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Toen op 11 september 2001 een vliegtuig in de WTC-torens in New York vloog, kon niemand 

zijn ogen geloven. Wanneer echter iets later een ander vliegtuig zich in de tweede WTC-toren 

stortte, werd iedereen zich bewust van een nieuwe realiteit. De wereld zou nooit meer hetzelfde 

zijn en het waarborgen van de veiligheid van de burgers werd wereldwijd de eerste prioriteit. 

De Europese Unie zette in 2002 de strijd tegen het jihadistisch terrorisme in door een 

Kaderbesluit inzake terrorismebestrijding aan te nemen. Talloze antiterrorismemaatregelen 

volgden opdat dergelijke aanslagen zich nooit meer zouden voordoen. Niets bleek minder waar.  

Een aantal jaren later werden Madrid en Londen op hun beurt getroffen door terroristische 

aanslagen. Ondanks de maatregelen die Europa in de tussentijd genomen had om de veiligheid 

binnen zijn grenzen te waarborgen, werd Frankrijk op 13 november 2015 in het hart van Parijs 

het toneel van nieuwe terroristische aanslagen. Reeds daarvoor werd Frankrijk in januari ook 

al opgeschrikt door een terroristische aanslag die gericht was tegen Charlie Hebdo. Helaas 

betekende dit niet het einde, maar slechts het begin van een reeks aanslagen die Europa zouden 

treffen. Brussel, Nice, Berlijn, Londen, 

Manchester, Barcelona en Turku zijn enkele van 

de steden die deze donkere lijst nog verder 

vervolledigen. De Europese Unie vaardigde 

opnieuw aan een hoog tempo 

antiterrorismewetgeving uit als antwoord op 

deze gebeurtenissen.  



Deze wetgeving, aangenomen door kaderbesluiten of richtlijnen, moet door de lidstaten in hun 

nationale wetgeving worden omgezet. De manier waarop dit gebeurt is echter afhankelijk van 

de specifieke context en terreurdreiging die er in een bepaalde lidstaat heerst. België werd reeds 

getroffen door aanslagen die werden gepleegd in het kader van jihadistisch terrorisme. Polen 

werd daarentegen nog niet getroffen door dit type aanslagen. Beide landen beogen daarom iets 

andere doeleinden met hun wetgeving en gegeven hun verschillende historische en 

maatschappelijke achtergrond werden de Europese antiterrorismemaatregelen de ene keer 

restrictiever en de andere keer ruimer omgezet. Het hoofdzakelijke doel van deze maatregelen 

bestaat er wel steeds in om de veiligheid van de burgers te garanderen. Een groot deel van deze 

maatregelen werd op supranationaal niveau uitgewerkt door de Europese Unie. België en Polen 

werden met elkaar vergeleken om gelijkenissen en verschillen in de omzetting van Europese 

antiterrorismewetgeving op nationaal niveau op te sporen.  

Het Kaderbesluit inzake 

terrorismebestrijding van 2002 en de latere 

wijzigingen hieraan werden als leidraad 

gebruikt in dit onderzoek. Een opvallende 

conclusie bij de vergelijking van de Poolse 

en Belgische omzettingswetgeving was dat 

Polen in veel gevallen brede en algemene 

definities hanteert. België gaat daarentegen restrictiever te werk. De invoering van Europese 

harmoniserende wetgeving is daarom nog geen garantie voor een identiek gezamenlijk 

optreden. Daarenboven kon in sommige gevallen een verschil in omzetting vastgesteld worden 

die nauw verwant was aan de specifieke situatie van het land. België wordt bijvoorbeeld meer 

als een transitland beschouwd en de dreiging dat teruggekeerde Syriëstrijders in België 

aanslagen plegen in veel hoger dan in Polen. De wetgeving vormde hier in sommige gevallen 

een mooie weergave van door zich aan te passen aan de specifieke noden van elk land. 

Om niet enkel de theoretische kant van dit verhaal weer te geven, heb ik verdere uitleg 

verkregen in een interview met de Antiterrorisme sectie in Brussel omtrent de praktische kant. 

Daaruit bleek dat hoewel de Belgische wetgevingsbepalingen in veel gevallen inderdaad 

restrictiever geformuleerd zijn, zij toch op een heel brede manier 

geïnterpreteerd kunnen worden indien de praktijk dit vereist. Zo 

bleek dat ondanks de concrete lijst van terroristische misdrijven 



die in België gehanteerd wordt, het tot nog toe steeds mogelijk was om elk misdrijf dat de 

kwalificatie van terrorisme verdiende hier in kon worden ondergebracht.  

Terrorisme is een verschijnsel van alle tijden en neemt verschillende vormen aan. Dit zorgt voor 

veel problemen om tot een concrete definitie ervan te komen. Wat wel duidelijk is, is dat het 

alleen effectief bestreden kan worden door goede samenwerking tussen verschillende landen 

en politiediensten. Zeker in de Europese Unie, waar er geen controles meer zijn aan de 

binnengrenzen en burgers vrij kunnen reizen van de ene naar de andere lidstaat, wordt 

criminaliteit, en in het bijzonder terrorisme, al snel een grensoverschrijdend probleem. De 

informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de EU-lidstaten zijn daarom een uitermate 

belangrijk element in de strijd tegen het terrorisme en kunnen daarom niet sterk genoeg 

benadrukt worden. Om de ‘War on Terror’ te kunnen winnen, of minstens de schade zo veel 

mogelijk te beperken, zullen de lidstaten elkaar moeten leren vertrouwen en als één blok 

hiertegen moeten optreden.  

     

 

 


