep. De kleuren 

van de balkjes vertegenwoordigen de wetsartikelen op basis waarvan de verdachte 

veroordeeld is. De zaken zijn in chronologische volgorde weergegeven. 

6.4  Concluderend 

Sinds 2012 kent Denemarken veel jihadistische buitenlandse strijders en in 

de afgelopen jaren zijn ook meerdere Syriëgangers naar het land terug-

gekeerd. In Denemarken zijn op dit moment meerdere rechtszaken tegen 

Syriëgangers in voorbereiding. Slechts een rechtszaak is afgerond. Het ging 

om een in Denemarken geboren man van Turkse komaf wiens Deense 

nationaliteit in hoger beroep werd afgenomen. Dit aspect van de rechtszaak 

is bijzonder. Het is het enige geval in de zeven onderzochte landen waar dit 

daadwerkelijk gebeurde. In andere landen is het afnemen van een dubbele 

nationaliteit wel een optie die besproken of zelfs geëist is, maar (nog) niet 

ten uitvoer is gebracht.  
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7  Duitsland 

Aantal jihadistische buitenlandse strijders61 
Meetmoment: maart 2017 
 Aantal: > 915 

 In Syrië/Irak: ~ 450 

 Terugkeerders: ~ 300  

Aantal rechtszaken 27 

Toepassing jeugdrecht 5 

Man/vrouw 25/1 

Gemiddelde duur verblijf van terugkeerders 
in Syrië/Irak (maanden; n=23) 7,2 

Gemiddelde effectieve 
straf (maanden) 51 

Verdeling van de rechtszaken over tijd 

2013 2014 2015 2016 Tot en met 
juni 2017 

 1 10 13 3 

Verdeling van de typen jihadistische buitenlandse strijders (n=26) 

Onderschepten Strijders Terugkeerders 

1 (3,8%)  25 (96,2%) 

7.1  Inleiding 

In Duitsland zijn de wetsartikelen die activiteiten strafbaar stellen als 

terroristisch misdrijf een integraal onderdeel van het Duitse wetboek van 

strafrecht, het Strafgesetzbuch. In de inventarisatie van rechtszaken zien we 

twee wetsartikelen met name terugkeren. Het gaat om de volgende: 

 Deelname aan een terroristische organisatie:  

o Bildung terroristischer Vereinigungen (§129a) 

o Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland (§ 

129b) 

 Voorbereiden van aantasting van het openbaar gezag: 

o Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat 

(§ 89a) 

Paragraaf 129a dateert van 1976 en was een antwoord op het geweld van de 

Rote Armee Faktion (RAF) uit het midden van de jaren zeventig. Paragraaf 

                                                           
61 Barrett 2017, pp. 12-13. 
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129b stamt uit 2002. Dit laatste artikel is specifiek gericht op het strafbaar 

stellen van deelname aan terroristische organisaties in het buitenland. 

Paragraaf is 89a werd toegevoegd om te voldoen aan het EU kaderbesluit uit 

2008 dat een aanpassing was op een eerder besluit uit 2004. Het kaderbesluit 

uit 2008 stelde drie aanvullende voorbereidingshandelingen strafbaar als 

terroristisch misdrijf: opruiing, rekrutering en het geven van training.
62

  

7.2  Deelname aan een terroristische organisatie 

Het meest gebruikte wetsartikel om jihadistische buitenlandse strijders te 

veroordelen was deelname. In maar liefst 22 van de 27 zaken zagen we dit 

artikel terug als basis voor de veroordeling. In 17 rechtszaken was deelname 

zelfs de enige tenlastelegging. In alle gevallen gaat het om terugkeerders. 

7.2.1  Poging en bereidheid 

De enige veroordeling voor een poging tot deelname aan een terroristische 

organisatie was in februari 2017.
63

 Deze veroordeelde reisde begin septem-

ber 2013 naar Syrië om zich bij een jihadistische strijdgroep aan te sluiten. 

Na onenigheden met de rest van de groep keerde deze persoon al snel 

terug.
64

 De rechtbank legde 30 maanden celstraf op. Hierbij werd meege-

nomen dat deze persoon slechts korte tijd in Syrië verbleef, een bekentenis 

aflegde en wilde deelnemen aan een uittredingsprogramma.
65

  

Een andere zaak ging over bereidheid tot deelname aan een terroristische 

organisatie. Dit was ook de enige zaak waarin een persoon die werd 

onderschept door de overheid terecht stond; de uitspraak was in juni 2016. 

Dit individu bood in mei 2015 een smokkelaar zijn diensten aan voor de 

jihadistische strijdgroep Junud al-Sham als hij eenmaal in Syrië zou zijn. De 

persoon werd in Duitsland opgepakt voordat hij kon uitreizen.
66

 

                                                           
62 Raad van de Europese Unie 2008. 
63 Het gaat hier om §§ 129a en 129b en §§ 22 (‘Versuch’; poging) en 23 (‘Strafbarkeit des Versuchs’; 
strafbaarstelling van een poging). 
64 Oberlandesgericht Düsseldorf 2017. 
65 Rheinische Post 2017. 
66 Het gaat hier om §§ 129a en 129b en § 30 (‘Versuch der Beteiligung’). Oberlandesgericht Düsseldorf 
2016. Junud al-Sham (Soldaten van Syrië) was een jihadistische strijdgroep in het noorden van Syrië 
bestaande uit voornamelijk Tsjetsjeense strijders. In 2013 en 2014 sloten ten minste 30 Duitse 
jihadistische buitenlandse strijders zich bij de groep aan. Veel van deze strijders verruilden Junud al-
Sham voor IS rond dezelfde tijd. Zie Steinberg 2016. 
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7.3  Het voorbereiden van aantasting van het openbaar gezag 

Het voorbereiden van aantasting van het openbaar gezag is strafbaar gesteld 

in paragraaf 89a. Het gaat om misdrijven zoals moord, doodslag, kidnapping 

en gijzeling met als doel het voortbestaan van een staat of internationale 

organisatie te hinderen of te ondergraven. In paragraaf 89b wordt het han-

delen in het kader van een terroristische organisatie – zoals het zich laten 

onderwijzen – gericht op het plegen van ondermijning van het gezag, straf-

baar gesteld. Opvallend is dat in paragraaf 89a het begrip terrorisme niet 

wordt genoemd.   

In zes rechtszaken werd paragraaf 89a gebruikt bij de veroordeling. Bij vijf 

van deze rechtszaken gebeurde dit in combinatie met deelname. In één van 

deze vijf rechtszaken werd de verdachte naast ondermijning van het gezag en 

deelname ook veroordeeld voor poging tot moord. Deze persoon nam in 

Syrië deel aan gevechten en vuurde daarbij een mortiergranaat af. Van alle 

Duitse rechtszaken werd in deze zaak dan ook de hoogste celstraf opgelegd, 

namelijk 132 maanden.
67

 

Slechts eenmaal was het voorbereiden van aantasting van openbaar gezag 

het enige wetsartikel dat gebruikt werd bij de veroordeling waarbij 48 maan-

den cel werd opgelegd. Bij toemeting van de strafmaat werd rekening gehou-

den met het feit dat de persoon een bekentenis af had gelegd, maar ook dat 

hij in de periode van mei 2013 tot juni 2014 tot driemaal toe naar Syrië trok 

om bij jihadistische strijdgroeperingen te dienen. De persoon had wapen-

training ondergaan en de wacht gehouden, maar had niet aan gevechtshande-

lingen deelgenomen.
68

 

Daarnaast was paragraaf 89a driemaal onderdeel van de tenlastelegging, 

maar lukte het niet om op grond hiervan tot een veroordeling te komen. 

Hiermee bleek het voorbereiden van aantasting van het openbaar gezag de 

meest betwiste wetsparagraaf in Duitse rechtszaken tegen jihadistische buit-

enlandse strijders. In een derde van alle zaken waar 89a werd gebruikt, 

kwam het op deze basis niet tot een veroordeling. Overigens pleitte het Bun-

desgerichthof voor een terughoudend gebruikt van paragraaf 89a als het ging 

                                                           
67 Bayerische Staatskanzlei 2015. 
68 Gerichte in Berlin 2015. 



48 
 

om misdrijven gepleegd in het buitenland en in het bijzonder conflictgebie-

den.
69

  

Paragraaf 89b was eenmaal terug te vinden. Deze paragraaf stelt het uitvoe-

ren van handelingen in de context van een terroristische organisatie met als 

doel aantasting van het openbaar gezag strafbaar. In de desbetreffende 

rechtszaak ging het enkel om een tenlastelegging, want de verdachte werd 

vrijgesproken.
70

 De rechtszaak was de eerste waarin iemand op basis van 

89b terechtstond.  

7.4  Rechtszaken zonder contraterrorisme-wetgeving 

In twee zaken werd het internationaal recht toepast zoals dat in het Völker-

strafgesetzbuch beschreven is. Dit wetboek omvat genocide, misdaden tegen 

de mensheid en oorlogsmisdaden. In juli 2016 veroordeelde de rechtbank 

een terugkeerder die in het voorjaar van 2014 korte tijd in Syrië was en daar 

poseerde met een van de romp gescheiden hoofd van een gedode soldaat. 

Aanvankelijk luidde de aanklacht zoals in vele andere rechtszaken: deelname 

en het voorbereiden van aantasting van het openbaar gezag. De rechtbank 

ging hier niet in mee en gaf de terugkeerder 24 maanden cel voor het uitvoe-

ren van mensonterende gedragingen.
71

 

De tweede zaak vond plaats in november 2016. Ook hier werd een persoon 

voor hetzelfde vergrijp veroordeeld, naast deelname en het voorbereiden van 

aantasting van het openbaar gezag. Met 102 maanden cel was de straf in 

deze tweede zaak dan ook fors hoger.
72

 

7.5  Vrijspraak en hoger beroep 

In alle rechtszaken was van volledige vrijspraak slechts eenmaal sprake. Het 

gaat om de zaak waarin artikel 89b voor het eerst werd gebruikt. Gedeel-

telijke vrijspraak was aan de orde in drie zaken. Al deze zaken zijn in deel 

7.3 aan bod geweest. 

Hoger beroep troffen we ook één keer aan. Het ging hier om een persoon die 

aanvankelijk terechtstond voor het voorbereiden van aantasting van het 

openbaar gezag en het onttrekken van een minderjarige aan ouderlijk toe-

zicht. De vrouw had haar kinderen zonder medeweten van haar ex-partner 

                                                           
69 Legal Tribune Online 2015a. 
70 Welt 2016. 
71 Oberlandesgericht Frankfurt am Main 2016a; Crolly 2016. 
72 Oberlandesgericht Frankfurt am Main 2016b. 
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meegenomen naar Syrië. In februari 2015 verklaarde de rechtbank de vrouw 

alleen schuldig aan onttrekking aan het ouderlijk gezag. Tegen de beslissing 

werd vervolgens hoger beroep aangetekend.  

Het Bundesgerichthof bevestigde in oktober 2015 het originele vonnis: de 

vrouw was enkel schuldig voor het onttrekken van minderjarigen aan het 

ouderlijk gezag en niet voor het voorbereiden van aantasting van het 

openbaar gezag. Het hof stelde dat de vrouw zich in Syrië weliswaar had 

laten scholen in de omgang met wapens – een strafbaar feit in het kader van 

89a – maar dat het kunnen gebruiken van de wapens diende ter zelfver-

dediging van de kinderen en zichzelf.
73

 

Naar het oordeel in deze zaak werd uitgekeken vanwege de mogelijke conse-

quenties voor de strafrechtelijke aanpak van terugkeerders. De vrees was dat 

als de vrouw niet werd veroordeeld het mogelijk zou worden voor buiten-

landse strijders om een tijd bij jihadistische groeperingen door te brengen en 

zich daar te laten scholen in wapengebruik zonder dat dit strafbare feiten zou 

opleveren als men verder niet actief aan gevechtshandelingen zou deelnem-

en.  

Vóór het vonnis van het hof in oktober 2015 werd het voorbereiden van aan-

tasting van het openbaar gezag in drie van de zeven rechtszaken met succes 

ingezet. Na de uitspraak van het hof kwamen er nog 18 veroordelingen tot 

stand. Drie daarvan werden gedaan mede op basis van het wetsartikel dat 

voorbereiden van aantasting van het openbaar gezag strafbaar stelt. Het hof 

riep in haar uitspraak op tot terughoudende inzet van paragraaf 89a. 

7.6  Straffen 

Een overzicht van de vrijspraak en de straffen is te vinden in grafiek vier op 

pagina 51. De gemiddelde straf was 51 maanden. Eén veroordeling sprong 

eruit wat betreft de hoogte van de straf. Het gaat hierbij om de terugkeerder 

die in juli 2015 tot 132 maanden cel werd veroordeeld voor deelname, het 

voorbereiden van aantasting van het openbaar gezag en poging tot moord. 

Deze persoon had in Syrië aan gevechtshandelingen deelgenomen. 

Vijf terugkeerders werden berecht op basis van het jeugdrecht. Vier van deze 

minderjarigen verbleven gemiddeld zes maanden in Syrië/Irak en hun 

straffen lagen ook relatief bij elkaar in de buurt, het gemiddelde was 35 

                                                           
73 Legal Tribune Online 2015b; Bundesgerichthof 2015. 
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maanden cel. De uitzondering was terugkeerder 25 (zie grafiek) die 60 

maanden celstraf kreeg na een verblijf van 28 maanden in Syrië/Irak.  

7.6.1  Terroristenafdeling 

Duitsland heeft geen terroristenafdeling. In bijna alle deelstaten worden 

‘Islamisten’ wel onder speciaal toezicht geplaatst met als doel ze van elkaar 

te isoleren.
74

 Sommige politici riepen wel op tot het creëren van een federale 

instelling voor personen verdacht van het plegen van terroristische misdrij-

ven. Dit was naar aanleiding van de zelfmoord van een Syriër die in de ge-

vangenis van Leipzig in voorarrest zat voor een terroristisch misdrijf en daar 

in oktober 2016 zelfmoord pleegde.
75

 De federale minister van justitie was 

tegen een speciale federale afdeling en stelde dat de uitvoering van straf de 

bevoegdheid van de deelstaten was.
76

 

  

                                                           
74 Unger 2017. 
75 MDR Sachsen 2017. 
76 Roßmann 2016; Süddeutsche Zeitung 2016. 
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Grafiek 4: vrijspraak, celstraf in maanden, het type wetsartikel en het type 

(potentiële) jihadistische strijder (n=27) 

De weergave van de typen is te zien op de horizontale as. De legenda is als volgt: 

OS (onderschept) en  TK (terugkeerder). Bij veroordelingen op basis van het jeugd-

recht staat een ‘jr’ achter het type op de horizontale as. De kleuren van de balkjes 

vertegenwoordigen de wetsartikelen op basis waarvan de verdachten veroordeeld 

zijn. De zaken zijn in chronologische volgorde weergegeven. Op basis van de 

beschikbare informatie is het niet mogelijk gebleken om te achterhalen of er ook van 

een voorwaardelijke straf sprake was. Het Duitse wetboek van strafrecht kent deze 

mogelijkheid wel. 

 

7.7  Concluderend 

Duitsland kent sinds 2012 ongeveer 900 uitreizigers. In de jaren daarna is 

ongeveer een derde van de Duitse buitenlandse jihadistische strijders terug-
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gekeerd. De eerste rechtszaak tegen een Syriëganger werd in 2014 gehouden 

en vooral in 2015 en 2016 nam het aantal rechtszaken snel toe.  

In totaal zijn er 27 rechtszaken geteld waarin 26 personen terecht stonden. 

Op één uitzondering na ging het in de zaken om personen die daadwerkelijk 

in Syrië en Irak waren geweest. Deelname aan een terroristisch organisatie in 

Syrië/Irak is de meest gebruikte basis om tot een veroordeling te komen.  

Het wetsartikel dat het voorbereiden van aantasting van openbaar gezag 

strafbaar stelt (89a), komt zes keer voor als grond waarop een persoon 

veroordeeld is. In drie zaken behoorde dit wetsartikel wel tot de tenlaste-

legging, maar kon het misdrijf niet bewezen worden. Het voorbereiden van 

aantasting van het openbaar gezag is daarmee het meest betwiste wetsartikel 

in rechtszaken tegen jihadistische buitenlandse strijders. Ook op basis van 

89b – het uitvoeren van handelingen in de context van een terroristische 

organisatie – werd nog geen veroordeling mogelijk.  

Tweemaal is het internationaal recht gebruikt om personen te veroordelen 

voor misdrijven gepleegd in Syrië. Vrijspraak was er eenmaal en in gedeelte-

lijke vorm in drie zaken. De gemiddelde straf is 51 maanden. Vijfmaal werd 

op grond van het jeugdrecht een straf opgelegd. 
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8  Frankrijk 

Aantal jihadistische buitenlandse 
strijders77 
Meetmoment: augustus 2017 
 Aantal: 1.910 

 In Syrië/Irak: ~ 270 

 Terugkeerders: 271  

Aantal rechtszaken 40 

Toepassing jeugdrecht 2 

Man/vrouw 32/1 

Gemiddelde duur verblijf van 
terugkeerders in Syrië/Irak (maanden; 
n=10) 5,2 

Gemiddelde effectieve straf 
(maanden) 86,2 

Verdeling van de rechtszaken over tijd 

2013 2014 2015 2016 Tot en met 
juni 2017 

 4  19 17 

Verdeling van de typen jihadistische buitenlandse strijders (n=33) 

Onderschepten Strijders Terugkeerders Reis afgebroken 

9 (27,3%) 2 (6,1%) 21 (63,6%) 1 (3%) 

8.1  Inleiding 

Contraterrorisme-wetgeving in Frankrijk gaat terug tot de jaren ’80 van de 

vorige eeuw. Na een serie bomaanslagen werd in 1986 een artikel opge-

nomen in het Franse wetboek van strafrecht – de Code pénal – waarin 

terroristische misdrijven strafbaar gesteld werden. Een verdere aanpassing 

van het artikel volgde in 1996. Wederom was een serie bomaanslagen, 

ditmaal gepleegd door de Groupe islamique armé (GIA), aanleiding voor de 

wetgever om nu ook voorbereidingshandelingen voor terroristische mis-

drijven als strafbaar feit aan het wetboek toe te voegen. 

De kern van dit wetsartikel (421-2-1) en dat betrekking heeft op voorbe-

reidingshandelingen voor terroristische misdrijven (hierna: voorberei-

dingshandelingen) is beter bekend als association de malfaiteurs en relation 

avec une entreprise terroriste. De definitie is als volgt: 

                                                           
77 Barrett 2017, pp. 12-13. 
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Het deelnemen in elke groep of verband dat is opgezet met als doel het 

voorbereiden – gekarakteriseerd door één of meerdere materiele gedragingen 

– van terroristische misdrijven zoals gedefinieerd in de voorgaande artikelen 

zal ook een terroristisch misdrijf zijn. 

8.2  Voorbereidingshandelingen voor terroristische misdrijven 

In alle 40 rechtszaken werd een beroep gedaan op het wetsartikel voorbe-

reidingshandelingen om de verdachten te berechten. In deze zaken stonden 

33 personen terecht. De resterende zeven rechtszaken hadden betrekking op 

hoger beroep en komen in deel 8.3 aan de orde. Hier wordt eerst gekeken 

naar de verdeling van de rechtszaken aan de hand de verschillende fasen van 

uitreis en terugkeer.  

8.2.1  Onderschept 

In totaal gaat het om negen zaken. In drie zaken stonden personen terecht die 

in Frankrijk onderschept waren bij een poging tot uitreis. Deze drie personen 

werden in mei 2012 samen opgepakt op het vliegveld van Saint Étienne toen 

zij op het punt stonden een vlucht naar Turkije te nemen. De rechter legde 

celstraffen op tussen de 24 en 48 maanden. Ten tijde van de uitspraak in mei 

2014 werd één van de personen bij verstek veroordeeld. Hij was na zijn 

arrestatie en verhoor onder toezicht gesteld en mocht zijn proces in vrijheid 

afwachten, maar wist Frankrijk te ontvluchten en belandde alsnog in Syrië 

waar hij in december 2016 omkwam bij een Amerikaans bombardement.
78

  

In twee zaken ging het om personen die in het buitenland zijn onderschept. 

Deze personen, waarvan een zijn familie mee had, reisden samen en wilden 

per bus de Bulgaars-Turkse grens oversteken. Turkse grensbeambten hielden 

hen echter tegen. Franse contraterrorisme-diensten werden op de hoogte 

gesteld en een internationaal arrestatiebevel werd uitgevaardigd. Eén van 

deze individuen was inmiddels per vliegtuig van Bulgarije naar Turkije 

gereisd en kon nog net in het grensgebied met Syrië worden opgepakt. Het 

snelle handelen van de Franse diensten hield verband met het feit dat deze 

uitreiziger al eerder aan een buitenlands conflict deelgenomen had: in 2004 

vocht hij tegen de Amerikaanse bezetting van Irak.
79

 

                                                           
78 Brafman 2016. 
79 Thiolay 2015; Le Journal du Dimanche 2015.  
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Vier personen werden onderschept in het buitenland toen zij eind januari 

2015 betrokken raakten bij een auto-ongeluk in Turkije. Na het ongeluk 

werden ze opgepakt en na twee maanden detentie in Turkije teruggestuurd 

naar Frankrijk.
80

 Tijdens de rechtszaak gaven ze toe op weg te zijn geweest 

om zich in Syrië bij IS aan te sluiten. De celstraffen varieerden van 24 tot 60 

maanden. 

8.2.2  Terugkeerders en strijders 

In 21 rechtszaken stonden terugkeerders terecht. De eerste terugkeerder die 

voor het gerecht verscheen, verbleef eind november 2012 slechts tien dagen 

in Syrië waar hij enkele verkenningsmissies zou hebben uitgevoerd. Daarna 

zou hij uit zijn strijdgroep zijn gezet.
81

 Na terugkeer in Frankrijk ondernam 

deze persoon in december 2012 toch nog vier pogingen om weer naar Syrië 

te reizen, maar zonder succes. Zowel in Tunis, Istanbul, de Bulgaars-Turkse 

grens en Beiroet werd hij door grensbeambten geweigerd.
82

 In januari 2013 

werd de persoon gearresteerd en in november 2014 kreeg hij een forse straf 

opgelegd: 84 maanden.  

Twee van de terugkeerders waren minderjarig ten tijde van hun reis en 

verblijf. De twee – 15 en 16 op het moment dat zij in januari 2014 uitreisden 

– verbleven drie weken in Syrië. Vervolgens trokken ze de grens met Turkije 

over waar ze door familieleden werden afgehaald. Beide personen kregen in 

juni 2016 op basis van het jeugdrecht zes maanden celstraf opgelegd.
83

 

Twee personen werden respectievelijk in januari 2015 en 2016 bij verstek 

veroordeeld, omdat zij in Syrië verbleven. De celstraffen waren achtereen-

volgens 180 en 120 maanden.
84

 

8.2.3  De reis afgebroken 

Dit betreft één persoon die in juli 2013 per boot richting Tunesië reisde om 

vanuit daar met het vliegtuig verder te reizen naar Syrië. Onderweg kreeg hij 

spijt en keerde terug naar Frankrijk. De rechtbank veroordeelde hem toch tot 

een celstraf van 18 maanden.
85

 

                                                           
80 Piquet 2016; Le Figaro 2016. 
81 Audouin 2016. 
82 Le Point 2014; France 24 2014; Verdot-Belaval 2014. 
83 Le Monde 2014. 
84 France 24; Faure 2016. 
85 Le Figaro 2017. 
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8.3  Hoger beroep 

Zeven personen werden ook in hoger beroep veroordeeld. Zij maakten on-

derdeel uit van dezelfde rechtszaak tegen het zogenoemde filière djihadiste 

de Strasbourg. De personen verbleven tussen december 2013 en april 2014 

in Syrië. Allen werden in juni 2016 veroordeeld op basis van voorberei-

dingshandelingen voor terroristische misdrijven tot celstraffen variërend van 

72 tot 108 maanden. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie echter 

voor een aantal personen de maximumstraf die op basis van voorbereidings-

handelingen kan worden opgelegd, namelijk 120 maanden. Tijdens de uitspr-

aak in mei 2017 bleek dat in een aantal gevallen de straf hoger uitviel, maar 

de maximumstraf werd niet uitgedeeld.
86

  

8.4  Straffen 

Een overzicht van de vrijspraak en de straffen is te vinden in grafiek vijf op 

pagina 58. De gemiddelde celstraf was 86,2 maanden. De hoogste straf die 

werd opgelegd was 240 maanden. Dit betrof een terugkeerder die 16 maan-

den in Syrië verbleef en werd veroordeeld voor voorbereidingshandelingen 

voor terroristische misdrijven en financiering van een terroristische organi-

satie. 

Uit de grafiek blijkt dat de straffen opgelegd vanaf juni 2016 (na terug-

keerder vijf in de grafiek) aanzienlijk hoger zijn dan in de periode ervoor. 

Gemiddeld gezien werd er tussen maart 2014 en maart 2016 een aantal van 

69 maanden cel opgelegd. De zes keer dat er naast celstraf ook een 

voorwaardelijke straf werd opgelegd, viel ook vier keer in deze periode en 

betrof telkens een persoon onderschept tijdens de uitreis. De andere twee 

keren dat er voorwaardelijk werd opgelegd betrof de enige Franse rechtszaak 

waarin een vrouw terecht stond, de andere zaak was tegen de persoon die 

spijt kreeg van zijn uitreis en terugkeerde naar Frankrijk. De gemiddelde 

hoogte van de voorwaardelijke straf was 16 maanden.
87

 

Het gemiddelde in deze latere periode van juli 2016 tot en met juni 2017 is 

maar liefst 109 maanden cel. In dit tijdvak vallen ook meer zaken tegen 

terugkeerders. Bovendien kondigde het Parijse hof dat landelijk bevoegd is 

inzake terroristische misdrijven in het voorjaar van 2016 aan dat zij zwaarder 

                                                           
86 Soullier 2016; Le Monde 2017. 
87 De laagste en hoogste voorwaardelijk straffen waren achtereenvolgens 12 en 24 maanden. 
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zou gaan straffen.
88

 De grafiek laat vanaf deze periode dus een overeen-

komstige stijging zien. 

8.4.1  Terroristenafdeling 

Gevangenissen kennen sinds november 2016 speciale afdelingen voor 

personen bij wie vermoedens omtrent radicalisering bestaan en waarbij de 

inschatting gemaakt is dat het proces nog te keren is. Ook zijn er afdelingen 

voor geradicaliseerde personen die een veiligheidsrisico vormen. Hier geldt 

een verhoogd regime van bewaking en is er geen mogelijkheid om deel te 

nemen aan uitredingsprogramma’s.
89

 

Slechts kortstondig had Frankrijk in een aantal gevangenissen speciale 

eenheden (‘unités dédiées’) ingericht voor verdachten van en veroordeelden 

voor terroristische misdrijven. In deze eenheden, die geïsoleerd waren van 

de rest van de gevangenis, werden enkel mannen gehuisvest. Vrouwen en 

minderjarigen kwamen niet in aanmerking.
90

 

Dit speciale regime begon met een proefproject in oktober 2014 in de 

gevangenis van Fresnes. Na de aanslagen op de redactie van het tijdschrift 

Charlie Hebdo in januari 2015 werd het aantal gevangenissen met deze spe-

ciale eenheden verder uitgebreid.
91

 Eind oktober 2016 werd echter besloten 

de eenheden te sluiten. Dit volgde kort op een incident op de eenheid in 

Osny waar een veroordeelde jihadist twee bewakers verwondde met een 

mes. De reden voor de sluiting betrof de moeilijkheid om individuele bege-

leiding te bieden vanwege het groepsproces onder de gedetineerden.
92

 

 

                                                           
88 Jacquin, Pascual en Seelow 2016. 
89 Jacquin 2016. 
90 Zie voor een beschrijving: Contrôleur général des lieux de privation de liberté 2016. 
91 Het ging om Fresnes (26 plaatsen), Fleury-Mérogis (twee afdelingen met 20 plaatsen per afdeling), 
Osny (23 plaatsen) en Lille-Annɶullin (28 plaatsen). Van deze 117 plaatsen bleken in het voorjaar van 
2016 er 64 bezet. Tevens bleek dat 194 personen die vastzaten in verband met terroristische misdrijven 
uit naam van de radicale islam nog steeds in andere gevangenissen waren ondergebracht. Een evaluatie 
van het stelsel gepubliceerd in juni 2016 (hierna geciteerd) was kritisch en vroeg om verdere 
onderbouwing van de gronden om deze groep gevangenen van de rest te isoleren. Al eerder was de 
minister van justitie en het inspectoraat voor het gevangeniswezen terughoudend over het proefproject 
in Fresnes. Zie Contrôleur général des lieux de privation de liberté 2016. 
92 Zie voor het sluiten van de speciale eenheden: Jacquin 2016; Beardsley 2017. Zie voor het 
steekincident: Le Devin 2016. 
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Grafiek 5: celstraf in maanden, voorwaardelijke straffen en het type (potentiële) 

jihadistische strijder (n=33) 

De weergave van de typen is te zien op de horizontale as. De legenda is als volgt: 

OS (onderschept), TK (terugkeerder), S (strijder) en AG (reis afgebroken en terug-

gekeerd naar het thuisland). Bij veroordelingen op basis van het jeugdrecht staat 

een ‘jr’ achter het type op de horizontale as Bij rechtszaken in hoger beroep is 

alleen de opgelegde straf uit deze zaak weergegeven en niet een eerder opgelegde 

straf. De lichtere kleur in de balkjes geeft de voorwaardelijke straf weer. Het aantal 

maanden voorwaardelijk is in mindering gebracht op de celstraf. Het donkere 

gedeelte van de balkjes geeft dus de effectieve celstraf weer. Het balkje als geheel 

vertegenwoordigt de opgelegde celstraf zonder voorwaardelijk. De zaken zijn in 

chronologische volgorde weergegeven. 

 

8.5  Concluderend 

Frankrijk heeft 1.910 Syriëgangers – het grootste aantal binnen de EU – en 

met 271 ook een flink aantal terugkeerders.
93

 Er werden 40 rechtszaken ge-

teld waarin 33 personen werden berecht. De eerste zaken stamden uit 2014, 

maar vooral in 2016 en 2017 werden veel rechtszaken gevoerd. Bijna twee 

                                                           
93 Van Ginkel en Entenmann 2016. 
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derde van deze personen behoren tot de categorie terugkeerders. Ruim een 

kwart betrof personen die tijdens de uitreis door de overheid onderschept 

zijn. Ongeacht deze verdeling werd in alle zaken hetzelfde wetsartikel ge-

hanteerd: voorbereidingshandelingen voor terroristische misdrijven (artikel 

421-2-1). Er was geen enkele zaak waarbij niet op basis van terroristische 

misdrijven berecht werd.  

Drie keer werden personen bij verstek veroordeeld. Tegen zeven personen 

werd door het Franse Openbaar Ministerie hoger beroep ingesteld en om 

hogere straffen gevraagd. Voor een aantal verdachten bleek dit ook aan de 

orde, maar de maximumstraf kwam er in dit geval niet aan te pas. Gekeken 

naar alle rechtszaken dan werd er gemiddeld 86,2 maanden cel opgelegd. Er 

was wel een duidelijk verschil ten aanzien van de hoogte: na juni 2016 werd 

er gemiddelde genomen veel zwaarder gestraft dan in de periode ervoor. De 

voorwaardelijke straffen vielen vooral in het begin. Vier van de zes keer 

voorwaardelijk werd in 2014 opgelegd.   
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9  Verenigd Koninkrijk 

Aantal jihadistische buitenlandse 
strijders94 
Meetmoment: februari 2017 
 Aantal: ~ 850 

 In Syrië/Irak: ~ 400 

 Terugkeerders: ~ 420  

Aantal rechtszaken 32 

Toepassing jeugdrecht 1 

Man/vrouw 29/2 

Gemiddelde duur verblijf van 
terugkeerders in Syrië/Irak (maanden; 
n=7) 3,5 

Gemiddelde effectieve straf 
(maanden) 77,6 

Verdeling van de rechtszaken over tijd 

2013 2014 2015 2016 Tot en met 
juni 2017 

 6 8 12 6 

Verdeling van de typen jihadistische buitenlandse strijders (n=31) 

Onderschepten Strijders Terugkeerders Reis afgebroken 

21 (67,7%)  8 (25,8%) 2 (6,5%) 

9.1  Inleiding 

Het Britse rechtssysteem verschilt met dat van de andere Europese landen. 

Het land is de bakermat van de common law-traditie waar, in tegenstelling 

tot de landen op het Europese continent, er geen vastomlijnd wetboek van 

strafrecht is. Het strafrecht bestaat uit de verzamelde jurisprudentie, afzon-

derlijke wetten of acts en internationale conventies. 

In het VK ontstond wetgeving op het gebied van contraterrorisme als reactie 

op het conflict met Noord-Ierland dat vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw 

speelde en vooral in de jaren ’60 en ’70 veel dodelijke slachtoffers tot gevolg 

had. Van meer recente datum – en relevant in het kader van dit rapport – is 

de Terrorism Act 2000 (TA 2000).  

De TA 2000 bood een alomvattend kader voor contraterrorisme en verving 

een aantal andere wetten die in het verleden vaak onder hoge druk tot stand 

                                                           
94 Barrett 2017, pp. 12-13. 
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kwamen als antwoord op specifieke incidenten en van tijdelijke aard 

waren.
95

 Sectie één van de Act definieert het begrip terrorisme: 

[H]et gebruik of de dreiging met actie waar (…) [,] het gebruik of de dreiging 

ermee bedoeld is ter beïnvloeding van de overheid of ter intimidatie van de 

maatschappij of een deel daarvan, en (…) het gebruik of de dreiging ermee, 

wordt gedaan met als doel het bevorderen van een politieke, religieuze of 

ideologische zaak.
96

 

De Terrorism Act 2006 (TA 2006) verscheen in maart 2006. In deze Act 

worden een aantal activiteiten toegevoegd als terroristische misdrijven. De 

belangrijkste in het kader van dit onderzoek is sectie vijf waarin 

voorbereidingshandelingen voor terroristische misdrijven strafbaar gesteld 

worden.   

Uit de inventarisatie van de rechtszaken tegen (potentiële) buitenlandse 

jihadistische strijders blijkt dat deze twee wetten het voornaamste juridische 

kader vormen om deze personen te berechten. Meer specifiek betreft het 

sectie vijf van de wet uit 2006: 

 Het voorbereiden van terroristische misdrijven: 

o Preparation of terrorist acts (Section 5) 

9.2  Voorbereidingshandelingen 

Voor het VK zijn er in de periode vanaf 2012 tot en met juni 2017 in totaal 

31 rechtszaken geteld. In acht van deze zaken stonden terugkeerders terecht. 

De meerderheid van de zaken is gevoerd tegen personen die tijdens hun reis 

werden onderschept, namelijk 21. Binnen deze categorie vinden we 17 zaken 

waarin de verdachte in het VK is opgepakt en vier waarbij dat in het 

buitenland gebeurd is. Daarnaast zijn er nog twee zaken waarin personen 

terecht stonden die hun reis voortijdig hebben afgebroken en terugkeerden 

naar huis.  

De TA 2006 is het voornaamste wetsinstrument om (potentiële) jihadistische 

strijders te veroordelen. In maar liefst 30 zaken is er gebruik gemaakt van de 

TA 2006 om de verdachte te veroordelen. Op de TA 2000 is in totaal slechts 

zes maal een beroep gedaan om tot een veroordeling te komen. 

                                                           
95 Oehmichen 2009, deel 1, hoofdstuk 1. 
96 Vertaling door de auteurs. 



62 
 

9.2.1  Het gebruik van TA 2006 sectie vijf 

Sectie vijf van  de TA 2006 – het voorbereiden van terroristische misdrijven 

– werd het vaakst tegen de verdachten gebruikt. Het gaat om in totaal 27 

zaken. Vijf van de acht terugkeerders werden berecht op basis van deze 

sectie. Bij de categorie onderschepten is het beeld nog duidelijker: bij 20 van 

de 21 zaken waarin onderschepten terecht staan is sectie vijf gebruikt. Ook 

de twee personen die hun reis afbraken en terugkeerden naar huis zijn op 

basis van sectie vijf schuldig bevonden. 

In zeven van de 27 zaken is sectie vijf ingezet in combinatie met andere 

wetsartikelen. Viermaal betreft het de inzet van TA 2000, tweemaal de zoge-

heten Identity Documents Act 2010 (strafbaarstelling bezit en gebruik valse 

reisdocumenten) en een keer de Malicious Communications Act (strafbaar-

stelling verspreiden van vrees en angst).
97

 In 20 zaken werd uitsluitend sectie 

vijf aangewend.  

9.2.2  Het gebruik van andere secties van de TA 2006 

In drie rechtszaken werd weliswaar de TA 2006 gebruikt, maar speelde 

sectie vijf geen rol. In een van deze drie zaken werd een persoon veroordeeld 

op basis van aanmoediging (encouragement; sectie één) tot het plegen van 

terroristische misdrijven. Het gaat hier om een terugkeerder die ook voor 

deelname is berecht.
98

 

In de twee andere zaken ging het om terugkeerders. Beide personen – broers 

– werden schuldig bevonden voor het deelnemen aan training voor terroris-

me zoals beschreven in sectie acht van de TA 2006. Ze waren in augustus 

2013 naar Syrië getrokken en namen daar deel aan een trainingskamp. In 

september keerden ze weer terug naar het VK waar ze werden tegenge-

houden door de douane. In de auto van de broers troffen de beambten vijf 

patronen voor een Kalasjnikov aan. Naast een veroordeling op basis van 

sectie acht is één van beiden ook berecht voor het overtreden van de vuur-

wapenwet.
99

 

                                                           
97 In een zaak worden zowel de TA 2000 als de Documents Act ingezet. 
98 Crown Prosecution Service 2016. 
99 Halliday 2014; Crown Prosecution Service 2014; International Crimes Database z.d.  
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9.3  Rechtszaken op basis van de TA 2000 

Slechts eenmaal vormde de TA 2000 de kern van het vonnis in een rechts-

zaak tegen een Syriëganger. De persoon in kwestie was van plan om met 

haar kinderen naar Syrië te reizen, maar werd tegengehouden. Ze werd 

uiteindelijk veroordeeld voor het niet verstrekken van relevante informatie in 

het kader van politieonderzoek naar terroristische misdrijven. De man van de 

vrouw was er wel in geslaagd naar Syrië te reizen en zij had van dit vertrek – 

aldus de rechter op basis van sectie 39b van de TA 2000 – melding moeten 

maken bij de autoriteiten.
100

 

9.3.1  Deelname aan een verboden organisatie 

Slechts één zaak heeft betrekking op deelname van een verboden organisatie. 

Dit is een opvallend verschil met Nederland, België en Duitsland waar juist 

in relatief veel rechtszaken gevonnist wordt op basis van deelname aan een 

terroristische organisatie. In de Britse zaak werd bewezen geacht dat de 

persoon naar Syrië was afgereisd en aldaar onderdeel had uitgemaakt van IS. 

9.4  Uitreis afgebroken en vrijwillige terugkeer 

Er zijn twee zaken waarin het uitreizen mislukte en de personen besloten om 

terug te keren naar huis. In beide gevallen reisden de personen naar de grens 

met Syrië – in één geval in Turkije en in het andere in Jordanië – maar lukte 

het niet om de grens met Syrië over te steken. Eén van deze personen had 

bovendien contact met familieleden die hem er mede van overtuigden terug 

te keren naar huis. Allebei de personen werden na terugkomst opgepakt en 

door een rechtbank schuldig bevonden aan het voorbereiden van terroris-

tische misdrijven op basis van sectie vijf van de TA 2006.
101

 

9.5  Vrijspraak en hoger beroep 

Dit onderzoek heeft tweemaal (een poging tot) hoger beroep aangetroffen. 

Eén persoon die onderschept was bij een poging tot uitreis, werd aanvanke-

lijk veroordeeld tot 60 maanden cel. Deze persoon werd voor meerdere 

strafbare feiten aangeklaagd, maar het Britse Openbaar Ministerie vond de 

celstraf van 60 maanden te laag en tekende hoger beroep aan.
102

 De strafmaat 

                                                           
100 Guardian 2016; Crown Prosecution Service 2016. 
101 Guardian 2015; BBC 2015. 
102 De andere strafbare feiten waarvoor de persoon is veroordeeld zijn: oproepen tot het steunen voor 
een verboden organisatie (TA 2000, sectie 12) en het verspreiden van terroristische geschriften (TA 
2006, sectie twee). 
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werd opnieuw beoordeeld waarna de persoon 96 maanden cel kreeg opge-

legd.
103

 

Eén onderschepte uitreiziger die werd veroordeeld tot vijf jaar jeugdge-

vangenis ging in hoger beroep tegen het vonnis, maar de rechtbank verwierp 

de aanvraag.
104

 

9.6  Straffen 

Een overzicht van de vrijspraak en de straffen is te vinden in grafiek vijf op 

pagina 66. De gemiddelde gevangenisstraf was 77,6 maanden.
105

 In het VK 

werd eenmaal levenslang opgelegd; dit betekent minstens een straf van 144 

maanden. Deze veroordeelde zou meerdere malen het voornemen hebben 

gehad om naar Syrië te reizen, maar werd uiteindelijk veroordeeld voor het 

beramen van een aanslag op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het VK.
106

  

Daarnaast valt op dat enkele van de hoogste straffen werden uitgedeeld aan 

terugkeerders. Zoals in de grafiek te zien is variëren de straffen voor 

terugkeerders behoorlijk. Toch is het niet zo dat personen in deze categorie 

per definitie hogere straffen kregen dan bijvoorbeeld individuen die onder-

schept werden. Meerdere personen binnen de categorie onderschepten kre-

gen namelijk een veel hogere straf dan een aantal terugkeerders. 

Tot slot de twee personen die er niet in slaagden om Syrië te bereiken en 

onverrichter zaken weer naar huis reisden. Ook hier zijn vrij forse straffen 

opgelegd, namelijk 72 en 48 maanden. De persoon die de laatste straf kreeg, 

was door zijn familie overtuigd om terug te keren. Hem werd sectie vijf van 

de TA 2006 ten laste gelegd, maar ook tweemaal het verspreiden van terrori-

stische geschriften.  

9.6.1  Terroristenafdeling 

In Engeland en Wales werd in juli 2017 de eerste gevangenis in gebruik 

genomen voor ‘radicalised extremists’ met islamistische achtergrond.
107

 Dit 

betreft een ‘separation centre’ op het terrein van een bestaande gevan-

                                                           
103 BBC 2016a. 
104 Crown Prosecution Service 2015. 
105 In een zaak werd levenslang opgelegd. Van deze straf moeten minstens 144 maanden uitgezeten 
worden. Bij de berekening van de gemiddelde straf is van dit getal uitgegaan. In de grafiek is deze kolom 
echter maximaal doorgetrokken om duidelijk te maken dat het hier om de zaak gaat waar levenslang 
werd opgelegd. 
106 BBC 2016b. 
107 Ministry of Justice 2017. Zie ook Travis 2016. 
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genis.
108

 Er zijn plannen voor nog twee instellingen zodat er een totale 

capaciteit is voor 28 gedetineerden. De gevangenen die er geplaatst worden 

hebben het hoogste risicoprofiel, dat wil zeggen, zij vormen een gevaar voor 

de nationale veiligheid, of zijn betrokken bij het beramen van terroristische 

aanslagen of proberen medegevangenen te beïnvloeden. Deze aanpak werd 

voorgesteld als onderdeel van een beleidsherziening door het ministerie van 

justitie gepubliceerd in 2016.
109

 

In het VK is justitie een gedelegeerde bevoegdheid. De individuele landen 

van het VK mogen daar zelf over beslissen. Schotland en Noord-Ierland 

hebben bijvoorbeeld geen speciale faciliteiten voor veroordeelden voor 

terroristische misdrijven en lijken ook niet van plan op korte termijn deze te 

gaan bouwen. 

Vóór de beleidsherziening van 2016 kende Engeland al sinds de jaren ’60 

een spreidingsbeleid over acht extra beveiligde gevangenissen die bovendien 

regelmatige gerouleerd werden. Dit gold voor leden van de Provisional Irish 

Republican Army (PIRA) in het kader van het Noord-Ierse conflict. Het 

spreidingsbeleid had tot doel de risico’s op rekrutering voor medegevang-

enen te beperken. Daarentegen werden PIRA-gevangenen in Noord-Ierland 

wel in één gevangenis samengebracht.
110

 Nog steeds is er discussie of dit 

effectief was of juist contraproductief. 

Grafiek 6: celstraf in maanden, het type wetsartikel en het type (potentiële) 

jihadistische strijder (n=31) 

De weergave van de typen is te zien op de horizontale as. De legenda is als volgt: 

OS (onderschept), TK (terugkeerder) en AG (reis afgebroken en teruggekeerd naar 

het thuisland). Bij veroordelingen op basis van het jeugdrecht staat een ‘jr’ achter 

het type op de horizontale as. Bij rechtszaken in hoger beroep is alleen de 

opgelegde straf uit deze zaak weergegeven en niet een eerder opgelegde straf. De 

balkjes geven dus de effectieve celstraf weer. De kleuren van de balkjes vertegen-

woordigen de wetsartikelen op basis waarvan de verdachten veroordeeld zijn. De 

zaken zijn in chronologische volgorde weergegeven. De rechtszaak waarin 

levenslang werd opgelegd betreft de onderschepte persoon met nummer vijf (dit 

                                                           
108 Dit is HMP Frankland in County Durham. 
109 Ministry of Justice 2016. 
110 Dit was in HMP Maze. De gevangenis werd gesloten naar aanleiding van het Goedevrijdagakkoord 
(1998). De gevangenen werd vervolgens samengebracht in HMP Maghaberry. 
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betekent niet dat de persoon 180 maanden kreeg, maar om duidelijk te maken dat 

het hier om een levenslange straf gaat is de kolom maximaal doorgetrokken). 
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Personen naar type 

Opruiing (TA06, s1) Verspreiding terr. publ. (TA06, s2)

Voorb. terr. hand. (TA06, s5) Bezoek terr. training (TA06, s8)

Lidmaatschap verboden org. (TA00, s11) Steun verboden org. (TA00, s12)

Fondsenwerving terr. doel. (TA00, s15) Arrangeren fondsenw. terr. (TA00, s17)

Verstrekken informatie terr. misd. (TA00, s39b) Geven wapentraining (TA00, s54)

Bezit gerel. aan terr. misd. (TA00, s57) Verzam. info. plegen terr. misd. (TA00, s58)

Doc. Act Mal. Act

Firearms Act

Levenslang 
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9.7  Concluderend 

Het VK telt ongeveer 850 uitreizigers naar Syrië/Irak waarvan naar schatting 

de helft weer is teruggekeerd. Er zijn 32 rechtszaken geïnventariseerd waarin 

31 personen terecht hebben gestaan. De eerste zaken dateren van 2014 en 

sindsdien is het aantal elk jaar gestaag toegenomen. Twee derde van de 

personen die terecht stonden waren uitreizigers die tijdig onderschept 

werden door de overheid, voor 17 personen was dit in het VK zelf. 

In alle rechtszaken werden bij veroordelen gebruik gemaakt van wetgeving 

tegen terroristische misdrijven – in tegenstelling tot Duitsland en Nederland 

waar in enkele zaken andere wetsartikelen de basis vormden voor de 

berechting. In het VK werd bijna uitsluiten een beroep gedaan op sectie vijf 

van de TA 2006 om een persoon te veroordelen. Dit betreft het voorbereiden 

van terroristische misdrijven. Tegen twee personen werd ook gevonnist op 

basis van het deelnemen aan training voor terroristische doeleinden.  

De TA 2000 kwam er nauwelijks aan te pas. Eénmaal werd een persoon 

schuldig bevonden aan deelname van een verboden organisatie. Dit is een 

opvallend verschil met Nederland, België en Duitsland waar dit aspect juist 

veelvuldig in gebruik was bij veroordelingen. Personen die een reispoging 

ondernamen, maar uit eigen beweging terugkeerden kregen forse straffen 

opgelegd. Voor alle rechtszaken bleek de gemiddelde celstraf 76 maanden te 

zijn. Eén persoon kreeg levenslang opgelegd waarvan minstens 144 maan-

den moet worden uitgezeten.  
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10  Verenigde Staten 

Aantal jihadistische buitenlandse strijders111 
Meetmoment: september 2017 
 Aantal: < 127 

 In Syrië/Irak:  

 Terugkeerders: 7  

Aantal rechtszaken 24 

Toepassing jeugdrecht 0 

Man/vrouw 23/1 

Gemiddelde duur verblijf van terugkeerders 
in Syrië/Irak (maanden; n=2) 15,8 

Gemiddelde effectieve 
straf (maanden) 176,3 

Verdeling van de rechtszaken over tijd 

2013 2014 2015 2016 Tot en met 
juni 2017 

 1 3 19 1 

Verdeling van de typen jihadistische buitenlandse strijders (n=24) 

Onderschepten Strijders Terugkeerders 

22 (91,7%)  2 (8,3%) 

10.1  Inleiding 

Sinds de jaren ’70 werden er in de VS meerdere statuten of acts aangenomen 

om terrorisme te bestrijden. Zo maakte een statuut uit 1976 het mogelijk om 

Amerikaanse hulp aan andere landen op te zeggen als bleek dat deze landen 

ondersteuning boden aan groeperingen die zich schuldig maakten aan inter-

nationaal terrorisme. In 1996 was er de Antiterrorism and Effective Death 

Penalty Act (AEDPA). Dit statuut had grote invloed op het Amerikaanse 

strafrecht, omdat het de mogelijkheden verruimde tot opsluiting zonder tus-

senkomst van een rechter.  

Na de aanslagen op 11 september 2001 volgde de USA Patriot Act die de 

definitie van domestic terrorism verbreedde. De definitie verwijst naar han-

delingen die intimidatie of dwang ten aanzien van de bevolking tot doel 

hebben of via deze weg het beleid of handelen van de overheid willen beïn-

vloedden. Aanvankelijk kende de Patriot Act een horizonbepaling om de 

verruimde bevoegdheden periodiek te herzien, maar dit werd verwijderd na 

de vernieuwing van het statuut in 2006 en waarmee de Patriot Act permanent 

                                                           
111 Barrett 2017, pp. 12-13. 



69 
 

karakter kreeg. De Amerikaanse contraterrorisme-wetgeving is te vinden 

onder hoofdstuk 113B van title of statuut 18 van het wetboek van strafrecht, 

de U.S. Code. 

10.2  Ondersteuning van een terroristische organisatie 

In de VS werden de meeste rechtszaken – in vergelijking met de andere 

landen en in relatieve termen – gevoerd tegen personen die onderschept 

waren door de overheid bij hun poging tot uitreis. Het gaat om 22 van de 24 

rechtszaken die betrekking hebben op (potentiële) jihadistische buitenlandse 

strijders. Bovendien werden 20 van deze 22 personen in het thuisland opge-

pakt. Slechts twee personen werden in het buitenland tegengehouden. Als 

het gaat om de wetsartikelen op basis waarvan de onderschepte personen 

veroordeeld werden dan blijkt het in alle gevallen te gaan om ondersteuning 

van een terroristische organisatie. 

Het ondersteunen van terroristische organisaties – [p]roviding material sup-

port or resources to terrorists – staat beschreven in het Amerikaanse wet-

boek van strafrecht in paragrafen 2339A en 2339B. De tweede paragraaf is 

specifiek van toepassing op buitenlandse terroristische organisaties. Het 

bereik van paragrafen 2339A en B omvat niet alleen het daadwerkelijk 

verlenen van ondersteuning, maar stelt ook vast als strafbare feiten het 

samenspannen tot ondersteuning en het doen van een poging daartoe. De 

veroordelingen kwamen vooral tot stand op basis van deze laatste twee 

elementen van paragrafen 2339A en B.  

10.2.1  Samenspanning tot het ondersteunen van een terroristische 

organisatie 

Uit 13 van de 24 zaken blijkt dat het samenspannen gericht op het onder-

steunen van een terroristische organisatie in het buitenland (mede) de basis 

was voor de veroordeling. In negen rechtszaken werd gevonnist alleen op 

grond van samenspanning. Zesmaal werd samenspanning gebruikt in com-

binatie met poging tot ondersteuning.  

In november 2016 legde de rechtbank acht personen uit de staat Minnesota 

tot celstraffen, omdat zij samen plannen hadden gemaakt om naar Syrië te 

gaan en zich daar bij IS aan te sluiten. De personen ondernamen meerdere 

pogingen tot uitreis. Een aantal werden op het vliegveld tegengehouden toen 

ze naar Europa wilden reizen. Vervolgens probeerden ze aan valse pas-



70 
 

poorten te komen om alsnog te kunnen uitreizen.
112

 Alle acht werden 

opgepakt en veroordeeld. De zaak kreeg veel aandacht van Amerikaanse 

media en werd gezien als trendsettend. 

10.2.2  Poging tot het ondersteunen van een terroristische organisatie 

In 16 zaken werd er (mede) veroordeeld voor en poging tot ondersteuning. In 

negen van deze rechtszaken was deze vorm van ondersteuning zelfs de enige 

grond op basis waarvan de verdachte straf kreeg. Bij de andere zeven zaken 

werd poging tot ondersteuning met een ander wetselement gecombineerd. 

Zes keer betrof dit samenspanning en één keer verboden wapenbezit.  

Exemplarisch voor veel van deze zaken is het volgende: een persoon werd 

aangehouden op het vliegveld van Chicago. Hij had tickets geboekt voor een 

vlucht naar Turkije. Toen de politie diezelfde avond bij hem huiszoeking 

deed, vonden ze daar onder andere een reisbeschrijving, inclusief namen van 

contactpersonen in Turkije en een rudimentaire kaart waarin de route naar 

het Turks-Syrische grensgebied geschetst stond. De persoon kreeg 40 maan-

den celstraf opgelegd.
113

 Bijna de helft van alle personen werd opgepakt op 

het moment dat zij op het punt stonden vluchten te nemen of met de bus de 

grens te passeren. 

10.3  Afgeven van een valse verklaring 

In slechts twee rechtszaken werden terugkeerders berecht. Bij beide per-

sonen kwam de veroordeling tot stand op basis van het afgeven van een 

valse verklaring. Een persoon werd na zijn terugkeer in de VS door de FBI 

ondervraagd over zijn verblijf in Syrië. Aanvankelijk claimde hij aan de kant 

van het Vrije Syrische Leger gevochten te hebben. Ook ontkende hij trouw 

gezworen te hebben aan de leider van IS. De FBI ontdekte bij huiszoeking 

op de computer van de verdachte enkele tweets waaruit bleek dat hij wel aan 

de leider van IS trouw gezworen had. De persoon kreeg een celstraf van 48 

maanden.
114

 

10.4  Samenspannen tot het plegen van moord 

Drie personen werden uiteindelijk veroordeeld voor het samenspannen tot 

het plegen van moord. Dit was in het kader van de Minnesota-zaak. 

                                                           
112 United States District Court for the District of Minnesota 2016.  
113 United States District Court – Northern District of Illinois – Eastern Division 2014. 
114 United States District Court – Northern District of Texas 2015. 
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10.5  Hoger beroep en vrijspraak 

Geen van de rechtszaken leidden tot volledige vrijspraak. Een van de uit 

Minnesota afkomstige personen diende een verzoek tot hoger beroep in, 

maar trok het een dag later alweer terug. Kort na de uitspraak in de 

Minnesota-zaak was er wel de verwachting dat er zaken in hoger beroep 

zouden komen.
115

 Over het verdere verloop van eventuele hoger beroeps-

zaken is verder niets bekend. 

10.6  Straffen 

De gemiddelde straf is 176 maanden cel. Wat opvalt is dat de twee terug-

keerders ten opzichte van de andere veroordeelden relatief milde straffen 

kregen – 48 en 96 maanden – ondanks dat zij in Syrië waren geweest. Bij 

enkele andere landen zien we dat een verblijf in Syrië vaak hogere straffen 

tot gevolg had, zeker vergeleken met uitreizigers die door de overheid 

onderschepte waren. Vergeleken met de straffen in andere landen zijn de 

voorgenoemde straffen juist fors te noemen.  

De hoogste straf die werd opgelegd is 420 maanden. Dit betrof een van de 

personen uit Minnesota. Ook twee andere personen die in deze zaak onder 

meer veroordeeld werden voor het samenspannen tot het plegen van moord 

kregen celstraffen ter hoogte van 360 maanden cel. 

Naar de uitspraken in de Minnesota-zaak werd uitgekeken, omdat de rechter 

de strafoplegging per persoon afwoog om – waar van toepassing – ruimte te 

bieden voor mogelijkheden tot de-radicalisering. Dit laatste had geen plek in 

het Amerikaanse rechtssysteem. In rechtszaken in de VS is het gebruikelijk 

dat een coöperatieve opstelling van de verdachte leidt tot een minder hoge 

celstraf. Alle verdachten hadden aangegeven spijt te hebben van hun daden, 

maar slechts twee werkten daadwerkelijk mee.  

Bij een van deze personen betekende dit uiteindelijk het uitzitten van het 

voorarrest en plaatsing in een zogenoemd halfway house – een semi-open 

instelling waarin veroordeelden werken aan hun re-integratie in de 

samenleving; deze persoon is inmiddels vrijgelaten.
116

 De andere veroor-

deelden in de Minnesota-zaak (onderschepten 13 tot 20) kregen forse straf-

fen opgelegd. Bij velen leidde dit tot verontwaardiging en ervoeren het als 

                                                           
115 CBS Minnesota 2016. 
116 Montemayor 2017. 



72 
 

strijdig met het idee om ruimte te creëren voor mogelijkheden tot de-radi-

calisering. 

10.6.1  Terroristenafdelingen 

In 2002 namen de VS op de marinebasis Guantánamo Bay een speciale ge-

vangenis in gebruik voor zogenoemde enemy combatants, personen die in 

het kader van de war on terror gevangen waren genomen. Het betrof hier 

vooral buitenlandse gedetineerden. 

In de VS kent het Federal Bureau of Prisons een aantal extra beveiligde ge-

vangenissen waar de meest notoire terroristen gevangen gehouden worden. 

Op het niveau van de individuele staten zijn de verschillen groot en worden 

de personen die veroordeeld zijn voor bijvoorbeeld het financieren van 

terrorisme of alleen het dreigen met aanslagen niet in aparte (extra beveilig-

de) gevangenissen gezet. 

Grafiek 7: celstraf in maanden, het type wetsartikel en het type (potentiële) 

jihadistische strijder (n=24) 

De weergave van de typen is te zien op de horizontale as. De legenda is als volgt: 

OS (onderschept) en TK (terugkeerder). Bij rechtszaken in hoger beroep is alleen de 

opgelegde straf uit deze zaak weergegeven en niet een eerder opgelegde straf. De 

balkjes geven dus de effectieve celstraf weer. De kleuren van de balkjes vertegen-

woordigen de wetsartikelen op basis waarvan de verdachten veroordeeld zijn. De 

zaken zijn in chronologische volgorde weergegeven. Onderschepten 13 tot 20 

stonden terecht in de Minnesota-zaak. 
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10.7  Concluderend 

Vergeleken met de Europese landen kent het vraagstuk van de (potentiële) 

buitenlandse jihadistische strijders in de VS een bescheiden omvang met 127 

Syriëstrijders en zeven terugkeerders. Tot nog toe waren er 24 rechtszaken 

tegen evenzoveel personen. Deze personen zijn bijna allemaal tijdens hun 

uitreispoging onderschept door de overheid; bij 22 individuen was dit het 

geval. Ook in de Amerikaanse rechtszaken werd geen andere wetgeving 

gebruikt dan die gericht tegen terroristische misdrijven. Alle 22 zaken 

werden gevoerd op basis het ondersteunen van een buitenlandse 

terroristische organisatie (§§ 2339A en B). Deze wetsartikelen kenden een 

breed toepassingsbereik. Twee elementen uit deze artikelen voerden de 

boventoon bij de veroordelingen. Enerzijds was dit het samenspannen tot 

ondersteuning en anderzijds het doen van een poging tot ondersteuning. In 

een vijfde van de rechtszaken werd er zelfs gevonnist op basis van beide 

aspecten. Drie personen kregen een veroordeling op basis van het samen-
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spannen van moord opgelegd. Daarentegen werden de twee terugkeerders 

gestraft voor het afgeven van valse verklaringen over hun reizen. Hun 

verblijf in Syrië leidde ook niet per definitie tot een hogere celstraf. Voor 

alle rechtszaken bleek de gemiddelde straf 176 maanden te zijn, maar dit was 

wel flink hoger dan in de Europese landen. 
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11  Conclusie 

Aantal jihadistische buitenlandse strijders 

 Aantal: 4.705 

 In Syrië/Irak: 1.595 

 Terugkeerders: 1.217 

Aantal rechtszaken 251 

Toepassing jeugdrecht 11 

Man/vrouw 200/20 

Gemiddelde duur verblijf van 
terugkeerders in Syrië/Irak (maanden; 
n=61) 6,3 

Gemiddelde effectieve straf 
(maanden) 83,3 

Verdeling van de rechtszaken over tijd (van een aantal rechtszaken is de datum onbekend) 

2013 2014 2015 2016 Tot en met 
juni 2017 

1 13 95 88 45 

Verdeling van de typen jihadistische buitenlandse strijders (n=225)117 

Onderschepten Strijders Terugkeerders Reis afgebroken 

70 (31,1%) 64 (28,4%) 86 (38,2%) 5 (2,2%) 

11.1  Inleiding 

De zeven landen die centraal staan in dit onderzoek tellen naar schatting 

tezamen bijna vijfduizend jihadistische buitenlandse strijders. Dit getal bevat 

zowel uitreizigers die in Turkije strandden, personen die Syrië/Irak wisten te 

bereiken en strijders die in de loop der tijd terugkeerden. De laatste groep 

wordt geschat op iets meer dan 1.200 personen. Onduidelijk is het aantal 

strijders dat in Syrië is omgekomen. Volgens de laatste schattingen bevinden 

zich nog ongeveer 1.600 jihadisten uit de zeven onderzochte landen in 

Syrië/Irak. De gemiddelde duur van het verblijf van terugkeerders uit Syrië 

en Irak is 6,2 maanden. 

In dit concluderende hoofdstuk worden de bevindingen uit de individuele 

landenhoofdstukken samengebracht om algemene ontwikkelingen, overeen-

komsten en verschillen te duiden. Deel twee gaat kort in op hoe Nederland 

zich verhoudt ten opzichte van de andere landen als het gaat om de aantallen 

                                                           
117 De reden dat de aantallen hier afwijken van het totaal aantal personen (mannen en vrouwen) heeft 
te maken dat voor Nederland voor een persoon het type niet kon worden vastgesteld en dat in België 
een aantal personen in twee zaken terechtstonden en dus ook twee keer zijn meegeteld.  
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jihadistische buitenlandse strijders. Deel drie kijkt naar het verloop van de 

rechtszaken over tijd. Ook worden de rechtszaken hier vergeleken met de 

aantallen jihadistische buitenlandse strijders per land en worden de landen 

onderling vergeleken. Daarnaast wordt er ingegaan op verschillen en over-

eenkomsten tussen de landen wat betreft de verschillende types uitreizigers. 

Deel vier bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van de gebruikte wets-

artikelen. Deel vijf gaat in op de straffen. Deze worden vergeleken per land 

en per type uitreiziger. Tot slot geeft deel zes een reflectie op toekomstig 

onderzoek. 

De belangrijkste bevindingen die uit deze delen naar voren komen worden 

hieronder kort weergegeven: 

 In de meeste landen hebben de overheden slechts een klein deel van 

de totale aantallen (potentiële) Syriëgangers kunnen veroordelen 

 De celstraffen variëren enorm. De gemiddelde celstraffen tussen de 

landen lopen uiteen van 35 tot 176 maanden 

 Er wordt bij de berechting van jihadisten bijna uitsluitend contra-

terrorisme-wetgeving gebruikt 

 De meest gebruikte wetsartikelen zijn in algemene zin deelname aan 

een terroristische organisatie en voorbereidingshandelingen voor ter-

roristische misdrijven 

11.2  Nederland 

Specifiek voor Nederland zijn de belangrijkste bevindingen als volgt: 

 Nederland was vergeleken met de andere landen relatief vroeg met 

de veroordeling van Syriëgangers 

 Gekeken naar de ratio tussen veroordelingen en totale aantallen 

uitreizigers zit Nederland in de middenmoot  

 De helft van de veroordelingen betreft door de overheid onder-

schepte uitreizigers 

 In Nederland werden personen bij verstek veroordeeld 

 Deelname aan een terroristische organisatie was het meest voor-

komende wetsartikel 

 In vergelijking met de andere landen was de gemiddelde celstraf in 

Nederland het laagst, maar gekeken naar type uitreiziger bleek dit op 
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te gaan voor onderschepte uitreizigers en terugkeerders, niet voor 

strijders  

De groep Nederlandse jihadistische buitenlandse strijders is relatief klein 

vergeleken met de meeste andere onderzochte landen – bijna 300 personen. 

In België (478), Duitsland (meer dan 915), het VK (850) en Frankrijk (bijna 

twee duizend) lagen de cijfers veel hoger. De gemiddelde duur van verblijf 

in Syrië/Irak van de teruggekeerde Nederlandse jihadisten was 5,2 maanden 

en daarmee iets korter dan in de andere landen. Daarbij dient te worden 

aangetekend dat de meesten onder hen terugkeerden vóór het uitroepen van 

het kalifaat door IS en dat na 2014, anders dan in andere landen, amper nog 

Nederlandse jihadisten uit Syrië of Irak vertrokken. 

11.3  De rechtszaken 

De teller wat betreft het aantal afgeronde rechtszaken in de onderzochte 

landen in de periode 2013 tot en met juni 2017, inclusief zaken in hoger 

beroep en vrijspraken, staat op 251. Dat is slechts iets meer dan vijf procent 

van het totaal aantal jihadistische buitenlandse strijders die zich richting 

Syrië/Irak waagden.
118

 Het aantal terugkeerders dat terechtstond was 86. Ook 

bij deze categorie gaat het om een fractie van het totaal: zeven procent van 

meer dan 1.200 terugkeerders. 

De ontwikkeling van het aantal rechtszaken over de tijd laat een groei zien. 

Van één in 2013 naar 109 tot en met 2015 en 251 tot en met juni 2017. Ne-

derland valt op als het land dat in 2013 als eerste van de zeven onderzochte 

landen een rechtszaak voerde tegen (potentiële) uitreizigers. Het aantal 

zaken nam daarna snel toe. De afgelopen jaren was er gemiddeld gezien 

bijna elke maand een rechtszaak. En met 29 rechtszaken in de periode tot en 

met juni 2017 heeft Nederland een iets hoger percentage dan de andere 

landen als het gaat om de relatieve aantallen jihadistische buitenlandse 

strijders dat terecht stond: acht procent van de 280 uitreizigers tegenover 

zeven en een half procent voor de zeven landen als geheel. 

De VS (19 procent) en België (17 procent) hebben hogere percentages ver-

oordeelden ten opzichte van het totaal aantal uitreizigers vergeleken met 

Nederland. De VS heeft in absolute aantallen wel veel minder uitreizigers 

                                                           
118 Dit is een conservatieve becijfering: er is niet gezocht naar zaken die gaat over financiering, opruiing, 
rekrutering en ondersteuning. 
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dan Nederland. Ten opzichte van enkele andere Europese landen heeft Ne-

derland een hogere verhouding veroordelingen versus aantallen uitreizigers. 

De ratio veroordeelde uitreizigers met het totaal aantal uitreizigers is voor 

het VK (drie en een half procent), Duitsland (bijna drie procent), Frankrijk 

(bijna 2 procent) en Denemarken (nog geen één procent) stukken lager. 

Als we kijken naar hoe de personen die terecht hebben gestaan zich verdelen 

over de fases van uitreis tot terugkeer – zie het schema bovenaan pagina 75 

en tabel negen op pagina 79 – dan zien we in globale zin een min of meer 

gelijke verdeling tussen uitreizigers, strijders en terugkeerders. De landen 

onderling verschillen echter behoorlijk. 

Onderschepte uitreizigers 

In het VK en de VS stonden vooral onderschepte uitreizigers terecht. Van 

alle in het VK berechte jihadistische buitenlandse strijders behoorde 67 pro-

cent tot deze categorie. In de VS was dit zelfs 91 procent. Onderschepte uit-

reizigers vormden de helft van de rechtszaken in Nederland. Voor Frankrijk 

(27 procent), België (bijna zeven procent), Duitsland (bijna vier procent) en 

Denemarken (nul procent) zijn deze aantallen flink lager. 

Strijders 

De meeste strijders – zowel in absolute als relatieve aantallen – werden in 

België berecht. Het ging hier om 56 personen die bijna 64 procent van het 

aantal in België veroordeelde personen vertegenwoordigden. In nog twee 

andere landen werden strijders veroordeeld. In Nederland ging het bij de 

categorie strijders om ruim een kwart van het totaal aantal berechte per-

sonen. Het andere land waar ook strijders werden veroordeeld was Frank-

rijk, daar ging het om slechts zes procent van de veroordeelde personen. 

Deze drie landen zijn de enige landen die jihadistische buitenlandse strijders 

bij verstek hebben veroordeeld. 

Terugkeerders 

De enige persoon die tot nog toe in Denemarken werd berecht in verband 

met een gang naar Syrië is een terugkeerder. Bijna alle in Duitsland berechte 

jihadistische buitenlandse strijders vielen ook in deze categorie, maar liefst 

96 procent. Twee derde van de personen berecht in Frankrijk was een terug-

keerder. In het VK was dit iets mee dan een kwart. In Nederlandse rechts-

zaken was bijna 23 procent een terugkeerder. In de Amerikaanse zaken ging 

het om slechts acht procent. 
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Tabel 9: aantallen berechte (potentiële) jihadistische strijders naar type 

 Onderschepten Strijders Terugkeerders Reis afgebroken 

Nederland 11 (50%) 6 (27,6%)  5 (22,7%)  

België 6 (6,8%) 56 (63,6%) 24 (27,3%) 2 (2,3%) 

Denemarken   1 (100%)  

Duitsland 1 (3,8%)  25 (96,2%)  

Frankrijk 9 (27,3%) 2 (6,1%) 21 (63,6%) 1 (3%) 

VK 21 (67,7%)  8 (25,8%)  2 (6,5%) 

VS 22 (91,7%)  2 (8,3%)  

11.4  Wetsartikelen 

Alle landen hebben wetgeving die terroristische misdrijven strafbaar stellen. 

In sommige landen zoals Nederland, België en Denemarken dateert deze 

wetgeving van 2003 of 2004 en kwam deze tot stand na het EU kaderbesluit 

uit 2002. Duitsland, Frankrijk, het VK en de VS hadden voor die tijd al 

specifieke terrorismewetgeving. Ook in deze landen is in de jaren na de aan-

slagen op 11 september 2001 het strafrechtelijk instrumentarium verder aan-

gescherpt. Voor de VS was dit via de Patriot Act, voor de Europese landen 

was dit het gevolg van EU besluiten.
119

 

De inzet van terrorismewetgeving 

Bij de berechting van jihadistische buitenlandse strijders maakten alle landen 

gebruik van terrorismewetgeving. In de meeste landen, waaronder België, 

Frankrijk, het VK, de VS en  Denemarken, werd uitsluitend deze wetgeving 

gebruikt om tot een veroordeling te komen. In Duitsland en Nederland waren 

er per land twee zaken waar andere wetgeving werd ingezet. Duitsland 

gebruikte het internationaal recht om terugkeerders te veroordelen voor mis-

daden gepleegd in Syrië. In Nederland ging het om zaken waarin de aan-

klacht zich baseerde op terroristische misdrijven, maar er uiteindelijk alleen 

een veroordeling volgde op basis van diefstal, geweldpleging en verboden 

wapenbezit. 

Voorbereidingshandelingen voor terroristische misdrijven 

Rond het gebruik van wetsartikelen met betrekking tot terroristische mis-

drijven sprongen een aantal zaken in het oog. Het belangrijkste verschil 

betroft dat tussen enerzijds deelname aan een terroristische organisatie en 

                                                           
119 In 2008 en 2017 waren er achtereenvolgens een EU-kaderbesluit en richtlijn ter aanpassing en 
vervanging van het besluit uit 2002. 
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anderzijds voorbereidingshandelingen voor terroristische misdrijven. Frank-

rijk, het VK en de VS zetten vaak deze laatste categorie in. In het VK, waar 

tot nog toe relatief veel onderschepte uitreizigers terecht stonden, werd 

veelvuldig gebruik gemaakt van sectie vijf van de TA 2006. In Frankrijk was 

het wetsartikel samenspannen tot het plegen van terroristische misdrijven de 

gemene deler bij alle veroordelingen, ongeacht of dit onderschepte uitreizi-

gers betrof of de aanzienlijke groep terugkeerders. In het VK was de situatie 

juist omgekeerd. Hier was het sectie vijf van de TA 2006 – voorbereidings-

handelingen voor terroristische misdrijven – dat vooral werd ingezet. Het 

Amerikaanse material support houdt het midden tussen deelname aan een 

terroristische organisatie en voorbereidingshandelingen. Material support 

werd vooral in deze laatste zin ingezet: niet de daadwerkelijke onder-

steuning, maar het samenspannen tot en de poging tot ondersteuning vormde 

de kern bij de veroordelingen van onderschepte uitreizigers. Voor de terug-

keerders gebruikte men in de VS vaak het afgeven van een valse verklaring 

als basis voor de veroordeling. 

Deelname aan een terroristische organisatie 

In Duitsland, België en Nederland nam deelname aan een terroristische 

organisatie een belangrijke plaats in bij de veroordeling van voornamelijk 

strijders en terugkeerders. Interessant is dat in het VK nauwelijks gebruik 

werd gemaakt van dit wetsartikel – slechts eenmaal – terwijl dit op basis van 

sectie 11 van de TA 2000 wel mogelijk is. In Nederland werden veel onder-

schepte uitreizigers voor poging tot deelname aan een terroristische organi-

satie veroordeeld en een kleinere groep voor het voorbereiden van deelname. 

Zo bezien lijkt de Nederlandse keuze voor wetsartikelen enigszins op die in 

de VS. 

Toch vraagt deze algemene onderverdeling tussen voorbereidingshandel-

ingen en deelname om enige nuance. In Nederland en Duitsland werd meer-

maals – en vaak met succes – het voorbereiden van terroristische misdrijven 

gehanteerd als basis voor de veroordeling (in Duitsland het voorbereiden van 

aantasting van openbaar gezag). Uit de Nederlandse zaken bleek dat dit op 

twee manieren tot stand werd gebracht: via het wetsartikel voorbereiden 

voor terroristische misdrijven (artikel 134a) of via de meer specifieke artike-

len waarin moord en doodslag met terroristische oogmerk strafbaar zijn ge-

steld (288a en 289a) en dan in combinatie met samenspanning (96 lid 2). 
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11.5  Straffen 

11.5.1  Vergelijking tussen de landen 

Uit een vergelijking van de celstraffen tussen de landen bleek dat er grote 

verschillen bestaan.
120

 In de VS werd het strengst gestraft, gevolgd door 

Frankrijk, het VK en Denemarken. In België, Duitsland en Nederland werd 

het lichtst gestraft. Nederland had een gemiddelde effectieve celstraf van 

35,7 maanden; iets meer dan de helft van de strafmaat in het VK en ongeveer 

een vijfde van dat in de VS. 

Tabel 10: algemeen – gemiddelde effectieve celstraf per land in maanden 

Neder-

land 

België Dene-

marken 

Duits-

land 

Frank-

rijk 

VK VS 

35,7 53 72 51 86,2 77,6 176,3 

N=24 N=77 N=1 N=25 N=33 N=32 N=24 

11.5.2  Vergelijking tussen de landen en typen uitreiziger 

In de zes Europese landen werden gemiddeld genomen de onderschepten het 

lichtst gestraft, gevolgd door de terugkeerders en tot slot de strijders, hoewel 

deze laatste categorie maar voor drie landen opging. In de VS was de situatie 

omgekeerd, daar werden onderschepten aanzienlijk zwaarder gestraft dan 

terugkeerders, alhoewel het wat deze laatste categorie betreft slechts om 

twee personen ging. Hieronder worden per type de verschillen en overeen-

komsten tussen de landen besproken.  

Onderschepte uitreizigers 

Nederland strafte het lichtst met betrekking tot onderschepte uitreizigers: de 

acht uitreizigers kregen gemiddeld 24,3 maanden cel. Dan volgden België en 

Duitsland, maar het ging in deze landen om respectievelijk twee en een 

veroordeling. Deze drie landen lagen relatief dicht bij elkaar in de buurt. In 

Frankrijk en het VK lag de gemiddelde celstraf voor onderschepte uit-

reizigers namelijk flink hoger: achtereenvolgens 54,7 (negen veroordelin-

gen) en 74,1 maanden (21 veroordelingen). De gemiddelde straffen waren 

met afstand het hoogst in de VS, maar liefst 185,7 maanden (22 veroorde-

lingen). 

 

 

                                                           
120 De gemiddelde celstraf voor alle landen was 83,3 maanden. 
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Tabel 11: onderschepte uitreizigers – gemiddelde effectieve celstraf per land in maanden 

Neder-

land 

België Dene-

marken 

Duits-

land 

Frank-

rijk 

VK VS 

24,3 30  36 54,7 74,1 185,7 

N=8 N=2  N=1 N=9 N=21 N=22 

Strijders 

Veroordelingen bij verstek van strijders troffen we aan in drie landen. In 

België werd er gemiddeld 64 maanden cel opgelegd (51 veroordelingen), 

terwijl dit in Nederland 72 maanden was (zes veroordelingen). Het is bij de 

Belgische veroordelingen wel belangrijk in het oog te houden dat velen 

terecht stonden voor activiteiten in het kader van Sharia4Belgium (S4B) in 

het land zelf en niet zozeer voor feiten gepleegd in Syrië/Irak. De hoogste 

straffen werden gegeven door de Franse rechter. De twee personen die hier 

terecht stonden kregen gemiddeld 150 maanden cel. 

Tabel 12: strijders – gemiddelde effectieve celstraf per land in maanden 

Neder-

land 

België Dene-

marken 

Duits-

land 

Frank-

rijk 

VK VS 

72 64   150   

N=6 N=51   N=2   

Terugkeerders 

Ook wat betreft de gemiddelde celstraffen voor terugkeerders was Nederland 

het land met de laagste straffen: gemiddeld 25,4 maanden voor vijf veroor-

deelde personen. In België werd gemiddeld 48 maanden cel opgelegd (16 

veroordelingen) en in Duitsland was de celstraf gemiddeld 51,7 maanden (24 

veroordelingen). In de VS, waar twee terugkeerders werden veroordeeld, 

was het gemiddelde 72 maanden, terwijl de enige Deense terugkeerder 84 

maanden kreeg. Het hoogst waren de straffen in het VK en Frankrijk waar 

respectievelijk 93,1 (acht veroordelingen) en 96,8 (21 veroordelingen) maan-

den cel werd gegeven. 

Tabel 13: terugkeerders – gemiddelde effectieve celstraf per land in maanden 

Neder-

land 

België Dene-

marken 

Duits-

land 

Frank-

rijk 

VK VS 

25,4 48 84 51,7 96,8 93,1 72 

N=5 N=16 N=1 N=24 N=21 N=8 N=2 

 



83 
 

Uitreis afgebroken 

In totaal waren er vijf rechtszaken tegen personen die tijdens de heenreis 

vrijwillig besloten terug te keren naar huis. In vier gevallen werden personen 

veroordeeld. De persoon in de Belgische rechtszaak werd als minderjarige 

berecht en in een gesloten instelling geplaatst. In Frankrijk kreeg een per-

soon 36 maanden cel, terwijl in het VK dit gemiddeld 60 maanden was (twee 

veroordelingen).  

Tabel 14: reis afgebroken – gemiddelde effectieve celstraf per land in maanden 

Neder-

land 

België Dene-

marken 

Duits-

land 

Frank-

rijk 

VK VS 

 Gesloten 

instelling 

  36 60  

 N=1121   N=1 N=2  

Vergelijking 

Wat verder nog opvalt was dat in Nederland er nauwelijks een verschil 

bestond tussen de gemiddelde celstraf voor onderschepten en terugkeerders, 

deze was namelijk respectievelijk 24,3 en 25,4 maanden. In de andere landen 

was dit verschil veel groter. Duitsland, België en het VK lagen relatief dicht 

bij elkaar met achtereenvolgens 15,7 maanden, 18 maanden en 19 maanden. 

In Frankrijk was het verschil tussen de gemiddelde celstraf voor onderschep-

ten en terugkeerders met 42,1 maanden nog een maat groter. Het grootst was 

het verschil in de VS met 113,7 maanden, maar dan omgekeerd, want hier 

werden de terugkeerders (hoewel maar twee veroordelingen) juist zwaarder 

gestraft dan de onderschepten.  

                                                           
121 De andere persoon die in deze categorie viel werd vrijgesproken. 
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Tabel 15: aantallen berechte personen en gemiddelde celstraf type uitreiziger 

 Neder-

land 

België Dene-

marken 

Duits-

land 

Frank-

rijk 

VK VS 

Aantal 

personen 

23 82 1 26 33 31 24 

Onder-

schepten 

24,3 30  36 54,7 74,1 185,7 

N=8122 N=2123 N=1 N=9 N=21 N=22 

Strijders 72 64   150   

N=6 N=51 N=2 

Terug-

keerders 

25,4 48 84 51,7 96,8 93,1 72 

N=5 N=16 N=1 N=24124 N=21 N=8 N=2 

Reis 

afgebroken 

 Gesloten 

instelling 

  36 60  

N=1 N=1 N=2 

Levenslang 

In slechts één rechtszaak werd er een levenslange gevangenisstraf opgelegd. 

Dit was in het VK waar dit in de praktijk betekent dat minstens 144 maan-

den van de straf moet worden uitgezeten voordat er een mogelijkheid is tot 

voorwaardelijke vrijlating. 

Terrorisme-afdelingen 

Ondanks dat Nederland gemiddeld gezien aanzienlijk lager straft vergeleken 

met de andere landen – in ieder geval ten aanzien van onderschepten en 

terugkeerders – worden verdachten van en veroordeelden voor terroristische 

misdrijven wel op een terrorisme-afdeling geplaatst. Voor België geldt dit 

ook, maar alleen als de personen een ernstig veiligheidsrisico vormen. Ook 

Denemarken scheidt gevangenen met extremistisch gedachtegoed om het 

risico op radicalisering te beperken. Hetzelfde geldt voor het VK waar in 

2017 aparte ‘seperation centres’ werden ingericht voor ‘de meest subver-

                                                           
122 Deze acht veroordeelden kregen ook daadwerkelijk celstraf opgelegd. In een andere rechtszaak werd 
de verdachte wel schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd; Rechtbank Rotterdam 2016. Een 
andere veroordeelde kreeg een voorwaardelijke straf van negen maanden opgelegd; Rechtbank 
Midden-Nederland 2016. Deze laatste twee rechtszaken zijn niet meegenomen bij de berekening, omdat 
dit niet direct een daadwerkelijke celstraf tot gevolg heeft. 
123 In totaal zijn er zes onderschepten veroordeeld waarvan twee daadwerkelijk celstraf kregen. Van de 
andere vier was één veroordeelde minderjarig en werd in een gesloten inrichting geplaatst; dit is niet 
meegenomen in de berekening van het gemiddelde. Twee veroordeelden kregen celstraf ‘met uitstel’ 
(voorwaardelijk). Het ging hierbij om 36 en 24 maanden; zie respectievelijk Het Laatste Nieuws 2016d; 
Verhaeghe 2017. Deze straffen zijn niet meegenomen in de berekening, omdat de veroordeelden geen 
daadwerkelijke celstraf kregen opgelegd (zolang zij hun voorwaarden niet schenden). Eén persoon kreeg 
opschorting van de straf en werd dus niet veroordeeld; zie Verhaeghe 2017. 
124 Het betreft hier enkel personen die veroordeeld zijn. In een andere rechtszaak waar een 
terugkeerder terecht stond was er vrijspraak. 
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sieve gevangenen’.
125

 Duitsland kent geen aparte terroristenafdeling. Frank-

rijk had korte tijd afgeschermde afdelingen binnen gevangenissen voor 

terrorismeverdachten en veroordeelden voor terroristische misdrijven. Het 

land ging echter over op een systeem van afdelingen binnen gevangenissen 

voor enerzijds gevangenen waarbij de radicalisering mogelijk nog gekeerd 

kan worden en anderzijds afdelingen voor gevangenen waarvan een veilig-

heidsrisico uit gaat. In de VS kent het Federal Bureau of Prisons een aantal 

extra beveiligde gevangenissen waar de meest notoire terroristen gevangen 

gehouden worden. Op het niveau van de individuele staten zijn de ver-

schillen groot en worden de personen die veroordeeld zijn voor bijvoorbeeld 

het financieren van terrorisme of alleen het dreigen met aanslagen niet in 

aparte (extra beveiligde) gevangenissen gezet. 

Dubbele nationaliteit 

Het afpakken van de (dubbele) nationaliteit wordt in veel Europese landen 

gezien als een manier om tegen jihadistische buitenlandse strijders op te 

treden. Denemarken is vooralsnog het enige land waar deze maatregel ook 

daadwerkelijk is toegepast. In een aantal landen, waaronder Nederland, 

wordt de implementatie van deze maatregel overwogen. 

Voorwaardelijk 

De landen waar voorwaardelijke straffen werden gegeven waren Frankrijk 

en Nederland. Waar Frankrijk juist in 2014 vooral voorwaardelijk strafte en 

daarna nauwelijks, lijkt Nederland dit vanaf 2016 juist meer te doen. 

Toepassing jeugdrecht 

Tussen de landen zijn er ook duidelijke verschillen wat betreft de omgang 

met minderjarige (potentiële) jihadistische buitenlandse strijders. In Duits-

land en het VK kregen deze personen straffen opgelegd variërend van 24 tot 

60 maanden. In Nederland, België en Frankrijk werden minder zware straf-

fen uitgedeeld. 

De reis voortijdig afgebroken 

Tot slot de categorie personen die voortijdig hun uitreis afbraken – hetzij 

omdat ze spijt kregen of door andere omstandigheden. Het gaat hier om vijf 

personen, iets meer dan twee procent van het totaal. De Franse spijtoptant 

kreeg 18 maanden, terwijl twee Britse personen werden veroordeeld tot 48 

                                                           
125 Travis 2017. 
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en 72 maanden straf. In België werd één persoon in een gesloten instelling 

geplaatst en een ander kreeg vrijspraak. 

11.6  Reflectie 

Dit onderzoek is een eerste inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van 

(potentiële) jihadistische buitenlandse strijders in verschillende Europese 

landen en de VS. De eerste rechtszaak dateert uit 2013. Sindsdien groeit het 

aantal zaken gestaag. In de monitoringsfase van dit onderzoek verwachten 

we de komende maanden meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de 

strafrechtelijke aanpak in de onderzochte landen. Gaan de straffen omhoog; 

zullen er grotere verschillen optreden tussen onderschepten, strijders en 

terugkeerders; en zullen we in en tussen landen veranderingen zien in het 

gebruik van bepaalde wetten of de inzet van bestuurlijke maatregelen zoals 

het afnemen van de nationaliteit bij personen met twee of meer nationali-

teiten? 

Tijdens deze eerste inventarisatie liepen we tegen een aantal problemen op 

die ook bij vervolgonderzoek waarschijnlijk zullen blijven spelen. De be-

langrijkste is dat er in de verschillende landen geen systematisch overzicht 

wordt bijgehouden van rechtszaken tegen (potentiële) jihadistische strijders. 

Eurojust verzamelt gegevens over veroordelingen voor terroristische mis-

drijven in hun Terrorism Convictions Monitor (TCM) en hoewel dit een 

waardevol overzicht geeft, is het ook niet helemaal volledig. Daarnaast bleek 

het niet eenvoudig of zelfs onmogelijk in de meeste van de zeven onder-

zochte landen om uit openbare bronnen gedetailleerde informatie te krijgen 

over rechtszaken. 

In het vervolgonderzoek hopen we eventuele gaten te vullen en voor een 

langere periode rechtszaken in kaart te brengen waardoor we mogelijke 

trends en ontwikkelingen kunnen aangeven en waar mogelijk kunnen dui-

den. Daarnaast stelt de monitoring van rechtszaken ons in staat een beter 

inzicht te krijgen in de eigenheid of overeenkomst van de Nederlandse straf-

rechtelijke aanpak vergeleken met die in de andere zes onderzochte landen. 
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