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Titel Terrorisme en extremisme: in de kiem smoren! 

Indiener Bastiaan Dikker 

Huidige tekst Terrorismebestrijding door Europese samenwerking 

 

Bestrijding van terreur moet zoveel mogelijk in Europees verband 

plaatsvinden. Alleen door gezamenlijke opsporing en het delen van 

inlichtingen tussen diensten van EU-lidstaten kan terrorisme effectief worden  

aangepakt. Preventie is voor D66 het vertrekpunt bij de bestrijding van 

terreur. Daarbij mogen uitbreiding van het strafrecht en bevoegdheden onze 

verworven vrijheden niet onnodig inperken. We dringen aan op goede 

privacybescherming en democratische waarborgen in het veiligheidsbeleid. 

Massasurveillance hoort daar zeker niet bij. 

 • D66 wil een vroegtijdige signalering van radicalisering. Dat doen we met 

wijkagenten, jongerenwerkers en inlichtingendiensten. Zo signaleren we 

radicalisering onder jongeren vroegtijdig.  

• We trekken een absolute grens wanneer individuen haatzaaien of oproepen 

tot geweld, net zoals bij het aanwakkeren van antisemitisme, islamofobie en 

homohaat. Dat geldt voor alle vormen van terreur, zowel jihadistisch als 

extreemrechts gedachtegoed. 

 • Er is geen plaats voor ongewenste buitenlandse beïnvloeding die tot 

ondermijning van onze democratische rechtsstaat, vrijheden en open 

samenleving leiden. Religieuze en andere maatschappelijke instellingen 

worden daarom verplicht om transparant te zijn over hun geldstromen. 

 • Nederlandse kinderen van IS-strijders in Syrische kampen worden naar 

Nederland gehaald om verdere radicalisering te voorkomen. Voorop staat dat 

IS-strijders, zowel mannen als vrouwen, worden berecht voor de misdaden 

die zij hebben begaan. Bij voorkeur gebeurt dit voor een internationaal 

tribunaal.  

 • Er komt een volwaardige Europese Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. 

Vanzelfsprekend gaat dit samen met democratische waarborgen, respect 

voor fundamentele rechten, toezicht en parlementaire controle.   

 • Het afgelopen decennium is er veel ingrijpende Europese 

antiterrorismewetgeving ingevoerd waarvan noodzaak, proportionaliteit en 

effectiviteit niet voldoende bewezen zijn. D66 wil dat de Nederlandse 

regering pleit voor een uitvoerige evaluatie van de huidige Europese 

maatregelen tegen terrorisme. 

 

 

Voorgestelde tekst Bestrijding van terrorisme en extremisme door Europese samenwerking  

 

Bestrijding van terrorisme en extremisme moet zoveel mogelijk in Europees 

verband plaatsvinden. Alleen door gezamenlijke opsporing en het delen van 

inlichtingen tussen diensten van EU-lidstaten kan terrorisme en extremisme 

effectief worden aangepakt. Preventie is voor D66 het vertrekpunt bij de 

bestrijding van terreur. Daarbij mogen uitbreiding van het strafrecht en 

bevoegdheden onze verworven vrijheden niet onnodig inperken. We dringen 

aan op goede privacybescherming en democratische waarborgen in het 

veiligheidsbeleid. Massasurveillance hoort daar zeker niet bij. 



 • Preventie en vertrouwen zijn voor D66 de basis om radicalisering een 

halt toe te roepen. Samen met gemeenten, wijkagenten, 
jongerenwerkers, docenten en hulpverleners willen we radicalisering 
vroegtijdig signaleren en de negatieve gevolgen voor het individu en de 
samenleving tot een minimum beperken. 

• We trekken een absolute grens wanneer individuen haatzaaien, 

intimideren of oproepen tot geweld, net zoals bij het aanwakkeren van 

racisme, antisemitisme, islamofobie en homohaat. Dat geldt voor alle 

vormen; terrorisme, rechts-extremisme, links-extremisme, islamitisch 

extremisme en andere ideologieën die in staat zijn tot het legitimeren of 

gebruik van geweld. 

 • Er is geen plaats voor ongewenste buitenlandse beïnvloeding die tot 

ondermijning van onze democratische rechtsstaat, vrijheden en open 

samenleving leiden. Religieuze en maatschappelijke instellingen worden 

daarom verplicht om transparant te zijn over de binnenkomende 

buitenlandse geldstromen, de besteding van deze geldstromen en 

ontvangsten in natura waaronder het aanbieden van (online) 

lesprogramma's en het ontvangen van (buitenlandse) haat zaaiende 

sprekers. In het verlengde daarvan gaat D66 onderzoeken welke 

handelingsperspectieven landelijk geboden kunnen worden aan (lokale) 

uitvoeringsinstanties om vroegtijdig te kunnen interveniëren wanneer 

grenzen worden overschreden. 

 • Nederlandse kinderen van IS-strijders in Syrische kampen worden naar 

Nederland gehaald om verdere radicalisering te voorkomen. Voorop staat dat 

IS-strijders, zowel mannen als vrouwen, worden berecht voor de misdaden 

die zij hebben begaan. Bij voorkeur gebeurt dit voor een internationaal 

tribunaal.  

 • Er komt een volwaardige Europese Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. 

Vanzelfsprekend gaat dit samen met democratische waarborgen, respect 

voor fundamentele rechten, toezicht en parlementaire controle.   

 • Het afgelopen decennium is er veel ingrijpende Europese 

antiterrorismewetgeving ingevoerd waarvan noodzaak, proportionaliteit en 

effectiviteit niet voldoende bewezen zijn. D66 wil dat de Nederlandse 

regering pleit voor een uitvoerige evaluatie van de huidige Europese 

maatregelen tegen terrorisme. 

 

Toelichting indiener a. De passage in het verkiezingsprogramma is alleen gericht op terrorisme 

terwijl verderop in de tekst stelling wordt genomen tegen onder andere 

haatzaaien, antisemitisme en homohaat. Deze gedragingen vallen samen 

met het verspreiden van angst, demoniseren en intimideren (soms in 

combinatie met het gebruik van geweld) onder de categorie extremisme. 

En dient derhalve genoemd te worden in (de titel van) deze tekst. 
b. De tekst is onvolledig en niet representatief in het benoemen van de 

eerstelijnsprofessionals die van belang zijn bij vroeg signalering van 
radicalisering. Dat zijn mensen die vanuit hun werkzaamheden binnen het 
sociaal en veiligheidsdomein contact met jongeren tot hun primaire taak 
kunnen rekenen zoals hulpverleners, docenten en ambtenaren van de 
gemeenten. 

c. Vroeg signalering van radicalisering valt buiten de wettelijke 

verantwoordelijkheid  van de inlichtingendiensten. In dit stadium zijn de 

gemeenten en zorg- en veiligheidshuizen aan zet. 

d. D66 noemt meerdere malen in een vroeg stadium te willen ingrijpen bij 

radicalisering. Derhalve is het van belang om ook bij het voorkomen van 



terrorisme ook internationaal samen te werken bij het bestrijden van 

extremisme (in de online wereld) als voorportaal van terrorisme.  

e. Ongewenste buitenlandse beïnvloeding bij religieuze en andere 

maatschappelijke instellingen is onwenselijk. Het verplicht transparant 

maken van geldstromen werkt dit gedeeltelijk tegen. Daarnaast moet ook 

transparantie zijn over (buitenlandse) haatpredikers of haat zaaiende 

sprekers en de aansturing vanuit het buitenland op het aanbod van (online) 

lesprogramma’s die zich niet verhouden tot onze democratische 

rechtsorde.  

f. Naast transparantie is het van belang om daadwerkelijk 

handelingsperspectief te bieden aan (lokale) uitvoeringsinstanties zoals 

OM, politie en gemeenten om onder andere haatzaaien, intimidatie, 

homohaat vroegtijdig een halt toe te roepen.   

g. De vormen die worden aangehaald (jihadisme en extreem rechts) zijn niet 

volledig en stroken deels met terreur. Bij extreem rechts gaat het om een 

(weliswaar verwerpelijk) gedachtegoed maar wordt er nog geen geweld 

gebruikt. Bij rechts-extremisme is dit wel het geval. 

h. Daarbij is het van belang om alle vormen van terreur te benoemen; rechts-

extremisme, links-extremisme, islamitisch extremisme en andere 

ideologieën die in staat zijn tot het legitimeren of gebruik van geweld.  

 


