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EU-optreden tegen radicalisering: er wordt
tegemoetgekomen aan de behoeften van de lidstaten,
maar de coördinatie en evaluatie blijven tekortkomingen
vertonen, aldus controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer sluit de EU-ondersteuning van de inspanningen
van de lidstaten om radicalisering te bestrijden, aan op hun behoeften, maar vertonen de coördinatie en
evaluatie enkele tekortkomingen. De Commissie kan niet aantonen hoe doeltreffend door de EU
gefinancierde maatregelen ter bestrijding van radicalisering echt zijn, wat betekent dat er een risico
bestaat dat er geen lessen worden getrokken voor de toekomst, aldus de controleurs.
De lidstaten zijn verantwoordelijk voor hun eigen nationale veiligheid, met inbegrip van
terrorismebestrijding. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van maatregelen voor de
aanpak van radicalisering, waarbij mensen zich extremistische ideologieën en gedragingen eigen maken die
hen ertoe kunnen brengen terreurdaden te plegen. De meeste verdachten die betrokken waren bij de
recente terroristische aanvallen in Europa, waren geradicaliseerde Europese burgers. De Europese
Commissie ondersteunt de inspanningen van de lidstaten en helpt ervoor te zorgen dat goede praktijken
worden uitgewisseld.
EU-steun voor lidstaten bij de bestrijding van radicalisering wordt in het kader van verschillende fondsen
gefinancierd, zoals het Fonds voor interne veiligheid, het Horizon 2020-programma, het programma
“Justitie”, Erasmus+ en het Europees Sociaal Fonds.
“De Commissie heeft de ondersteuning tussen verschillende afdelingen gecoördineerd en een aantal
synergieën ontwikkeld. Maar er is ruimte voor verbetering”, aldus Jan Gregor, het lid van de Europese
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit verslag. “Zij heeft geen volledig overzicht van door de EU
gefinancierde maatregelen, en voor de gebruikte EU-fondsen bestaan geen indicatoren of streefdoelen om
te kunnen meten in hoeverre de aanpak van radicalisering succesvol is.”
De controleurs stelden vast dat het potentieel van het Netwerk voor voorlichting over radicalisering, dat
bestaat uit psychologen, leraren, maatschappelijk werkers, politie, gevangenispersoneel en
reclasseringsambtenaren uit heel Europa die werken met personen die vatbaar zijn voor radicalisering, niet
Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer.
Het volledige verslag is beschikbaar op www.eca.europa.eu.
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volledig werd benut. De resultaten ervan werden vaak gemeten aan de hand van de activiteiten (bijv. de
gehouden vergaderingen of opgestelde documenten) en niet de doeltreffendheid ervan (bijv. de opgedane
kennis, de impact op het werk van de deelnemers).
De EU-eenheid voor de melding van internetuitingen, die onder Europol valt, signaleert terroristische
inhoud op het internet en waarschuwt dienstenaanbieders als YouTube, Google, Facebook en Twitter. De
controleurs merkten echter op dat uit de EU-statistieken niet kan worden opgemaakt wat de impact is van
het EU-optreden op de aanwezigheid van terroristische propaganda op het internet. Soms wordt
verwijderd propagandamateriaal gewoon weer geüpload of verplaatst naar andere platforms (ook wel het
“waterbedeffect” genoemd).
De controlewerkzaamheden omvatten bezoeken aan nationale autoriteiten in België en Frankrijk om de
relevantie en toegevoegde waarde van de ondersteuning die ze ontvangen, te beoordelen. De controleurs
bevelen de Europese Commissie aan om de wijze waarop zij haar maatregelen voor de aanpak van
radicalisering coördineert te verbeteren, de praktische ondersteuning van beroepsbeoefenaars en
beleidsmakers in de lidstaten te vergroten en haar kader voor de beoordeling van resultaten te verbeteren.
Noot voor de redactie
De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, alsmede
aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het bedrijfsleven
en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid van de
aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. Dit hoge niveau van acceptatie
onderstreept het voordeel van ons werk voor burgers van de EU.
Speciaal verslag nr. 13/2018 “Aanpak van radicalisering die tot terrorisme leidt: de Commissie kwam
tegemoet aan de behoeften van de lidstaten, maar de coördinatie en evaluatie vertoonden enkele
tekortkomingen” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu).
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