Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ons kenmerk
2281819/01
Onderdeel

Aan de leden van de Ministerraad
Inlichtingen
T (070) 320 44 00

F (070) 320 07 33
Uw kenmerk

Onderwerp

Blad
1 van 2

AIVD-nota 'Van Dawa tot Jihad'

Aantal bijlagen

Postadres

Met deze brief bied ik u de AIVD-nota 'Van Dawa tot Jihad; de diverse dreigingen
van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde' aan met het verzoek de
inhoud daarvan in te brengen in het overleg dat u in relevante gremia op nationaal,
regionaal en lokaal niveau voert en te betrekken bij het vanuit uw taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden formuleren van beleid en het nemen van
maatregelen gericht op het voorkomen, isoleren en indammen van radicalisering
en terrorisme vanuit radicaal-islamitische hoek.
De nota 'Van Dawa tot Jihad' is er één in een reeks zelfstandige, openbare AlVDpublicaties met als doel om politiek, bestuur en samenleving alert te maken op
dreigingen tegen de nationale veiligheid.
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Ik acht het van groot belang dat politiek, bestuur en samenleving kennis kunnen
nemen van deze nota. Derhalve heb ik de nota ook gezonden aan de
Commissarissen der Koningin, de burgemeesters, de korpsbeheerders en de
korpschefs van de politie en aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding,
vanwege zijn regierol onder andere op het terrein van de beleidsopvolging. Tevens
zal ik de nota inbrengen in het Strategisch Veiligheidsberaad en andere relevante
gremia.
In de nota 'Dawa en Jihad' worden de problemen van radicalisering, rekrutering
voor de jihad en terrorisme in hun onderlinge samenhang geschetst in relatie tot
risico's voor de democratische rechtsorde. De nota biedt daarmee inzicht in de
conceptuele onderbouwing van het onderzoek door de AIVD naar de radicale
islam. Tevens beoog ik met deze nota nadrukkelijk een bijdrage leveren aan het
tegengaan van de dreigingen vanuit de radicale islam door de verantwoordelijke
instanties buiten de AIVD. Het tegengaan van radicalisering veïeist de brede en
urgente inzet van alle bestuursorganen, zowel op internationaal, nationaal als
decentraal niveau, en van alle beschikbare instrumenten, zowel in de
strafrechtelijke, vreemdelingenrechtelijke, bestuurrechtelijke als de politiekbestuurlijke sfeer. De nota bevat voor alle betrokken instanties bouwstenen voor
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het formuleren - in aanvulling op of ter versterking van reeds genomen
maatregelen - van gedifferentieerde tegenstrategieën tegen de diverse dreigingen
vanuit verschillende vormen van de radicale islam, in aanvulling op wat thans
reeds gebeurt.
Uitgangspunt van de nota is dat de radicale islam geen uniform, maar een
pluriform fenomeen is. De radiale islam bestaat uit een veelheid van stromingen,
bewegingen en groeperingen die weliswaar verwantschap met elkaar vertonen ,
maar die daarnaast zeer verschillende opvattingen kunnen hebben over de na te
streven doelen en de daarbij te gebruiken middelen. Deze beslaan het gehele
spectrum van aan de ene kant 'jihad' (in de betekenis van gewapende strijd) tegen
het Westen tot aan de andere kant 'dawa' (via missicnering uitdragen van radicaal
islamitische ideologie). Belangrijk is te noteren dat ook vanuit de meer dawageoriënteerde vormen van de radicale islam dreigingen tegen de democratische
rechtsorde kunnen uitgaan. Deze diversiteit betekent dat vanuit de radicale islam
verschillende vormen van dreiging kunnen uitgaan, die ieder hun eigen
tegenstrategie vereisen.
In de nota wordt niet ingegaan op manifeste of te verwachten concrete dreigingen
die uitgaan van de diverse vormen van de radicale islam. De nota dient veeleer
gelezen te worden als een conceptuele bijdrage aan de brede benadering van het
onderzoek naar dit fenomeen en aan de verdere ontwikkeling, door alle betrokken
bestuursorganen, van een brede tegenstrategie.
Het voorkomen, isoleren of indammen van radicalisering is een belangrijke en
noodzakelijke manier om terrorisme duurzaam te bestrijden. Dat laat onverlet dat
tegelijkertijd het onderzoek naar terroristische individuen, netwerken of
groeperingen met kracht wordt voortgezet en geïntensiveerd.
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