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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Datum
24 november 2017
Onderwerp Aanbiedingsbrief Integrale aanpak terrorisme

Bijgaand bied ik u de notitie ‘Integrale aanpak terrorisme’ aan. In deze notitie
informeer ik u over de wijze waarop dit kabinet de komende jaren invulling zal
geven aan de bestrijding van terrorisme en extremisme.
De aanhoudende terroristische dreiging is complex en veranderlijk. Uit het
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46, dat op 20 november jl.1 aan uw Kamer is
aangeboden, blijkt dat de jihadistische dreiging de meest bepalende terroristische
dreiging voor Nederland vormt en geenszins is afgenomen. Ook moet er rekening
worden gehouden met de mogelijkheid dat geweld vanuit andere motieven gepleegd
wordt, bijvoorbeeld door rechts- of links-extremistische personen of groepen.
Terrorismebestrijding vergt onverminderd de aandacht van het kabinet waarbij op
meerdere borden tegelijk geschaakt moet worden. Het kabinet acht het van belang
dat alle mogelijkheden worden benut om de terroristische beweging te bestrijden en
nieuwe aanwas voor terroristische groeperingen te voorkomen. Deze urgentie wordt
door alle betrokken overheden en partijen gedeeld. Lokale, nationale en
internationale overheden werken samen met maatschappelijke organisaties,
bedrijven en sleutelfiguren om de benodigde preventieve, repressieve en curatieve
maatregelen te nemen. Deze brede benadering kenmerkt het Nederlandse
contraterrorismebeleid en vormt ook voor dit kabinet het noodzakelijk fundament.
De bijgevoegde aanpak beschrijft de aanpak van dit kabinet langs de lijnen van de
brede CT-strategie (Nationale Contraterrorisme-Strategie 2016-2020)2. De aanpak
concentreert zich op de volgende interventiegebieden:
1. Het tijdig zicht krijgen op en duiden van (potentiële) dreigingen in of tegen
Nederland en de Nederlandse belangen in het buitenland;
2. Het voorkomen en verstoren van extremisme en terrorisme en het verijdelen
van aanslagen;
3. Het beschermen van personen, objecten en vitale processen tegen
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extremistische en terroristische dreigingen, zowel fysiek als online;
4. Het optimaal voorbereid zijn op extremistisch en terroristisch geweld en de
gevolgen daarvan;
5. Het door vervolging handhaven van de democratische rechtsstaat tegen
extremisme en terrorisme.
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De Integrale aanpak terrorisme levert de noodzakelijke inzet passend bij het huidige
dreigingsbeeld. De extra middelen die het kabinet heeft gereserveerd voor
contraterrorisme, 13 miljoen euro, zullen worden ingezet voor een intensivering van
een aantal speerpunten die deel uitmaken van de aanpak. Deze gelden wil het
kabinet vooral gebruiken om, naast de continuering van reeds bestaande
maatregelen, het voorveld én de achterkant van de aanpak verder te versterken
langs een vijftal lijnen:
 Vroegtijdige onderkenning van dreiging door intensivering van
inlichtingenonderzoek naar radicalisering en salafisme, in het kader van
contraterrorisme;

Borging aanpak van financiering van extremisme en terrorisme;

Versterking van digitale weerbaarheid en aanpak extremisme online;

Investeren in deradicalisering, re-integratie en strafrechtelijke aanpak;

Versterking internationale inzet
Met de uitvoering van de Integrale aanpak terrorisme zet dit kabinet zich ten volle
in voor de veiligheid, vrijheid en democratische rechtsorde van ons land. Het kabinet
zal daarbij een gebalanceerde inzet van maatregelen bewaken, waarbij telkens de
afweging dient te worden gemaakt in welke mate een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer of andere fundamentele vrijheden te rechtvaardigen is. Een kritische blik
is cruciaal voor een effectieve terrorismebestrijding die anticipeert op de
voortdurend veranderende dreiging. Het is van belang om te blijven reflecteren op
de aanpak, de uitvoering en de bevoegdheden van de betrokken diensten en waar
nodig beleid aan te passen. In het voorjaar van 2018 wordt uw Kamer geïnformeerd
over ontwikkelingen in de aanpak.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus
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