Mei 2022

Samenvatting

Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026
Introductie
Om de nationale veiligheid en de democratische
rechtsorde te beschermen, heeft Nederland een
duurzame, robuuste en wendbare aanpak van
terrorisme en gewelddadig extremisme. Een breed
scala van partners zet zich in om terroristisch
geweld te voorkomen. Daders van terroristische
misdrijven worden opgespoord, vervolgd en
bestraft en de maatschappelijke impact van geweld
wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
De nationale contraterrorisme strategie beschrijft
deze inzet voor de jaren 2022-2026. Voor het

grootste deel bouwt deze voort op de bestaande
koers. Extra aandacht is nodig voor:
• De dreiging die uitgaat van potentieel gewelddadige extremistische eenlingen.
• Innovatieve (technologische) oplossingen, zowel
voor signalering en detectie als voor het
tegengaan van verspreiding van gewelddadig
extremistische en terroristische content in het
online domein.
• De inzet op veilige re-integratie na detentie. Deze
inzet op veilige re-integratie start ook al tijdens
detentie.

Contraterrorisme doelen
Verwerven:
Tijdig zicht krijgen op (potentiële) terroristische dreigingen

VERWERVEN

VOORKOMEN VOORBEREIDEN

Voorkomen:
• voorkomen van groei van
terrorisme en gewelddadig
extremisme
• wegnemen van voedingsbodems in
fragiele staten
• verstoren van dreigingen
• verijdelen van aanslagen

VERVOLGEN

Voorbereiden:
• voorbereiden op terroristisch
geweld en de gevolgen daarvan
• verdedigen van personen,
objecten en vitale processen,
zowel offline als online

Vervolgen:
• handhaving (inter)nationale
rechtsorde
• veilige re-integratie na detentie
• inzet bestuurlijke en vreemdelingrechtelijke maatregelen

Randvoorwaarden: Effectieve samenwerking en informatie-uitwisseling / Kwaliteitsmonitoring en evaluatie / Kennis en kunde

Speerpunten

Verwerven

Voorkomen

Informatie en inlichtingen voeden dreigingsanalyses en duidingen. Verwerven is dan ook de
basis voor de dreigingsgerichte inzet op alle
andere interventiegebieden.

Om terrorisme te voorkomen richten de
maatregelen zich op het voorkomen van groei,
het verstoren van dreigingen en het verijdelen
van aanslagen.

Speerpunten:
• Consolidatie van hoogwaardige verwerving,
analyse en deling van informatie over
terroristische dreigingen;
• Optimalisatie van signalering en
informatiedeling op lokaal, nationaal en
internationaal niveau met zorgvuldige
aandacht voor wettelijke grondslagen en
proportionaliteit;
• Doorontwikkeling van innovatieve
werkwijzen en instrumenten in respons op
technologische ontwikkelingen.

Speerpunten:
Consolidatie en optimalisatie van:
• Voorkomen van groei middels persoonsgerichte aanpak
• Inzet op preventie en capaciteitsopbouw in
fragiele regio’s
• Reisbewegingen en financiële stromen
detecteren en verstoren
• Inzet verstorende bestuurlijke maatregelen
en vreemdelingenrechtelijke maatregelen
• Bij acute dreiging zo snel en geïnformeerd
mogelijk handelen
Doorontwikkeling en innovatie van:
• Aanpak potentieel gewelddadige
extremistische eenlingen.
• Online aanpak

Voorbereiden

Vervolgen

Alle partners zijn toegerust op maximale
voorbereiding op terroristisch geweld en de
verdediging daartegen. Door personen, objecten
en vitale processen te verdedigen en door de
impact van geweld zo klein mogelijk te houden.

De handhaving van de nationale en internationale rechtsorde tegen terroristische misdrijven.
Hierbij hoort ook de aandacht die er ná vervolgen
is voor re-integratie na detentie. Deze inzet op
veilige re-integratie start ook al tijdens detentie.

Speerpunten:
Consolidatie en optimalisatie van:
• Het stelsel Bewaken en Beveiligen in
navolging van het onderzoek van de
commissie Bos
• Robuuster en flexibeler beveiliging van
burgerluchtvaart
• Trainen en oefenen in crisismanagement om
de impact van terroristisch geweld te
mitigeren

Speerpunten:
• Inzet van wettelijke mogelijkheden om
verdachten van terroristische misdrijven op
te sporen en vervolgen om de nationale en
internationale rechtsorde te handhaven
• Tegengaan van rekrutering en verspreiding
extremistisch gedachtengoed tijdens
detentie
• Waar mogelijk het Nederlanderschap
intrekken bij uitreizigers en personen die
onherroepelijk veroordeeld zijn voor een
terroristisch misdrijf
• Inzet op veilige re-integratie na detentie.
Deze inzet op veilige re-integratie start ook
al tijdens detentie

Doorontwikkeling en innovatie van:
• Waakzaamheid en weerbaarheid in respons
op nieuwe aanslagmiddelen, zowel offline als
online

