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Buitenlandse strijders:  
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Inleiding 
Toen Mehdi Nemmouche, een Fransman, een aanslag 

pleegde op het Joods Museum in Brussel op 

24 mei 2014, daags voor de drievoudige (regionale, 

federale en Europese) verkiezingen, richtte de 

aandacht van het publiek zich “opnieuw” op de 

dreiging die strijders vormen na hun terugkeer uit door 

conflicten verscheurde regio's en landen. “Opnieuw” 

aangezien deze problematiek zo nu en dan opduikt 

terwijl het publiek zijn interesse hiervoor snel lijkt te 

verliezen. Hoewel de aandacht vooral uitgaat naar 

Syriëstrijders is Syrië, behalve het voornaamste, bij 

lang niet het enige of eerste land van herkomst van 

deze buitenlandsei of teruggekeerde strijders. 

Deze e-Note behandelt de manier waarop de aanslag 

op het Joods Museum de afgelopen weken en zelfs 

dagen vorm gaf aan het veiligheidsdiscours over de problematiek van de buitenlandse strijders en waarop het 

debat over de wisselwerking tussen veiligheid enerzijds en vrijheid en privacy anderzijds nu vorm krijgt. We 

zullen aantonen dat het spel van  schuldattributie nu pas begint en analyseren of de aanslag morele paniek 

heeft veroorzaakt. Ten slotte zullen we pleiten voor een langetermijnoplossing die op angstmanagement 

steunt, teneinde sommige in deze publicatie geïdentificeerde reacties, te vermijden. 

Het dilemma rond veiligheid: de wisselwerking met privacy en vrijheid 
De zaak-Nemmouche onderstreept aspecten die in aanmerking moeten komen bij de analyse van de dreiging 

die uitgaat van teruggekeerde strijders. Wat zijn de motivaties en doelstellingen van deze buitenlandse 

strijders wanneer ze terugkeren naar Europa? Is het aannemelijk dat de enkele honderden Belgische 
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buitenlandse strijders de Belgische regering willen omverwerpen en een islamitische staat willen uitroepen 

bijvoorbeeld? Is het hoegenaamd vanzelfsprekend dat ze ervoor kiezen om terug te keren naar België? Indien 

ze een hoger doel nastreefden, zoals bepleit door Al Qaida, en Amerikaanse of Israëlische doelwitten kozen, 

moeten deze Belgen zowaar terugkeren naar België om hierin te slagen? Volstaat het niet om terug te keren 

naar de EU, België te vermijden vanwege het risico ontdekt te worden en een uitgestrekt gebied zonder 

binnengrenzen en met veel doelwitten voorhanden te kiezen om hierin te slagen?  

In elk geval, indien we deze dreiging het hoofd willen bieden en bovenstaande vragen beantwoorden, is een 

Europese samenwerking meer dan noodzakelijk aangezien binnen de Europese Unie geen enkel land alleen 

over de juiste middelen beschikt of in staat is om deze problematiek aan te pakken. Tenminste niet zolang een 

EU-burger vrij naar België kan reizen bijvoorbeeld. EU-coördinator voor terrorismebestrijding, Gilles de 

Kerchove, drong erop aan om de informatie-uitwisseling tussen de Schengenlanden, Europol en Interpolii te 

verbeteren. De Kerchove verwees expliciet naar Nemmouches misbruik van het vrije verkeer van personen 

binnen het Schengengebied. Interessant hierbij is dat België, in het licht van de G7-top in Brussel en de 

aanwezigheid van president Obama, voor de eerste keer sinds de invoering van het Schengengebied, bijna 

20 jaar geledeniii, grenscontroles uitgevoerd heeft. Ongeacht het feit dat de bewaking aan de grenzen van een 

land (lucht- en zeehavens inbegrepen) altijd verscherpt wordt wanneer een G7-top plaatsvindt, staat de 

dreigingsanalyse die aanzet tot de huidige grenscontrole niet volledig los van de aanslag op het Joods Museum 

door een Europese burger die het vrije verkeer binnen het Schengengebied misbruikte om een terroristische 

aanslag te plegen. De genomen maatregelen tonen duidelijk aan dat veiligheid boven vrijheid wordt verkozen. 

Denken we maar eens aan de recente oproepiv van de zittende minister van Binnenlandse Zaken van België om 

een Europese Passenger Name Record (PNR), een Europese databank met de gegevens van passagiers, op te 

richten. De Kerchove stemde ermee in om de discussie over de oprichting van een Europese PNR opnieuw te 

openen. Deze databank, naar analogie met wat de Verenigde Staten van Amerika ontwikkeld hebben in de 

nasleep van de 11 septemberaanslagen, moet het de Europese veiligheidsdiensten mogelijk maken om 

vermoedelijke terroristen nauwlettend te volgen. Tegenstanders binnen de EU verzetten zich tegen zo’n 

regeling om redenen van privacy en het voorstel liep vast in het Europees Parlement. Zoals dat altijd het geval 

is bij een terroristische aanslag (of elk andere echte of kunstmatig voorgestelde catastrofale gebeurtenis), 

proberen regeringen veiligheid boven privacy te plaatsen. Zulke aanslagen geven de aanzet voor 

beleidsmakers om veranderingen op te leggen zonder veel tegenstand bij het grote publiek. De verandering 

van het politieke landschap in het Europees Parlement na de verkiezingen en de recente gebeurtenissen 

zouden het standpunt van het Parlement kunnen veranderen. 

Hoewel de impact van de recente aanslag niets is vergeleken met de 11 septemberaanslagen, hebben beide 

gebeurtenissen het volgende gemeen: het pleiten voor meer veiligheid ten nadele van privacy. Behalve privacy 

zagen we ook dat er een wisselwerking is tussen vrijheid en veiligheid. Deze discussie nam grote proporties 

aan na de 11 septemberaanslagen in de VS. Tijdens het afwegen van vrijheid en veiligheid na 11 september 

werd de internering van vermoedelijke terroristen in Guantánamo beschouwd als een wettelijke beperking op 

het habeas corpus, maar werd de internering in Abu Ghraib daarentegen wel als onwettelijk beschouwdv. 

Sommige vrijheidsbeperkende maatregelen zouden nooit aanvaard zijn indien de 11 septemberaanslagen 

geen momentum hadden gecreëerd. Los van de herschikking tussen vrijheid en veiligheid kunnen we ons de 

vraag stellen waarom geen passend evenwicht werd gevonden voor veiligheid teneinde de aanslag op het 

Joods Museum te voorkomen in de eerste plaats.  
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De attributie van de schuld: inlichtingen en politiek 

Ook al doen de verschillende nationale veiligheidsdiensten en nationale beleidsmakers hun best om 

statistieken bij te houden over het aantal eigen onderdanen die in het buitenland vechten, toont het recente 

geval in Brussel aan, als we uitgaan van de huidige veronderstellingen en verklaringen, dat de informatie over 

Franse buitenlandse strijders niet systematisch uitgewisseldvi werd tussen de veiligheidsdiensten. Dit wijst 

schijnbaar op een gebrek aan samenwerking op bilaterale en multilaterale basis tussen de verschillende hierbij 

betrokken landen en de Europese Unie.  

Slechts aansluitend op de aanslag op het Joods Museum, trok het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse 

(OCAD) het dreigingsniveau voor plaatsen met een Joods karakter op naar het allerhoogste niveauvii. Dient dit 

beschouwd te worden als een tekortkoming op het gebied van de inlichtingen, minder dan een jaar nadat de 

regering zich ertoe had verbonden om het probleem van de buitenlandse strijders aan te pakken? Zal deze 

tekortkoming, indien het als dusdanig wordt beschouwd, toegeschreven worden aan de inlichtingendiensten 

of aan de beleidsmakers?  

De kunst om een dreigingsanalyse op te stellen en om inlichtingen te leveren in het algemeen, is echter 

allesbehalve een exacte wetenschap in tegenstelling tot wat velen zouden willen. Inlichtingen, zoals Paul 

R. Pillarviii het zo succesvol beschrijft met betrekking tot de buitenlandse politiek van de VS, werden hevig 

gepolitiseerdix. Deze bewering zou niet alleen van toepassing zijn op de buitenlandse politiek en de VS. Zoals 

vermeld in het werk van Pillar, legde Mark M. Lowenthal uit dat inlichtingenofficieren het in 2003 oneens met 

elkaar waren (in het licht van de problematiek rond massavernietigingswapens in Irak): “whether to maintain 

distance from the policymaker in the interest of preserving policy-neutral integrity or to get close to the 

policymaker in the interest of making intelligence more relevant”. Zou dit doorgetrokken kunnen worden naar 

onze inlichtingengemeenschap? 

Heeft onze inlichtingengemeenschap gefaald in de zaak-Nemmouche? Meestal zien we wanneer iets mis gaat, 

maar zien we niet wanneer dat niet gebeurt. Dit mag vanzelfsprekend lijken maar dat is het niet. Een van de 

problemen bij de evaluatie van de efficiëntie van onze nationale inlichtingendiensten is dat de regering en de 

veiligheidsdiensten geen doordachte communicatiestrategie inzake veiligheidskwesties en activiteiten van de 

inlichtingengemeenschap hebben. We merken nauwelijks iets op in de media wanneer aanslagen verijdeld of 

complotten de kop ingedrukt worden terwijl bovendien de aandacht van de media, gedreven door de voorkeur 

van de lezers, relatief variabel is. We horen soms iets over vonnissen met betrekking tot terroristische feiten 

die eerder plaatsvonden maar die aan de publieke aandacht ontsnapten. Ook al werken inlichtingenofficieren 

discreet en worden hun inspanningen zelden publiek erkend, hun werk blijft van onschatbare waarde voor de 

nationale veiligheid. 

Het is net datgene dat we “niet zien” dat van belang is voor de beoordeling van het succes van de 

inspanningen van de inlichtingendiensten. Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten en het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten houden toezicht op de activiteiten 

en de werking van de betreffende veiligheidsdiensten. Ook al gebeurt deze controle niet systematisch, maar 

op verzoek of op eigen initiatief, de verschillende door de Comités gepubliceerde verslagen zijn de 

belangrijkste officiële bron over de werking van de inlichtingengemeenschap in ons land. De Comités zullen 

hoogstwaarschijnlijk onderzoeken waar in de zaak-Nemmouche de informatie-uitwisseling gehaperd heeft, als 

dit al het geval was. Zoals Pillar in het bovenvermelde boek omschrijft, vaak is het probleem niet de 

afwezigheid van vergaring van pertinente informatie, maar eerder de manier waarop beleidsmakers hierop 

reageren. 

In de nasleep van de aanslag in Brussel heeft de inlichtingengemeenschap hiervan tot nu toe niet openlijk de 

schuld gekregen. Het schuldspel startte in de mediax toen beleidsmakers met de vinger werden gewezen 
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wanneer Paul Ponsaers van de Universiteit Gent verklaarde dat sinds 2008 weinig is gedaan om radicalisering 

te voorkomen. Hij verheerlijkt enigszins de drijvende kracht die de universiteit vormde bij de ontwikkeling van 

de nationale strategie voor de bestrijding van radicalisering. De strategie waarnaar hij verwijst is de tot dusver 

enige strategische leidraad om terrorisme aan te pakken, zodoende werkt de schuld deels averechts aangezien 

dit document bepaalt wat de regering kan doen. Hoe meet je immers het niveau van radicalisering? We dienen 

te erkennen dat, ook al is het spel rond de schuldattributie onvermijdelijk in ons politieke landschap en wordt 

het uitvergroot door grote media-aandacht, uiteindelijk enkel instellingen zoals de bovenvermelde Comités de 

werking van onze veiligheids- en inlichtingendiensten neutraal en objectief kunnen beoordelen. 

Hoe dan ook, het is duidelijk dat een gebeurtenis zoals die in Brussel een momentum creëert dat veel actoren 

in de inlichtingenwereld willen uitbuiten om hun projecten en ideeën voorop te stellen. Opnieuw de discussie 

over het voorkomen van radicalisering in België openen zoals Ponsaers voorstelt, biedt niet meteen een 

oplossing voor de manier waarop Nemmouches aanslag voorkomen had kunnen worden, aangezien hij een 

Fransman is. Onrechtstreeks legt hij de nadruk op de noodzaak om te beschikken over een geïntegreerd 

Europees kader voor de preventie van radicalisering. 

Morele paniek en momentum 
Zowel in de politieke wereld als in veiligheidsinstanties is de norm “wachten op veranderingen” of lessen 

trekken uit de laatste crisis waardoor staten onvoldoende voorbereid zijn op nieuwe en opkomende 

ontwikkelingenxi. Eenmaal het gevaar volledig tastbaar en voor allen duidelijk is, is aanzet tot actie 

eenvoudiger – maar het kan dan al te laat zijnxii. 

Ter illustratie van dit aspect kunnen we kijken naar volgende vaststelling van Martha Crenshawxiii:  

“[g]overnments […] need time to organize a response: collecting and analyzing intelligence 

information, establishing special units in the security forces, coordinating bureaucratic resources, 

and securing legal changes to facilitate the apprehension and conviction of terrorists. All of these 

measures would be rejected by public opinion if terrorism were not obviously threatening.” 

Bovendien smolt de bureaucratische inertie als sneeuw voor de zon in de nasleep van de aanvallen op New 

York en Washingtonxiv. Buzan en Hansen benadrukten, toen het kader van veiligheidsstudies verruimd werd, 

dat in tijden van (kunstmatig voorgestelde gevormde) oorlog meer geld en mankracht vloeien naar het 

militaire en inbreuken op burger-, liberale en mensenrechten meer kans maken op een breed maatschappelijk 

draagvlakxv.  

Deze dynamiek kan anders vergeleken worden met Stanley Cohens concept van morele paniekxvi. Shafir en 

Schairerxvii bieden een conceptualisering van Cohens aanpak die de nadruk legt op het sociale en politieke 

proces waardoor morele paniek ontstaat. Ze wijzen op vier bijzondere kenmerken: het overdrijven van de 

dreiging, een te ruime definitie van de sociale groep, een disproportionele respons op de uitvergrote dreiging 

en de vaststelling dat een morele paniek een duidelijke levenscyclus heeft waarbij ze opduikt, aanhoudt en 

uiteindelijk verdwijnt of waarschijnlijker, bedaart. Aangezien in 2013 in totaal negen mensen in België 

overleden toen ze een spoorweg overstakenxviii en slechts zeven in terroristische aanslagen in de Europese 

Unie, voldoet het huidige discours over terroristische dreigingen duidelijk aan het eerste kenmerk van morele 

paniek. De dreiging mag dan overdreven zijn, er moet erkend worden dat ze opgang maakt. Uitgaande van het 

verslag van Europol over de stand van zaken en de tendensen in verband met het terrorisme in Europaxix (TE-

SAT-verslag), veranderde in een periode van een jaar het potentieel van buitenlandse strijders (2013) om toe 

te slaan binnen de EU in actiebereidheid (2014) en leidde ten slotte zelf tot een succesvolle aanslag in Brussel 

pas vier dagen voor het laatste verslag gepubliceerd werd.  
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Wat betreft het tweede kenmerk dienen we ervan bewust te zijn dat de ene buitenlandse strijder niet de 

andere is. Thomas Hegghammer stelt in zijn artikelxx, wanneer hij de verschillende keuzen van westerse 

jihadisten tussen vechten in het binnen- of het buitenland verklaart, dat het mogelijk is om verschillende types 

buitenlandse vechters te identificeren. Hij wijst op de moeilijkheid van een duidelijke omschrijving van met wie 

we juist te maken hebben, doordat een verschil bestaat wanneer een strijder in zijn eigen land van herkomst 

vecht of in een ander land. Er bestaat ook een verschil tussen vechten tegen zijn gastland of tegen een ander 

land en een verschil tussen een vertrek om te trainen met internationale terroristen of zich aansluiten bij een 

plaatselijke opstand. Niet alle buitenlandse strijders vertrekken met dezelfde bedoelingen, waardoor een 

beoordeling van de situatie op basis van één enkel type vertekend is. Op dezelfde wijze kunnen we stellen dat 

niet alle teruggekeerde strijders gewelddadige aanslagen in de EU plegen. Volgens de studie van Hegghammer 

keerden tussen 1990 en 2010 één op negen buitenlandse strijders terug om terroristische aanslagen te plegen 

in het Westen (Noord-Amerika, West-Europa en Australië). Bij de zoektocht naar voorbeelden van een 

disproportionele respons om te voldoen aan het derde kenmerk, mag men niet negeren dat de stad 

Antwerpenxxi onlangs opriep om Belgische paracommando’s in te zetten die de politie moeten bijstaan in de 

bescherming van haar Joodse gemeenschap. In verband met de levenscyclus van een morele paniek, zullen we 

zeer waarschijnlijk getuige zijn van een mettertijd verminderde aandacht voor de problematiek van de 

buitenlandse strijders. Zoals blijkt uit de referenties in dit artikel, brengen de media momenteel dagelijks veel 

artikels over dit onderwerp uit terwijl binnen een paar weken de media-aandacht hoogstwaarschijnlijk zal 

verslappen vanwege nieuwe prioriteiten of omdat de mensen dit onderwerp beu zijn. 

Conclusie: een oproep tot weerbaarheid en angstmanagement 
Volgens bovenstaande vaststellingen kunnen we gerust stellen dat een morele paniek lijkt toe te nemen in 

België en bij uitbreiding zelfs in Europa. Hoe kunnen we vermijden dat we terechtkomen in een maalstroom 

van morele paniek die ongemerkt leidt tot paniekvoetbal dat ingegeven wordt door nervositeit en angst? 

Frank Furedi omschrijft in zijn boek Invitation to terrorism hoe een angst die gevoed wordt door het 

onbekende geleidelijk de rol van empirische bewijzen en rede in beleidsvorming aan het overnemen is. Deze 

vage denkwijze is een voedingsbodem voor speculatie en fantasie waarbij ze een legitieme vorm van 

dreigingsanalyse wordenxxii. Hiertegen dienen we de angst voor het terrorisme in onze maatschappij en de 

dreiging die uitgaat van teruggekeerde buitenlandse strijders te beperken. 

Bakker en Veldhuis onderstrepen het groot belang om onze emotionele en ethologische reacties op een echte 

of vermeende terroristische dreiging te bedwingen. Dergelijke reacties houden dan ook het risico in dat ze 

democratische principes uithollen en haaks staan op de capaciteit van maatschappijen om met tegenslag om 

te gaan indien er niet in geslaagd wordt om terroristische dreigingen juist te interpreteren. Bovendien:  

“[o]verreactions in terms of false allegations, waves of arrests and specific legal or bureaucratic 

measures against members of [political or ethnic] groups could lead to increased polarisation and 

even (violent) radicalisation. In order to avoid the self-fulfilling prophecy of fatalism, pessimism 

and a dread of terrorism, societies need to show they are resilient to the potential damaging 

impact of terrorism. (Bakker and Veldhuis 2012)”  

De weerbaarheid vergroten zou garanderen dat gemeenschappen, bedrijven en regeringen de capaciteit 

hebben om opgewassen te zijn tegen, gehoor te geven aan, te herstellen van en zich aan te passen aan 

terroristische verstoringen, in plaats van kwetsbare doelwitten te zijn. Angstmanagement en het bevorderen 
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van weerbaarheid zijn van essentieel belang voor, tijdens en na een terroristische aanslag. Basisbeginselen 

hierbij zijn openbaar onderwijs, communicatie, paraatheid bij grootschalige rampen, copingstrategieën en snel 

herstel. Deze beginselen zouden deel moeten uitmaken van een algehele terrorismebestrijdingsstrategie die 

alle voor regeringen beschikbare middelen aanwendt om de terroristische dreiging het hoofd te bieden. De 

aantrekkingskracht die het terrorisme vandaag de dag geniet kan slechts teruggeschroefd worden wanneer 

terroristen ervan bewust zijn dat ze de maatschappij niet kunnen ontwrichten zoals ze dat vroeger deden. Met 

betrekking tot de weerbaarheid besluiten Bakker en Veldhuis dat het bestrijden van het psychologische effect 

van terrorisme en terugkeren naar een gezond werkingsniveau onder druk van terrorisme eveneens een 

krachtig instrument ter bestrijding hiervan zou kunnen zijn. 

De aanslag op het Joods Museum heeft duidelijk geleid tot iets dat we kunnen omschrijven als morele paniek, 

met het risico schade toe te brengen aan diezelfde beginselen die we willen beschermen. De eerste tekenen 

van het zogeheten “schuldspelletje” werden waargenomen en de typische “wachten-op-veranderingen”-

houding in veiligheidszaken kwam eens te meer aan het licht. Op basis van bovenstaande analyse kunnen we 

enkele conclusies trekken in verband met de te leveren inspanningen op nationaal en regionaal vlak:  

 

 Versterken van de Europese samenwerking, meer inlichtingen uitwisselen en nauwlettender controleren 

van buitenlandse strijders. 

 Ontwikkelen van politiek onafhankelijke en empirische, openbare dreigingsanalyses door de 

inlichtingengemeenschap om wilde speculaties en op sensatie beluste berichtgeving over dreigingen te 

vermijden. 

 Ontwikkelen van onderling verbonden strategieën voor terrorismebestrijding en het voorkomen van 

radicalisering (in een Europees kader en aangevuld door actieplannen met duidelijke richtlijnen over de 

uitvoering ervan). 

De laatste opmerking mag benadrukt worden aangezien dat, naast de theoretisering over de ontwikkeling van 

een strategie, meer aandacht zou moeten gaan naar de ontwikkeling van implementatiemethodes en follow-

upmechanismen teneinde de gevolgde koers indien nodig bij te stellen.  
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