
PR\640286NL.doc PE 380.987v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

VOORLOPIGE VERSIE
2006/2092(INI)

9.2.2007

ONTWERPVERSLAG
met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de 
factoren die bijdragen aan de ondersteuning van terrorisme en de werving van 
terroristen
(2006/2092(INI))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Jaime Mayor Oreja



PE 380.987v01-00 2/10 PR\640286NL.doc

NL

PR_INI_art114

INHOUD

Blz.

ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD............3

TOELICHTING..........................................................................................................................7

ONTWERPAANBEVELING (B6-0677/2005)............................................................................9



PR\640286NL.doc 3/10 PE 380.987v01-00

NL

ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

over de factoren die bijdragen aan de ondersteuning van terrorisme en de werving van 
terroristen
(2006/2092 (INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerpaanbeveling aan de Raad, ingediend door Antoine Duquesne, namens de 
ALDE-Fractie, betreffende de factoren die de steun voor terrorisme en de rekrutering van 
terroristen bevorderen (B6-0677/2005),

– gelet op titel VI van het EU-Verdrag, meer in het bijzonder artikel 29 en 30,

– gelet op titel IV van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, meer in het 
bijzonder artikel 29 en artikel 30 lid 2,

– gezien de strategie van de Europese Unie tot bestrijding van radicalisering en rekrutering van 
terroristen, aangenomen op 24 november 2005, en het actieplan van 13 februari 2006 van de 
Europese Unie tegen de terreur,

– gezien Kaderbesluit 2002/475/JBZ van 13 juni 2002 van de Raad over de terreurbestrijding1,

– gezien Richtlijn 89/522/EG van 3 oktober 1989 van de Raad over de televisie-
omroepactiviteiten ("televisie zonder grenzen")2,

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 van het Europees Parlement en de Raad over 
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, vooral de 
elektronische handel, op de interne markt3,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
rekrutering van terroristen en de factoren die bevorderlijk zijn voor gewelddadige 
radicalisering (COM(2005)0313),

– gezien de overeenkomst van de Raad van Europa tot voorkoming van terreurdaden,

– gezien de Europol-overeenkomst, meer in het bijzonder artikel 2, lid 2, 

– gezien resolutie 1624(2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties,

– gelet op artikel 114, lid 3 en artikel 94 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van zijn Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat het terrorisme, vooral het terrorisme dat door de jihad gemotiveerd is, 
tegenwoordig de voornaamste bedreiging voor de veiligheid van de burgers van de Europese 
Unie vormt,

  
1 PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3
2 PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23, gewijzigd door Richtlijn 97/36/EG: in PB L 202 van 30.7.1997, blz. 60.
3 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
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B. overwegende dat de strijd tegen het terrorisme met scrupuleuze eerbied voor de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden gevoerd moet worden, en dat die gegevens helemaal 
niet onverzoenlijk zijn maar elkaar wederzijds aanvullen, aangezien het de verdediging van 
de rechten van de mens is die uiteindelijk de strijd tegen de terreur wettigt,

C. overwegende dat het terrorisme in het algemeen en het jihad-terrorisme in het bijzonder een 
algemene strategie vergen die niet alleen de bestrijding van personen omvat die aanslagen 
plegen, maar het fenomeen van de terreur in zijn geheel, vanaf de rekrutering van terroristen 
tot de situatie van de slachtoffers, met inbegrip van de betekenis van de sociale structuur die 
terreur voortbrengt en ondersteunt,

D. overwegende dat de rekrutering van terroristen en de omstandigheden die tot gewelddadige 
radicalisering leiden centrale aspecten van het terrorisme in het algemeen en het jihad-
terrorisme in het bijzonder zijn, en dat het onontbeerlijk is om op Europees niveau een 
strategie te volgen die in staat is om de radicalisering van een aantal individuen te 
neutraliseren,

E. overwegende dat het fenomeen van de radicalisering desondanks relatief onbekend is en 
zorgvuldiger en met ruimere middelen onderzocht moet worden,

F. overwegende dat de eerste prioriteit, om de radicalisering en vervolgens rekrutering van een 
aantal personen door terreurgroepen te voorkomen, de ontmanteling van de netwerken of de 
aanhouding van personen is die op ook maar enige manier (door anderen te ronselen en op te 
leiden, maar ook door meningen te verspreiden die er bepaalde mensen toe brengen om 
terreurdaden te begaan) of met behulp van ook maar enig middel (internet, 
communicatiemedia, maar ook door gebruik te maken van godsdienstige plaatsen, 
gevangenissen of scholen) andere personen willen werven,

G. overwegende dat naast het aanzetten tot terreurdaden (dat op EU-niveau al als strafbaar 
beschouwd wordt) ook het verheerlijken (of verdedigen) en rechtvaardigen van terreurdaden 
factoren zijn die gewelddadige radicalisering bevorderen,

H. overwegende dat het verheerlijken (of verdedigen) en rechtvaardigen van terreurdaden niet 
onder Kaderbesluit 2002/475/JBZ vallen maar in alle lidstaten als strafbare feiten beschouwd 
moeten worden,

I. overwegende dat de toelating en het oponthoud op het grondgebied van de Europese Unie 
van personen die anderen helpen radicaliseren en ze tot terreurdaden aanzetten een centraal 
onderdeel van de strijd tegen gewelddadige radicalisering vormt en dat er nagegaan moet 
worden of er op EU-niveau wettelijke maatregelen genomen kunnen worden om de 
toelatings-, oponthouds- en uitzettingsvoorwaarden voor dergelijke personen in alle lidstaten 
te harmoniseren,

J. overwegende, voor wat betreft het jihad-terrorisme en om radicalisering te voorkomen, dat 
het nodig is om de dialoog tussen de overheden van de lidstaten en de gematigde 
moslimgemeenschappen aan te moedigen, hun sociale verantwoordelijkheid te stimuleren en 
hun volledige integratie in onze samenleving te verzekeren,

1. stelt met genoegen vast dat de Raad de strategie van de Europese unie voor de strijd tegen 
radicalisering en rekrutering van terroristen, en de mededeling van de Europese Commissie 
aangenomen heeft;
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2. neemt met genoegen kennis van de vorderingen in de strijd tegen de radicalisering in de loop 
van het laatste jaar en verheugt zich over de uitbouw van de onderlinge samenwerking tussen 
de lidstaten en hun samenwerking met Europol en het situatiecentrum SitCen;

3. doet de Raad de volgende aanbevelingen voor de strijd tegen gewelddadige radikalizering en 
rekrutering van terroristen:

- dat hij van de strijd tegen de terreur één van de prioriteiten in de beleidsvoering van de 
Europese unie maakt,

- dat hij het wetenschappelijk en universitair onderzoek naar het fenomeen van 
gewelddadige radicalisering met vastberadenheid aanmoedigt en van de nodige financiële 
middelen voorziet,

- dat hij de waakzaamheid voor terroristische propaganda opdrijft, vooral propaganda voor 
jihad-terrorisme, die over het internet verspreid wordt en tot terreurdaden aanzet:

- door er bij de lidstaten op aan te dringen om volledig gebruik te maken van alle 
mogelijkheden die het afgeleid recht hun te bieden heeft,

- door de middelen om toezicht op het internet te houden, uit te breiden, zowel op nationaal 
als op Europees vlak en in nauwe samenwerking met Europol,

- dat hij de verspreiding van terroristische propaganda verhindert, vooral propaganda voor 
jihad-terrorisme die met audiovisuele middelen verspreid wordt, vooral door er bij de 
lidstaten nadrukkelijk op aan te dringen dat ze de toezichtsmechanismen van de richtlijn 
televisie zonder grenzen volledig toepassen en benutten,

- dat hij in elke lidstaat sterker toezicht op alle plaatsen houdt (godsdienstige plaatsen, 
scholen, gevangenissen) waar propaganda verspreid wordt die er sommige personen toe 
kan bewegen om terreurdaden te begaan,

- dat hij van de strijd tegen de terreur, en vooral de strijd tegen gewelddadige 
radicalisering, één van de wezenlijke bestanddelen van het buitenlands beleid van de 
Europese Unie maakt, met inbegrip van de ontwikkelingsamenwerking en het 
nabuurschapsbeleid,

- dat hij er bij de lidstaten die het totnogtoe niet gedaan hebben, op aandringt om zo 
spoedig mogelijk de overeenkomst tot voorkoming van terreurdaden van de Raad van 
Europa te ratificeren,

- dat hij er bij de lidstaten op aandringt om het uitwisselen van informatie over de strijd 
tegen gewelddadige radicalisering tussen hun overheden en Europol te stimuleren,

- dat hij er bij alle lidstaten op aandringt om sociale verantwoordelijkheid en de dialoog 
met de representatieve gemeenschappen van de gematigde islam te stimuleren,

- dat hij in de lidstaten de integratie van de minderheden stimuleert en vermijdt dat ze 
geïsoleerd raken of gediscrimineerd worden,

- dat hij het Kaderbesluit 2002/475/JBZ amendeert door het uit te breiden tot 
verheerlijking (of verdediging) en rechtvaardiging van terreur, die in alle lidstaten als 
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strafbare feiten te beschouwen zijn, zonder met die wijziging enige afbreuk aan de 
vrijheid van meningsuiting in de Europese Unie te doen;

4. dringt er bij de Commissie op aan om de nodige juridische maatregelen voor te stellen om de 
toelatings-, verblijfs- en uitzettingsvoorwaarden voor staatsburgers van derde landen te 
harmoniseren, waarvan het optreden tot radicalisering van bepaalde personen leidt of kan 
leiden, en daarmee artikel 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ aan te vullen, dat de lidstaten de 
verplichting oplegt om aanzetting tot terreurdaden als strafbaar feit te beschouwen;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te laten toekomen aan de Raad, en voor 
kennisgeving aan de Commissie.
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TOELICHTING

1) Jihad-terrorisme, de voornaamste bedreiging voor de veiligheid van de Europese Unie

a. Onbekende bedreiging 

Het terrorisme is voor de Europese Unie geen nieuw probleem. Een aantal lidstaten hebben er 
van te lijden gehad of hebben er nog altijd van te lijden. Toch blijkt uit de laatste aanslagen dat 
de Europese Unie tegenwoordig een bedreiging het hoofd moet bieden die haar onbekend is: het 
jihad-terrorisme dat, zoals erkend door de Raad1 en de Commissie2, de voornaamste 
terroristische bedreiging voor de Europese Unie vertegenwoordigt.

Het jihad-terrorisme verschilt van elke andere vorm van terreur die vroeger in de Europese Unie 
bekend was, door zijn ideologische drijfveren, zijn werkwijze, zijn ontwikkelingsgraad (het is 
een opkomend verschijnsel), de sociale steun waar het op mag rekenen, zijn wereldwijde 
omvang en de geopolitieke uitdagingen die het opwerpt. Het is dan ook van wezenlijk belang om 
het met een eigen politiek project tegemoet te treden, dat verschilt van de projecten die totnogtoe 
uitgewerkt zijn.

Bovendien is het tegenwoordig de enige gemeenschappelijke bedreiging voor alle lidstaten van 
de Europese unie omdat het vooral door haat tegen de westerse samenlevingen gedreven 
wordt, en de waarden waar ze van uitgaan, zoals democratie en de rechten van de mens. Elke 
lidstaat van de Europese Unie kan het doelwit van jihad-terreur worden.

b. De grondrechten : niet zozeer tegenwicht maar veeleer de uiteindelijke rechtvaardiging 
van de strijd tegen het jihad-terrorisme

De grondrechten vormen de hoeksteen van het waardenstelsel van de Europese Unie. Haar 
rechtsorde, beleidsvoering en de werking van haar instellingen zijn van de eerbiediging en 
verdediging van de grondrechten doortrokken, en het spreekt vanzelf dat de meest scrupuleuze 
inachtneming van de grondrechten in de strijd tegen de terreur van de fundamentalistische islam 
een absoluut gebod is. De opmerking is bijna overbodig, aangezien terreurbestrijding en de 
grondrechten volkomen verenigbare en geen onderling tegengestelde begrippen zijn: terreur 
bestrijden betekent het recht op leven en het recht op fysieke integriteit verdedigen.
Verdediging en inachtneming van die rechten zijn dan ook niets anders als de uiteindelijke 
verantwoording van de strijd tegen de terreur.

2) Brandpunten van dit verslag

a. Toelatings-, verblijfs- en uitzettingsvoorwaarden voor personen die radicalisering 
bevorderen

De strategie en het actieplan dat erop gevolgd is, die door de Raad voorgelegd worden, bevatten
een volledige en goed gestructureerd behandeling van de gewelddadige radicalisering en de 
rekrutering van terroristen. Ook de mededeling van de Commissie verdient een positief oordeel.

Doeltreffende coördinatie tussen de lidstaten is in de terreurbestrijding van wezenlijk belang en 
  

1 Strategie van de Europese Unie ter bestrijding van radicalisering en rekrutering van terroristen van 24 november 
2005.

2 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende rekrutering voor terrorisme: 
aanpakken van de factoren die bijdragen tot gewelddadige radicalisering, COM(2005)0313 van 21 september 
2005, blz. 1.
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in dat opzicht heeft de Europese Unie een belangrijke functie te vervullen. Naast eenvoudige 
samenwerking zijn er concrete aspecten van de strijd tegen radicalisering waarvoor optreden op 
Europees niveau een duidelijke meerwaarde betekent. Dat geldt voor de toelatings-, verblijfs- en 
uitzettingsvoorwaarden voor staatsburgers van derde landen in het licht van de strijd tegen 
gewelddadige radicalisering.

Op het ogenblik zijn de definitie van een terreurdaad, de strafrechtelijke behandeling van 
terreurdaden en aanverwante feiten (aanzetting, medeplichtigheid, poging tot terreuractiviteiten 
en strafbare feiten in samenhang met terreurdaden) en de sancties die ervoor gelden, door het 
kaderbesluit van 13 juni 2002 volledig of gedeeltelijk geharmoniseerd. Een gemeenschappelijke 
toelatings-, verblijfs- en uitzettingsregeling van de Europese Unie in het belang van de strijd 
tegen gewelddadige radicalisering is een onmisbaar hulpmiddel om de huidige juridische 
regeling aan te vullen en aanzienlijk te verbeteren. Dit verslag dringt er dan ook op aan dat de 
Commissie de denkwijzen verkent die hier voorgesteld worden en initiatieven op gang brengt 
om de juridische maatregelen te laten aannemen die nodig zijn om de toelatings-, verblijfs- en 
uitzettingsvoorwaarden van de lidstaten voor staatsburgers van derde landen die tot 
terreuraanslagen aanzetten, te harmoniseren en de strategie van de Europese Unie daarmee een 
aanvullende kwalitatieve impuls geeft.

b. Verheerlijking en rechtvaardiging van terreur zijn als strafbaar te beschouwen

Het kaderbesluit van 13 juni 2002 betekende destijds een betekenisvolle stap in de 
terreurbestrijding op Europees niveau en blijft een eersterangs juridisch hulpmiddel. Toch vinden 
we dat het vervolledigd moet worden door het uit te breiden tot de begrippen verheerlijking (of 
verdediging) en rechtvaardiging van terreur, zodat het in alle lidstaten van de Europese Unie 
ook strafbare feiten worden. Het voorstel is bedoeld om het juridisch arsenaal van alle lidstaten 
te verbeteren en daarmee gewelddadige radicalisering doeltreffend te bestrijden. Het kaderbesluit 
noemt aanzetting tot terreurdaden op het ogenblik wel een strafbaar feit maar kent niet de 
begrippen verheerlijking (of verdediging) en rechtvaardiging van terreurdaden.

Aanzetting is een centraal rechtsbegrip, maar het is niet van toepassing op uitlatingen die 
terreurdaden verheerlijken of wettigen, hoewel het gedragswijzen zijn die zonder enige twijfel 
tot terreurdaden kunnen aanzetten. In het belang van grotere rechtszekerheid en doeltreffendheid 
lijkt het ons van fundamenteel belang (zoals trouwens in een aantal lidstaten al het geval is) om 
verheerlijking en rechtvaardiging van terreur in heel de Europese Unie als strafbare feiten 
aan te merken. We stellen dan ook voor om het kaderbesluit van 13 juni 2002 van de Raad over 
terreurbestrijding te amenderen.
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ONTWERPAANBEVELING (B6-0677/2005)

ingediend overeenkomstig artikel 114, lid 1 van zijn Reglement

door Antoine Duquesne namens de ALDE-Fractie

over de factoren die bijdragen aan de ondersteuning van terrorisme en de werving van 
terroristen

Het Europees Parlement,

– gezien de op de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2004 aangenomen 
Verklaring over de bestrijding van terrorisme,

- gezien het op de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 juni 2004 aangenomen 
aangepaste EU-actieplan ter bestrijding van terrorisme,

- gezien het op de bijeenkomst van de Europese Raad van 5 november 2004 aangenomen 
"Programma van Den Haag ter versterking van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in de 
Europese Unie",

- gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 december 2004,

- gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 juni 2005,

– gelet op artikel 114, lid 1 van zijn Reglement,

A. overwegende dat terrorisme een van de ernstigste bedreigingen voor de veiligheid van de 
burgers van de Europese Unie vormt, en dat de oplossing van dit probleem een globaal 
antwoord vereist, op grond van loyale samenwerking tussen de EU-instellingen,

B. overwegende dat de Europese Unie door het voeren van een adequaat beleid de nauw met 
elkaar verweven factoren die bijdragen aan de ondersteuning van terrorisme, de 
gewelddadige radicalisering van bepaalde personen en de werving ervan met het oog op het 
plegen van terroristische aanslagen, moet tegengaan,  

1. beveelt de Europese Raad en de Raad het volgende aan:

a) dat de factoren die een voedingsbodem zijn voor het rekruteren van terroristen op 
Europees zowel als op internationaal niveau worden geïdentificeerd en een specifieke 
strategie op lange termijn en een actieplan voor de tenuitvoerlegging ervan worden 
ontwikkeld, teneinde deze factoren tegen te gaan;

b) dat het verband tussen terroristische aanslagen en extremistische politieke of 
godsdienstige overtuigingen, sociaal-economische omstandigheden en andere mogelijke 
factoren, diepgaand wordt onderzocht;

c) dat de programma's voor externe hulpverlening ter bestrijding van factoren die in 
bepaalde staten bijdragen aan het creëren van een klimaat dat het terrorisme bevordert en 
wettigt ten uitvoer worden gelegd en worden uitgebreid, waarbij met name aandacht dient 
te worden besteed aan goed bestuur, het creëren van een rechtsstaat en deelneming van de 
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civil society;

d) dat een strategie wordt ontwikkeld ter bevordering van intercultureel en interreligieus 
begrip tussen Europa en de islamitische wereld; 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en - ter informatie -
aan de Europese Raad en de Commissie.
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