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an: Minister van Justitie ~ 
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Datum aanbieding: 6 december 2004 ummer: 5323951 /04/BSG 

Hamerstuk: Nee Voorgaande behandeling: N .v.t. 

Korte titel: 
Actiepunten terrorismebestrij ding. 

Inhoud en doelstelling va n het voorstel: 

" 

Zoals besproken in de RNV van 12 november jl. worden de leden van de RNV door middel van dit overzicht geïnformeerd over 
de acties uit de brief over de moord op dhr. Van Gogh dd. 11 november, en de toezeggingen gedaan in het debat in de Tweede 
Kamer op I 1 november. 

Voorgesteld besluit: 
-Kennis te nemen van het overzicht, en deze te blijven bewaken en actuali seren in het verband van het Gezamenlijk Comité 
Terrorismebestrijding onder voorzitterschap van de NCTb. 

Interdepartementale afstemming 

Gevolgen voor de Rijksbegroting: Nee 

Gevolgen voor administratieve lasten : Nee 

Overeenstemming met J ustitie (wetgevingstoets e11 effecten analyse): N.v.t. 

Aan E U-notificat ieverplichting voldaan · . .t. 

Samenhang met int 1 'erplichtingen verdragen en of Europese regel gering · N. v.t. 



Ambtelijk 1 oorbereid in: Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding 

Overeenstemming bereikJ op ambtelijk 11iveau: Ja 
Overeenstemming bereikt met: BZK, BuZa, Oef, Fi, Ju en V&I 

Omschrijving geschilpunten: 

Afstemming met AZ I DG RVD: Nee 

Contactpersonen 

,_ 
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Actiepunten/toezeggingen/motie "Van Gogh" 

Subdoel !Onderwerp 
I 

Stand van zaken 

' 
"·- ----·- ·---··--··---
Uitbreiding capaciteit bewaken en 
beveiligen mede ter facilitering van het 
decentrale domein. 

·-----------------------:::-:-----:-----! 
Bescherming van s ---

In brief aan Tweede Kamer voor 
kerstreces 2004. 

- _ ...... , _____ _ 
Voor eind 2004. 

1 opinieleiders betrekken bij besluitvorming 
· over intensiveringen bewaken en beveiligen. 

TÏ< apart -inlichtèn- ook In het kader van de I - I Binnen een paar weken na aanbieding 
commissie Havermans - over de uitbreiding I van het rapport naar Tweede Kamer. 
van de capaciteit van AIVD, DKDB en KLPD, 
waarbij ook de consequenties voor andere 
diensten worden bekeken. In deze brief 
lw men ook de prioriteitstellingen aan bod. 

Verb-reding van de obse-rvatie van personen 
die op enigerlei wijze zijn te relateren aan het 
terrorisme, radicaliseringsprocessen of 
ondersteuning daarvan. 

Planning hangt af van besluitvor ÖÏÎng -
inzake de voorgenomen intensivering 
van financiële middelen. 

-întensiverïng van het zoeken -naar nog-=r ~Pïänning hangt af van besluitvorming 
onbekende geradicaliseerde of inzake de voorgenomen intensivering 

i eJttremistische personen die niet te relateren van financiële middelen. 
zijn aan bij Justitie en veiligheidsdiensten 
bekende netwerken en/of personen. 

Investering in ontwikkeling van innovatieve 
en creatieve methodieken van onder andere 

I datamining. 

Planning hangt af van besluitvorming 
inzake de voorgenomen intensivering 
van financiële middelen. 

---- --------'----------------'---------·········· ···-~-----··--··-···---····-· 



f'Aivö moet reai-time en online toegang 
I hrijgen tot relevante databestanden. 

) ) 

Planning hangt af van besluitvorming 
inzake de voorgenomen intensivering 
van financiële middelen. 

-ÄJVD-cäpaciteit-op het gebied van de - I ·------·1-Pianniilij .hangt af van besluitvorming 
buitenlandse inlichtingenvergaring wordt inzake de voorgenomen intensivering 
uitgebreid. van financiële middelen. 

11/lét de burgemeesters bespreken of AIVD-

1 
informatievoorziening (art. 60) beter kan, 

. maar wel vanuit de aangegeven begrenzing I {inz. eperationale informatie). 

·O"ntwikkeÏen instrument om siteswaarop __ _ 
radicale/extremistische inhoud staat te 

, verwijderen. 
I 

I ~l~crimlnat;e, -aanzetten tol haat, agressie en 
geweld aankaarten bij OM en deze ambitie 
inzichtelijk maken per bijv. brief aan de TK. 

··---·----...... "._ 

l 

Dit betreft een nieuw actiepunt; er is 
derhalve nog geen stand van zaken te 
melden. 

In behandeling. 

In behandeling. ~ 
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I !Programma van acties om tegenwicht te 
bieden aan radicale stromingen binnen de 
islam. 

........ ............ ,, __ _ 

) 

·-:r:opzetten netwerk van 
personen die kunnen optreden 
wanneer er signalen zijn van 
opkomende radicalisering bij 

__ ,personen of groepen. 
2. Initiatieven voor 
imamopleidingen om vestiging 
van imams uit het buitenland 

l te ontmoedigen op grond van 

) 

f in het debat naar aanlelding van de""""l 
moord op Theo van Gogh is 1 
aangekondigd dat er een plan van 1 

aanpak wordt voorbereid gericht op · 
integratiemaatregelen en het weerbaar 
maken jongeren tegen radicalisering . Dit 
plan van aanpak is in voorbereiding en 
wordt voor het kerstreces aan de TK 
gezonden. De onderstaande subdoelen 
worden hierin meegenomen. 

- ----~ ....... ________ .. __ I 

------... __ ..... 

! arbeidsmarktbeleid. 
1 - .. - ---· ----·------- 3. lnburgerinsgvereisten bij t--

t . tijdelijke vestiging van imamT- _J. 
___ " .. ____ ..,_,", .. _ _,""_ ------·-· 

i uit het buitenland. r----- .. 4. Bezien toespitsing I 
1 aanvullende aanpak van 

I
' . jeugdwerkloosheid op 
_____ allochtone ·on eren. 

1 5. Activeringsprogramma voor 
personen en organisaties om 
zich open te stellen voor 
allochtone jongeren. 

---1----.... --.. ·--
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1 nota radicalisering ingaan op de 
ommissie vergelijkbaar met CGB, en de 
raag of uitspraken ook door de cie. zelf 
Lmnen aangevoerd en onderzocht. 
erstoren van uitzendingen van andere 
verheden betrekken bij nota radicalisering 
:ie ook aangenomen motie Van As, 29854, 
r. 10). 

an de grens de toegang weigeren aan 
~rsonen die in Nederland radicaal 
lamitische ideologie gaan verspreiden. 

anscherping openbare orde-beleid 
reemdelingenwet 2000. 

ezien om ïmams uitsluitend op tijdelijke 
:lsis toe te laten. 

IVetsvoorstel beperken dubbeÏe nationaliteit. rw 
Iw 
iw 
ld 

etsvoorstel ontnemen dubbele nationaliteit 
mneer personen essentiële belangen van 
' nationale staat schaden. 
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ogelijke aanpassing strafbaarstelling 
!lediging en godslastering 

ogelijke strafbaarstelling van het 
!rheerlijken of goedpraten van ernstige 
isdrijven 

~rruiming mogelijkheden tot ontzetting uit 
~roep 

·····-··--·---- - ·--- ---

.. ) 

In behandeling. 

-,- •.. ·· ··-
In behandeling. 

·--
In behandeling. 

·-··~·__,...--.._...---····· ·-y ... -~ 
Wordt onderzocht. 

•.. 
Wordt onderzocht. 

Wordt onderzocht. 
~ 

Wordt onderzocht. (TK is hierover 
geïnformeerd bij brief op 16 nov., nr. 

I 
5320569/04 in reactie op voorstel lid 
Verhagenl 

I Mogelijkheden worden onderzocht. 
I 

I Mogelijkhe~en worden onderzocht. 
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