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Eurojust start met justitieel Anti-Terrorisme Register 
 

Snellere en sterkere justitiële reactie op terrorisme 

Den Haag/Brussel, 5 september 2019 

Eurojust is gestart met een Anti-Terrorisme Register (Counter-Terrorism Register, CTR), 

om  justitie sterker en sneller te laten reageren op terreurdreiging in de lidstaten en om 

burgers beter te beveiligen. Het Register is op 1 september van kracht geworden en 

vormt een centraal punt voor belangrijke justitiële informatie om verbanden te leggen 

tussen procedures tegen verdachten van strafbare feiten van terroristische aard. 

Eurojust in Den Haag gaat het Register  24 uur per dag beheren. Het biedt proactieve 

ondersteuning aan nationale justitiële autoriteiten. Dankzij deze gecentraliseerde 

informatie kunnen aanklagers actiever samenwerken en verdachten of netwerken die 

worden onderzocht in specifieke zaken met mogelijk grensoverschrijdende gevolgen 

opsporen. 

Eurojust-voorzitter Ladislav Hamran verklaart: ‘Het Anti-Terrorisme Register  is een grote stap 

vooruit in de strijd tegen terrorisme. Nu terroristen steeds vaker in grensoverschrijdende 

netwerken actief zijn, moet de EU dat ook doen. Door snel feedback te geven op 

grensoverschrijdende verbanden tussen gerechtelijke procedures, kunnen we snellere en beter 
gecoördineerde stappen tegen verdachten van terroristische activiteiten ondernemen. Voor het 

bestrijden van terrorisme is het cruciaal om over de juiste informatie te beschikken en zo de EU nog 

rechtvaardiger en veiliger te maken.’ 

Dhr. Frédéric Baab, tot voor kort het Franse Nationale Lid bij Eurojust en initiatiefnemer van het 

Anti-Terrorisme Register  stelt: ‘Bij terrorismebestrijding moeten we voorkomen dat er blinde 

vlekken zijn. Uit onze ervaring in de zaak in verband met de terroristische aanslagen in Parijs en 

Saint-Denis op 13 november 2015 is gebleken dat het noodzakelijk is om een volledig overzicht te 

hebben van alle lopende gerechtelijke procedures in de lidstaten. Met het Anti-Terrorisme Register  

bij Eurojust hebben we een instrument in handen om de coördinatie van onderzoeken in 

terrorismezaken op operationeel niveau te ondersteunen.’ 

Direct na de terroristische aanslagen in Frankrijk in Parijs en Saint-Denis in november 2015 

werden  grensoverschrijdende verbanden tussen verdachten ontdekt. Frankrijk, Duitsland, 

Spanje, België, Italië, Luxemburg en Nederland hebben vervolgens het initiatief genomen om bij 

Eurojust een register op te richten voor het verzamelen van gerechtelijke informatie over 

terroristische activiteiten en netwerken en het vaststellen van coördinatiebehoeften. 

Op basis van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad is er nu een register opgericht met steun van de 

Europese Commissie, de Bijzondere Commissie terrorisme van het Europees Parlement en de 

EU-coördinator voor terrorismebestrijding. Het internationale en multilaterale aspect van 

terrorismebestrijding en het belang van het delen van informatie zijn aangetoond door het 

groeiende aantal lopende gerechtelijke procedures waarvan Eurojust in kennis is gesteld, 

namelijk 580 procedures in 2018. 



Alle lidstaten kunnen gebruik maken van het Register en worden deze maand gevraagd 

informatie over verdachten en zaken te registreren. Er is een speciaal sjabloon ontwikkeld en er 

zijn gemeenschappelijke normen overeengekomen voor de informatie die moet worden 

verstrekt, waarbij naleving van  alle bestaande gegevensbeschermingsregels is gewaarborgd. De 

bevoegde nationale autoriteiten verstrekken de informatie voor het Register aan Eurojust. 

Het Anti-Terrorisme Register is een unieke EU-brede database voor alle soorten terreurdaden, 

zich ook richtend op de  groeiende dreiging van niet-jihadistisch terrorisme, onder andere van 

extreemrechtse en extreemlinkse groeperingen in Europa. Het Register richt zich volledig op 

gerechtelijke procedures en veroordelingen en overlapt daardoor niet met de 

criminaliteitsanalyses die Europol uitvoert. 


