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EU-controleurs onderzoeken maatregelen tegen 
radicalisering 
De Europese Rekenkamer zal later dit jaar de EU-maatregelen tegen radicalisering 
onderzoeken. Het onderzoek is gericht op de steun voor de aanpak van radicalisering die de 
Commissie de lidstaten heeft geboden sinds 2013, toen buitenlandse terroristische strijders de 
belangrijkste EU-prioriteit op het gebied van terrorismebestrijding werden. De ERK zal 
onderzoek doen naar maatregelen om radicalisering te voorkomen en maatregelen die zijn 
gericht op geradicaliseerde personen (zoals deradicalisering en afstandneming).  

Bij het onderzoek zal worden beoordeeld of de Commissie een doeltreffende bijdrage levert 
waarmee de lidstaten worden geholpen om radicalisering aan te pakken die tot terrorisme kan 
leiden. De lidstaten hebben eerstelijnsverantwoordelijkheid bij terrorismebestrijding en de EU 
moet hen daarbij ondersteunen. Het doel is om meerwaarde te creëren door de uitwisseling van 
informatie te verbeteren, de samenwerking te bevorderen, en te voorzien in financiering. 

“Wij zullen onderzoeken of de Commissie de EU-middelen op een goede manier inzet om 
daadwerkelijk een Europese meerwaarde te leveren”, aldus de heer Alex Brenninkmeijer, lid van 
de Europese Rekenkamer en rapporteur voor dit onderzoek.  

De onderzoekers zullen de EU-instellingen in Brussel (de Europese Commissie en de Raad), 
Europol in Den Haag en twee lidstaten (België en Frankrijk) bezoeken. Bovendien zullen in alle 
lidstaten de steunpunten voor terrorismebestrijding worden geraadpleegd.  
 

Noten voor de redactie 

De topprioriteit van de EU op het gebied van terrorismebestrijding is de kwestie van buitenlandse 
terroristische strijders die vanuit het land van herkomst in de EU afreizen naar andere landen 
(bijv. de conflictgebieden Syrië en Irak) om als terrorist te vechten of terroristische training te 
krijgen. Wanneer zij naar de EU terugkeren, kunnen zij terreuraanslagen plegen.  

Ongeveer 5 000 Europeanen zijn met terroristische bedoelingen naar Syrië en Irak gereisd en 
daarvan is naar schatting ongeveer een derde teruggekeerd. Teruggekeerde buitenlandse 
terroristische strijders uit Syrië of Irak waren betrokken bij de terroristische aanslagen van 
13 november 2015 in Parijs, waarbij 130 doden vielen, en de aanslagen van 22 maart 2016 in 
Brussel, die 32 levens hebben geëist. De aanslagen onderstreepten het grensoverschrijdende 
karakter van het veiligheidsrisico dat het islamitisch terrorisme voor Europa inhoudt. 

 


