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BEKNOPTE MOTIVERING

Kaderbesluit 2002/475/JBZ vormt een mijlpaal in de strijd tegen het terrorisme in de EU. 
Dankzij dit besluit konden de definitie van terrorisme alsmede de straffen voor dit soort 
activiteiten in alle lidstaten worden geharmoniseerd. Om dit juridische arsenaal te 
actualiseren en met name teneinde een juridisch kader vast te stellen dat op het 
cyberterrorisme is toegesneden, heeft de Commissie nu een voorstel tot wijziging van het 
kaderbesluit voorgelegd. Het voorstel van de Commissie voegt drie strafbare feiten toe aan de 
oorspronkelijke tekst:

 het publiekelijk uitlokken van het plegen van terroristische 
misdrijven;

 werving voor terrorisme, en
 training voor terrorisme.

De Commissie is grotendeels uitgegaan van het Verdrag van de Raad van Europa ter 
voorkoming van terrorisme, waarin onder meer deze drie soorten strafbare feiten zijn 
opgenomen. Het lijkt misschien niet zo, maar de opneming van deze drie strafbare feiten 
vormt een absolute toegevoegde waarde, aangezien het toepassingsgebied van het 
kaderbesluit ruimer is: 

 In de eerste plaats is de definitie van "terroristische activiteit" in het kaderbesluit 
ruimer en vollediger geworden ten opzichte van de definitie in het Verdrag van de 
Raad van Europa. Zo noemt geen enkel VN-verdrag waarnaar wordt verwezen het 
doden van burgers met behulp van vuurwapens (er worden alleen explosieven 
genoemd), en  

 in de tweede plaats is de juridische regeling van het kaderbesluit zeer compleet en 
omvat zij bijvoorbeeld een sanctieregeling die automatisch van toepassing is op de 
drie bovengenoemde strafbare feiten. 

Niettemin is het van essentieel belang dat de lidstaten het Verdrag van de Raad van Europa 
ter voorkoming van terrorisme zo spoedig mogelijk ratificeren, aangezien de parallelle en 
gecombineerde toepassing van deze twee instrumenten de burgers van de Unie en de 
onderdanen van de lidstaten van de Raad van Europa optimale garanties biedt.

Wat betreft de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden is het van 
cruciaal belang om van meet af aan duidelijk te maken dat deze rechten, en met name de 
vrijheid van meningsuiting en van vergadering, in het huidige juridisch kader volledig 
gegarandeerd zijn, zij het via het kaderbesluit (artikel 1, lid 2), via de instrumenten van de 
Europese Unie (artikel 6 van het VEU en Handvest van de grondrechten van de EU) dan wel 
via het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, waarvan de beginselen en de jurisprudentie van toepassing zijn op de EU. Het is 
wellicht niet overbodig om het kaderbesluit nader te preciseren door de nadruk te leggen op 
de vrijheid van meningsuiting en van vergadering, en het Handvest van de grondrechten te 
citeren. Niettemin is het van essentieel belang te specificeren dat het rechtsstelsel van de EU 
op zich de mensenrechten volledig beschermt. Elke poging om de strijd tegen het terrorisme 
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en de bescherming van de mensenrechten als tegengestelde krachten voor te stellen (dus te 
beweren dat terrorismebestrijding alleen ten koste van de mensenrechten kan gaan), moet 
onmiddellijk in de kiem worden gesmoord: dit zijn absoluut geen onverenigbare 
doelstellingen, want de ultieme rechtvaardiging van de strijd tegen het terrorisme is immers 
de verdediging van de mensenrechten. Het is een kunstmatige dichotomie, die in juridisch 
opzicht onjuist is en in politiek opzicht gevaarlijk. 

Ten slotte wordt met betrekking tot de training voor terrorisme voorgesteld om pogingen 
hiertoe eveneens strafbaar te stellen, aangezien rekening moet worden gehouden met de reële 
mogelijkheid dat opleidingsinfrastructuur wordt ontdekt en ontmanteld voordat deze is 
gebruikt.

Concluderend kan worden gezegd dat het voorstel van de Commissie weliswaar voor 
verbetering vatbaar is, maar toch steekhoudend is, aangezien het een grote stap voorwaarts 
vormt in de richting van een meer doeltreffende bestrijding van terrorisme in de EU. Er zij op 
gewezen dat het Commissievoorstel de lidstaten niet alleen in staat stelt cyberterrorisme te 
bestrijden, maar ook om alle soorten publieke boodschappen te neutraliseren die een 
publieke provocatie of een lofzang op het terrorisme vormen, ongeacht het medium of de 
plaats waar dit gebeurt.

Om bovengenoemde redenen, en onder voorbehoud van de in onderhavig advies voorgestelde 
wijzigingen kan met het voorstel van de Commissie worden ingestemd.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Tekst van de Commissie Amendement

(4 bis) Hoewel de strijd tegen het 
cyberterrorisme een prioriteit vormt, is het 
nodig publieke provocaties in alle 
lidstaten van de Unie strafbaar te stellen, 
teneinde alle soorten publieke 
boodschappen te neutraliseren die een 
publieke provocatie of een lofzang op het 
terrorisme vormen, ongeacht het medium 
of de plaats waar dit gebeurt. 
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Or. es

Amendement 2

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Tekst van de Commissie Amendement

(12 bis) De wijzigingen in onderhavig 
voorstel vormen een aanvulling op de 
bepalingen van het Verdrag van de Raad 
van Europa ter voorkoming van 
terrorisme van 16 mei 2005, en het is dan 
ook noodzakelijk dat alle lidstaten dit 
verdrag zo spoedig mogelijk ratificeren. 

Or. es

Motivering

Het is ontegenzeglijk nuttig om de in het Verdrag van de Raad van Europa genoemde 
strafbare feiten op te nemen in het juridisch kader van de Unie, nauwkeuriger gezegd, in 
kaderbesluit 2002/475/JBZ, aangezien deze strafbare feiten aldus in een meer complete 
juridische regeling worden ondergebracht. Niettemin dienen de lidstaten genoemd verdrag te 
ratificeren, want het kaderbesluit is hiervoor geen vervanging. De parallelle toepassing van 
deze twee instrumenten biedt een nog betere bescherming tegen het terrorisme in zowel de EU 
als derde landen die lid zijn van de Raad van Europa.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Besluit 2002/475/JBZ
Artikel 1 – lid 2

Tekst van de Commissie Amendement

(-1) In artikel 1 wordt lid 2 vervangen 
door de volgende tekst: 
"2. Dit kaderbesluit kan niet tot gevolg 
hebben dat de verplichting tot 
eerbiediging van de grondrechten en van 
de fundamentele rechtsbeginselen, zoals 
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die zijn neergelegd in artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, 
alsmede de rechten die worden erkend in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met name de vrijheid van 
vergadering en de vrijheid van 
meningsuiting, worden aangetast."  

Or. es

Motivering

Artikel 1, lid 2, van het kaderbesluit dient te worden geactualiseerd via een verwijzing naar 
het Handvest van de grondrechten van de EU. Daarnaast dient de nadruk te worden gelegd 
op de twee fundamentele vrijheden die door een foutieve interpretatie van het kaderbesluit in 
het gedrang zouden kunnen komen: de vrijheid van vergadering en de vrijheid van 
meningsuiting.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Besluit 2002/475/JBZ
Artikel 4 – lid 2

Tekst van de Commissie Amendement

(2) In artikel 4 wordt lid 2 vervangen door 
de volgende tekst:

(2) In artikel 4 wordt lid 2 vervangen door 
de volgende tekst:

"2. Iedere lidstaat neemt de maatregelen 
die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen 
dat poging tot het plegen van een strafbaar 
feit als bedoeld in artikel 1, lid 1, en artikel 
3, met uitzondering van poging tot het 
plegen van het in artikel 1, lid 1, onder f), 
bedoelde bezit en de strafbare feiten 
bedoeld in artikel 1, lid 1, onder i), en 
artikel 3, lid 2, onder a) tot en met c), 
strafbaar wordt gesteld."

"2. Iedere lidstaat neemt de maatregelen 
die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen 
dat poging tot het plegen van een strafbaar 
feit als bedoeld in artikel 1, lid 1, en artikel 
3, met uitzondering van poging tot het 
plegen van het in artikel 1, lid 1, onder f), 
bedoelde bezit en de strafbare feiten 
bedoeld in artikel 1, lid 1, onder i), en 
artikel 3, lid 2, onder a) en b), strafbaar 
wordt gesteld."

Or. es

Motivering

Pogingen tot training voor terrorisme dienen in alle EU-lidstaten eveneens tot strafbaar feit 
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te worden verklaard. Er dient rekening te worden gehouden met de reële en geenszins 
theoretische mogelijkheid dat opleidingsinfrastructuur wordt ontdekt en ontmanteld voordat 
deze is gebruikt.
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