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Europees veiligheidsmodel"

INLEIDING

Vijftig jaar lang al ijveren en zorgen de Europese Unie en haar instellingen en lidstaten voor vrede 

en veiligheid. Europa staat borg voor eerbiediging van de mensenrechten, rechtsstatelijkheid en 

solidariteit. Wij Europeanen genieten het recht te gaan wonen, werken en studeren in een ander 

Europees land dan het onze. De afschaffing van de controles aan de binnengrenzen in het 

Schengengebied was een enorme stap voorwaarts voor Europa. Daarnaast heeft de technologische 

vooruitgang een ommekeer teweeggebracht in de wijze waarop en de snelheid waarmee wordt 

gecommuniceerd, met als gevolg dat niet alleen de grenzen zijn opengegaan, maar ook onze 

samenlevingen opener zijn geworden. Dankzij eenheid in verscheidenheid blijft dit vrije en wel-

varende Europa het leven van de mensen verlichten en verrijken.

Voor de burgers van de Europese Unie is veiligheid van het grootste belang. Met haar meerjarige 

werkprogramma's heeft de EU al een degelijke, pragmatische basis gelegd voor versterking van de 

operationele samenwerking; het is nu echter tijd voor een bredere consensus over de visie, de 

waarden en de doelstellingen die aan haar interne veiligheid ten grondslag liggen. 
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De voornaamste misdaadgerelateerde risico's en bedreigingen voor het huidige Europa, zoals 
terrorisme, zware en georganiseerde criminaliteit, drugshandel, cybercriminaliteit, mensenhandel, 
seksuele uitbuiting van minderjarigen en kinderpornografie, economische criminaliteit en 
corruptie, wapenhandel en grensoverschrijdende misdaad, passen zich zeer snel aan de weten-
schappelijke en technologische veranderingen aan, en pogen de waarden en welvaart van onze 
open samenlevingen te misbruiken en te ondermijnen.

De interneveiligheidsstrategie van de EU wil op zich geen nieuwe bevoegdheden in het leven 
roepen, maar wel de bestaande strategieën en conceptuele benaderingen integreren en binnen het 
kader van het programma van Stockholm opereren, en aldus een antwoord bieden op de problemen.
Zij getuigt van de vastberaden wil op het terrein van recht, vrijheid en veiligheid verdere voortgang 
te maken, met behulp van een Europees veiligheidsmodel dat voor de volgende uitdagingen staat:
de rechten en vrijheden te beschermen, de samenwerking en solidariteit tussen de lidstaten te 
versterken, de oorzaken en  niet alleen de gevolgen van onveiligheid aan te pakken, voorrang te 
geven aan preventie en anticipatie, alle sectoren te laten deelnemen die een rol kunnen spelen bij de 
bescherming van de publieke ruimte (politiek, bedrijfsleven, samenleving, enzovoort), veiligheids-
maatregelen aan de burgers kenbaar te maken; en ten slotte, in het kader van de "mondiale veilig-
heid" die met derde landen wordt nagestreefd, oog te hebben voor de verwevenheid van het interne 
en het externe aspect van veiligheid.

Van vitaal belang is dus dat de interneveiligheidstrategie zichzelf kan aanpassen, aan de behoeften 
van de burger, én aan de eisen van de dynamische, gemondialiseerde eenentwintigste eeuw.

Interne veiligheid moet worden verstaan als een ruim, veelomvattend begrip dat tal van sectoren 
bestrijkt, en erop gericht is het hoofd te bieden aan deze en andere grote dreigingen - van natuur-
lijke of menselijke oorsprong, zoals bosbranden, aardbevingen, overstromingen en stormen  die het 
leven, de veiligheid en het welzijn van de burger rechtstreeks raken. 

Samenwerking tussen rechtshandhavings- en grensautoriteiten, justitiële autoriteiten en andere 
diensten - bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheid, sociale en civiele bescherming -, is van 
essentieel belang. De interneveiligheidsstrategie van Europa moet het synergetisch potentieel vrij-
maken dat op het gebied van rechtshandhavingssamenwerking, geïntegreerd grensbeheer en straf-
rechtspraak beschikbaar is. Deze werkterreinen in de sfeer van recht, vrijheid en veiligheid zijn in 
feite onlosmakelijk verbonden: de strategie moet ervoor zorgen dat zij elkaar aanvullen en 
versterken.
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Europa moet een solide veiligheidsmodel tot stand brengen, steunend op de beginselen en waarden 

van de Unie: eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, rechtsstatelijkheid, 

democratie, dialoog, verdraagzaamheid, transparantie en solidariteit.

De kwaliteit van onze democratie en het publieke vertrouwen in de Unie zullen in grote mate 

afhangen van ons vermogen veiligheid en stabiliteit in Europa te bewerkstelligen en samen met 

onze buren en partners de interne veiligheidsproblemen van de EU bij de wortel aan te pakken. 

De interneveiligheidsstrategie heeft als ratio Europa vooruit te helpen, door de bestaande activi-

teiten te bundelen en de beginselen en richtsnoeren voor verdere actie te bepalen. Zij is geconci-

pieerd voor misdaadpreventie, en om in sterkere mate tijdig en adequaat op rampen van natuurlijke 

en menselijke oorsprong te kunnen reageren met passende instrumenten, die op doeltreffende wijze 

ontwikkeld en in stelling gebracht worden.  

1. BESCHERMING VAN DE EUROPESE BEVOLKING IN EEN MONDIALE 

SAMENLEVING

De Europese Unie (EU) met haar zevenentwintig deelnemende landen telt vandaag, in de eenen-

twintigste eeuw, 500 miljoen inwoners. De economische groei en de kansen die door een vrije, op 

rechtsstatelijkheid gebaseerde democratische samenleving worden geboden, genereren voorspoed, 

maar ook risico's, omdat terroristen en andere criminelen onze vrijheden met destructieve en 

kwaadwillige bedoelingen trachten te misbruiken. Ook de toegenomen mobiliteit verzwaart de op 

ons allen rustende taak de vrijheden te beschermen die door alle burgers van de Unie worden 

gekoesterd. 

Veiligheid is dus een cruciale factor geworden bij het verzekeren van een hoge levenskwaliteit in de 

Europese samenleving, en bij het beschermen van vitale infrastructuur via preventie en het aan-

pakken van gemeenschappelijke dreigingen.
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Er bestaat niet zoiets als "nulrisico", maar wel moet de Unie zorgen voor een veilig klimaat waarin 

de mensen zich beschermd voelen. Voorts moet worden voorzien in de nodige mechanismen om de 

burger niet alleen op het grondgebied van de EU, maar voor zover mogelijk ook in derde landen en 

in de virtuele sfeer, bijvoorbeeld op het internet, bescherming op een hoog niveau te bieden. 

Interne veiligheid betekent in dit verband bescherming van de mensen, en van de vrijheid en demo-

cratie als waarden, zodat eenieder zonder vrees door het leven kan gaan. Voorts geeft zij gestalte 

aan de in Europa gedeelde kijk op de problemen van vandaag, en aan ons vaste voornemen de 

dreigingen in een gemeenschappelijk front te lijf te gaan, indien nodig met beleidsmaatregelen die 

de meerwaarde van de EU tot gelding brengen. Dankzij het Verdrag van Lissabon en het 

programma van Stockholm zal de EU eensgezind ambitieuze stappen naar de verwezenlijking van 

Europa als een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht kunnen zetten. Dit is de achtergrond waar-

tegen de strategie:

· bepaalt welke gemeenschappelijke dreigingen en uit-

dagingen het steeds belangrijker maken dat de lidstaten 

en de instellingen van de EU de handen ineenslaan om 

nieuwe problemen, die hun nationale, bilaterale of regio-

nale vermogen te boven gaan, aan te pakken.

· op uitvoerige, transparante wijze het gemeenschappelijke binnenlandse veiligheidsbeleid, en 

de onderliggende beginselen bepaalt.

· een Europees veiligheidsmodel bevat, bestaande in gemeenschappelijke instrumenten en de 

volgende doelstellingen: een hechter verband tussen veiligheid, vrijheid en privacy; samen-

werking en solidariteit tussen de lidstaten; betrokkenheid van alle instellingen van de EU; de 

oorzaken en niet alleen de gevolgen van onveiligheid aanpakken; voorrang geven aan preventie 

en anticipatie; alle sectoren laten deelnemen die een rol kunnen spelen bij de bescherming van 

de publieke ruimte - namelijk politiek, bedrijfsleven en samenleving - erbij te betrekken, voor 

zover het ze aangaat; grotere verwevenheid van interne en externe veiligheid. 

· samen zijn wij doeltreffender en 
beter voorbereid op de uit-
dagingen waar we voor staan

· een interneveiligheidsstrategie 
waarin onze gemeenschappelijke 
waarden en prioriteiten tot 
uiting komen

· maatregelen die in het teken 
staan van de openbare veilig-
heid en de rechten van de 
persoon
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GEMEENSCHAPPELIJKE DREIGINGEN: voornaamste uitdagingen voor de interne veilig-

heid van de EU

De misdaad profiteert van de mogelijkheden die een geglobaliseerde samenleving biedt, zoals hoge-

snelheidscommunicatie, grote mobiliteit en instantane financiële transacties. Voorts kent de EU 

fenomenen met grensoverschrijdende gevolgen voor haar beveiliging en veiligheid. Er kunnen dan 

ook enkele grote gemeenschappelijke

dreigingen worden aangeduid:

· Het terrorisme in al zijn vormen wordt geken-

merkt door absolute minachting voor het 

menselijk leven en de democratische waarden.

De wereldwijde vertakkingen, de verwoestende 

gevolgen, het vermogen om via radicalisering 

en verspreiding van propaganda op het internet 

mensen te werven, en de verschillende finan-

cieringskanalen maken het terrorisme tot een 

aanzienlijke, voortdurend evoluerende 

bedreiging voor onze veiligheid. 

· zware en georganiseerde criminaliteit neemt in 

belang toe. In zijn diverse vormen duikt het overal ter 

wereld op waar maximaal financieel profijt met mini-

maal risico te behalen is. Drugshandel, economische 

criminaliteit, mensenhandel, mensensmokkel, wapen-

handel, seksuele uitbuiting van minderjarigen en 

kinderpornografie, geweldsdelicten, witwassen en 

documentenfraude zijn slechts enkele van de 

verschijningsvormen van de georganiseerde, zware criminaliteit in de Unie. Daarnaast vormt 

corruptie een bedreiging voor de fundamenten van het democratisch bestel en de rechtsstaat. 

· • In 2007 werden, dankzij Eurojust tijdens een 
antiterroristische operatie  zesentwintig 
personen in Italië, Frankrijk, Roemenië, 
Portugal en het VK aangehouden. Zij maakten 
deel uit van een organisatie die aanslagen in 
Italië, Afghanistan, Irak en de Arabische wereld 
plande.
Bron : Jaarverslag Eurojust 2007, blz. 34-35.

· • In 2008 werden, dankzij optreden in natio-
naal, regionaal en unieverband, 1009 personen 
in dertien landen op beschuldiging van terro-
risme aangehouden. 
Bron : Europol TE-SAT Report 2009, blz. 6 

• In februari 2008 werden tijdens 
Operatie PIPAS (tegen een organi-
satie die kredietkaartfraude 
pleegde) 100 personen aan-
gehouden en achtenveertig huis-
zoekingen verricht na een door 
Europol gecoördineerd gemeen-
schappelijk onderzoek waaraan elf 
landen deelnamen. 
Bron : Jaarverslag Europol 2008, 
blz. 24.
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· cybercriminaliteit is een wereldwijde, technische, grensoverschrijdende en anonieme 

bedreiging voor onze informatiesystemen, die daardoor extra rechtshandhavingsproblemen met 

zich meebrengt. 

· grensoverschrijdende criminaliteit die diep ingrijpt in het dagelijks leven van de mensen, bij-

voorbeeld diefstal en kleine criminaliteit, vaak in bendeverband gepleegd. 

· Hierbij komt dan nog het effect van het geweld op zich, bijvoorbeeld door jongeren of vandalen 

bij sportmanifestaties, dat onze maatschappij grote schade kan toebrengen.

· natuurrampen en door de mens veroorzaakte calamiteiten, bijvoorbeeld bosbranden, aard-

bevingen, overstromingen en stormen, droogte, energietekort, grootschalige uitval van infor-

matie- en communicatietechnologie (ICT), zetten de veiligheid en de beveiliging onder druk.

Vandaag de dag is civiele bescherming een essentieel onderdeel van elk modern, geavanceerd 

beveiligingssysteem geworden.

· Zorgwekkend is ook dat de veiligheid en zekerheid in Europa worden bedreigd door andere 

gemeenschappelijke fenomenen, zoals verkeersongevallen, die jaarlijks tienduizenden levens 

eisen. 
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HET ANTWOORD OP DEZE UITDAGINGEN

Tegen deze dreigingen hebben de lidstaten van de EU 

hun eigen veiligheidsbeleid en -strategie ontworpen; 

voorts zijn tussen de lidstaten bilaterale, multilaterale en 

regionale vormen van samenwerking tegen grens-

overschrijdend verkeer van criminelen tussen buur-

landen ontstaan. Aangezien dit echter niet volstaat als 

preventie en remedie tegen de bendes en hun activi-

teiten, die tot ver over de grenzen reiken, wordt een 

Uniewijde aanpak steeds dringender.

De lidstaten moeten onverpoosd blijven werken aan 

instrumenten die beletten dat nationale grenzen, en verschillen in 

wetgeving, taal en handelwijze een belemmering kunnen vormen 

voor betere preventie van grensoverschrijdende misdaad.

De laatste jaren heeft de EU grote vooruitgang geboekt. Zo is de 

toegenomen samenwerking op rechtshandhavings- en justitieel 

gebied sinds de afschaffing van de controles aan de binnen-

grenzen, waardoor vrij personenverkeer in het Schengengebied 

mogelijk werd, van essentieel belang gebleken. 

De samenwerking wordt nu met tal van instrumenten gefaciliteerd. De voornaamste zijn:

· analyse van situaties en scenario's in de toekomst: anticipatie op dreigingen. Europol en 

andere instanties van de EU maken regelmatig dreigingsevaluaties.

Gemeenschappelijke politie- en douane-
centra, zoals het  centrum voor politiële en 
douanesamenwerking  in Luxemburg, die 
effectieve operationele samenwerking tussen 
politie, rijkswacht en douaneautoriteiten in 
België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk 
ondersteunt.

Het Forum van Salzburg, samengesteld uit 
de ministers van binnenlandse zaken van 
Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, 
Polen, Slowakije, Slovenië en Roemenië, dat 
vraagstukken van gemeenschappelijke 
veiligheid bespreekt.  De Task Force 
Baltisch gebied, waartoe  ook niet-lidstaten 
behoren, die de georganiseerde misdaad in 
het Oostzeegebied bestrijdt.

In juli 2009 hebben de Bulgaarse 
en de Spaanse justitie en politie, 
met steun van een gemeenschap-
pelijk onderzoeksteam waaraan 
ook Eurojust en Europol deel-
namen, een zeventienkoppige 
criminele organisatie opgerold, 
die schuldig was aan valsemunte-
rij en verspreiding in Europa van 
valse euro's voor een nominale 
waarde van 16 miljoen

Bron : Persmededeling van 
Eurojust, 3 juli 2009
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· adequate reactie: plannen, programmeren en beheersen van de gevolgen. er zijn werk-

programma's gemaakt die de risico's voor en de ongerustheid onder de bevolking methodisch 

kunnen ondervangen. Er zijn strategieën en specifieke werkplannen inzake terreurbestrijding, 

drugshandel, mensenhandel, georganiseerde misdaad en civiele bescherming uitgewerkt. 

Voorts coördineert het communautair mechanisme voor civiele bescherming de reacties van de 

lidstaten op natuurrampen en door de mens veroorzaakte calamiteiten.

· effectiviteit bij de uitvoering: het werk van instellingen, organen en instanties. De EU heeft 

nu een aantal eigen instanties, namelijk Europol, dat vooral informatie verzamelt en uitwisselt 

en de samenwerking tussen rechtshandhavingsautoriteiten bij de bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit en terrorisme bevordert, Eurojust, dat met betrekking tot de justitiële autoriteiten 

zorgt voor onderlinge coördinatie en grotere effectiviteit, en Frontex, dat de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen beheert. De EU heeft voorts het ambt van coördinator 

voor terrorismebestrijding ingesteld. Andere organen en netwerken houden zich bezig met 

opleiding, drugsbestrijding, misdaadpreventie, corruptiebestrijding en strafrechtelijke justitiële 

samenwerking. 

· op onderlinge erkenning gebaseerde instrumenten voor informatie-uitwisseling en ter 

bevordering van gemeenschappelijke recherche en operaties. Zulke instrumenten zijn bij-

voorbeeld het Europees aanhoudingsbevel en de mogelijkheid tot bevriezing van vermogens-

bestanddelen. Voorts zijn databanken - zoals het Schengeninformatiesysteem - en netwerken 

aangelegd voor het uitwisselen van informatie over strafregisters, bestrijding van vandalisme, 

vermiste personen, gestolen voertuigen, en uitgereikte of geweigerde visa. Databanken met 

DNA en vingerafdrukken helpen om op de plaats delict gevonden anonieme sporen aan een 

naam te koppelen. Regelgeving van de Unie bevordert de operationele samenwerking tussen 

lidstaten, zoals het opzetten van gemeenschappelijke onderzoeksteams, het organiseren van 

gezamenlijke operaties, en nauwe coöperatie ter beveiliging van internationale manifestaties, 

onder meer grote sportcompetities.

· er zijn mechanismen ontwikkeld om de effectiviteit van ons optreden te evalueren. Colle-

giale evaluatie bijvoorbeeld heeft bijgedragen aan het onderlinge vertrouwen bij de bestrijding 

van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.
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2. NAAR EEN EUROPEES VEILIGHEIDSMODEL

De resultaten tot op heden laten grote vorderingen zien op het gebied van vrijheid, veiligheid en 

recht. Wel moeten wij onze inspanningen verder bundelen om de burgers nog beter te beschermen. 

Het programma van Stockholm en de strategieën, bijvoorbeeld  de Europese veiligheidsstrategie, de 

strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en de strategie 

voor het beheer van rechtshandhavingsinformatie zijn daar een geschikte basis voor gebleken.

De tijd is rijp om de gemeenschappelijke dreigingen en gevaren af te wenden met gezamenlijke 

instrumenten en beleidsmaatregelen, en volgens een meer geïntegreerde aanpak: dat is het hoofd-

doel van de interneveiligheidsstrategie. Daartoe hebben wij geopteerd voor een veiligheidsmodel, 

waarin rechtshandhaving en justitiële samenwerking, grensbeheer, civiele bescherming met elkaar 

worden gecombineerd. 

Dit model werkt overeenkomstig de volgende beginselen en richtsnoeren.

BEGINSELEN

De mensen in Europa verwachten in veiligheid te kunnen leven en van hun vrijheden te kunnen 

genieten: veiligheid zelf is een grondrecht. De EU is voor haar veiligheidsstrategie uitgegaan van 

de waarden en beginselen die zijn vastgelegd in de Unieverdragen, en die in het Handvest van de 

grondrechten zijn uiteengezet: 

· vrijheid, veiligheid en recht als elkaar versterkende beleidsgebieden, onder eerbiediging van 

de grondrechten, de internationale bescherming, de rechtsstatelijkheid en de persoon-

lijke levenssfeer.

· bescherming van alle burgers, vooral de meest kwetsbaren, met de nadruk op slachtoffers 

van misdrijven als mensenhandel en gendergeweld, en ook op slachtoffers van terreur, die 

eveneens speciale aandacht, steun en maatschappelijke erkenning behoeven.
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· transparantie en verantwoordingsplicht in het veiligheidsbeleid, zodat het voor de burgers 

inzichtelijk is en recht doet aan hun zorgen en opvattingen.

· dialoog als middel om meningsverschillen op te lossen door verdraagzaamheid, respect en 

vrije meningsuiting.

· integratie, sociale insluiting en bestrijding van discriminatie als wezenskenmerken van de 

strategie.

· solidariteit tussen lidstaten, als zij te maken krijgen met problemen die ze niet alleen aan-

kunnen, of als een gezamenlijk optreden de EU als geheel ten goede komt.

· onderling vertrouwen als leidraad voor vruchtbare samenwerking.

STRATEGISCHE RICHTSNOEREN VOOR ACTIE

Op basis van deze beginselen moeten tien actierichtsnoeren in de komende jaren de interne veilig-

heid van de EU verzekeren.

-I- Een brede, allesomvattende aanpak van interne veiligheid

Interne veiligheid moet worden opgevat als een terrein waar een brede scala aan maatregelen, met 

een horizontale én een verticale dimensie, wordt getroffen:

· horizontale dimensie: een voldoende mate van interne veiligheid in een complexe mondiale 

omgeving vereist de inzet van rechtshandhavings- en grensbeheerautoriteiten, ondersteund 

door justitiële samenwerking, civielebeschermingsinstanties en voorts door de politieke, 

economische, financiële, sociale en particuliere actoren, inclusief niet-gouvernementele 

organisaties.
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· verticale dimensie: internationale samenwerking, veiligheidsmaatregelen en -initiatieven op 

Unieniveau, regionale samenwerking tussen lidstaten, en nationaal, regionaal en lokaal beleid 

van de lidstaten.

-II- Effectieve democratische en rechterlijke controle op de veiligheidsmaatregelen

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de rol van het Europees Parlement in het 

veiligheidsbeleid sterk toegenomen; het heeft nu in elk stadium een essentiële, adviserende functie. 

Ook de nationale parlementen hebben een grotere stem in het EU-kapittel gekregen, want zij 

kunnen de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel controleren en nemen deel aan de beleids-

evaluatie op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

Het Europees Hof van Justitie is nu ten volle bevoegd (behalve wat de binnenlandse rechts- en 

ordehandhaving door de lidstaten en hun veiligheidstaken betreft). Ten slotte zal ook de toetreding 

van de EU tot het Europees Verdrag voor de mensenrechten de bescherming van de mensenrechten 

in Europa ten goede komen. 

-III- Preventie en anticipatie: een proactieve, inlichtingengestuurde methode

Een van de voornaamste doelstellingen van het interneveilig-

heidsbeleid is preventie van en anticipatie op misdrijven en op 

rampen - van natuurlijke of menselijke oorsprong - en leniging 

van de mogelijke gevolgen. Hoewel effectieve vervolging van 

daders van essentieel belang blijft, kan sterkere nadruk op de 

preventie van criminaliteit en terreuraanslagen helpen om de feitelijke, vaak onherstelbare mense-

lijke en psychologische schade te beperken.  

Onze strategie moet daarom in het teken staan van preventie en anticipatie, gebaseerd op een 

proactieve en inlichtingengestuurde aanpak en op de voor de strafvervolging vereiste bewijsgaring.

Voor de rechtbank is succes slechts mogelijk als alle benodigde informatie beschikbaar is.

Wij moeten ervoor zorgen dat 
de lidstaten tijdig hun 
inlichtingen delen, zodat 
preventie werkt en de 
schuldigen voor de rechter 
komen.
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Voorts moeten preventiemechanismen zoals analytische instrumenten of vroegtijdigewaar–
schuwingsystemen worden ontwikkeld en verbeterd. Een ander preventiemiddel is een Europees 
register van persoonsgegevens van passagiers (PNR), met een hoog gegevensbeschermingsniveau, 
dat zal moeten dienen voor preventie, opsporing, onderzoek en vervolging ter zake van terreur-
misdrijven en zware criminaliteit, op basis van effectevaluatie. Hiermee kunnen de verschillende 
soorten dreigingen en hun probabiliteit inzichtelijker worden gemaakt, en wordt anticipatie 
mogelijk, zodat wij niet alleen zijn voorbereid op de gevolgen van toekomstige dreigingen, maar 
vooral reeds over de nodige detectie- en preventiemechanismen beschikken. Daartoe moet een 
allesomvattende methode worden gevolgd, waarbij de aandacht constant is gericht op detectie en 
preventie van de dreigingen en risico's op de verschillende terreinen van interne veiligheid, en op de 
voornaamste zorgpunten van de burgers. Er is behoefte aan een preventie- en reactiestrategie tegen 
dreigingen zoals georganiseerde criminaliteit.

Misdaadpreventie betekent dat de diepere oorzaken, en niet enkel de strafbare feiten en de gevolgen 
daarvan worden aangepakt.

Veiligheidsbeleid, vooral preventiebeleid, moet over een breed veld worden gevoerd, niet alleen 
met rechtshandhaving, maar ook met instellingen en vakmensen op nationaal én plaatselijk niveau. 
Er moet dus worden gestreefd naar samenwerking met andere actoren, bijvoorbeeld scholen, 
universiteiten en onderwijsinstellingen in het algemeen, om te voorkomen dat jongeren het crimi-
nele pad opgaan. De particuliere sector, vooral in de financiële sfeer, kan een bijdrage leveren tot de 
ontwikkeling en effectieve toepassing van preventiemechanismen tegen frauduleuze activiteiten en 
witwaspraktijken. Voor het maatschappelijk middenveld is een rol weggelegd bij de bewustmaking 
van het publiek.

Het optreden van de EU op het gebied van civiele bescherming moet worden geleid door het streven 
naar verminderde kwetsbaarheid voor rampen, via een strategische benadering van rampenpreventie 
en -anticipatie, en via verdere verbetering van paraatheid en reactievermogen; hierbij moet de 
nationale verantwoordelijkheid worden onderkend. Er moeten richtsnoeren worden opgesteld voor 
de methoden, evaluaties en analyses voor gevaren- en risicokartering, alsmede een overzicht van de 
eventuele natuurrampen en door de mens veroorzaakte calamiteiten waarmee de EU in de toekomst 
kan worden geconfronteerd. Deze EU-brede risicoanalyse moet de basis worden waarop initiatieven 
inzake samenwerking tussen de risicodelende lidstaten en de EU op het gebied van civiele 
bescherming en vermogensplanning worden ontplooid. Nieuwe risico's en dreigingen, zoals 
energietekorten, ICT-uitval en pandemieën moeten in kaart worden gebracht. De veerkracht van de 
bevolking en van de overheid en de privésector in geval van rampen moet in het preventiebeleid 
worden ingecalculeerd.
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-IV- Een allesomvattend informatie-uitwisselingsmodel

Een intern veiligheidsbeleid moet worden geschraagd door informatie-uitwisseling op basis van 

onderling vertrouwen, en uitmonden in principiële beschikbaarheid van informatie. Willen de 

rechtshandhavingsinstanties preventief en in een vroeg stadium kunnen ingrijpen, dan moeten zij 

tijdig kunnen beschikken over zoveel mogelijk gegevens inzake strafbare feiten, daders, modus 

operandi, slachtoffers, gebruikte voertuigen, enzovoort.

Om de informatie-uitwisseling fors op te voeren moeten de mechanismen die zorgen voor onderling 

vertrouwen tussen de met de interne veiligheid in de EU belaste autoriteiten verder worden 

versterkt, en moet de strategie voor het beheer van rechtshandhavingsinformatie worden aangewend 

om een beveiligd, gestructureerd Europees informatie-uitwisselingsmodel tot stand te brengen. 

In dit model zullen alle voor de veiligheid in de EU belangrijke databanken deel uitmaken van een 

geheel waarbinnen, voor zover dat nodig en toegestaan is, interactie kan plaatsvinden, teneinde in 

de gehele EU tot effectieve informatie-uitwisseling te komen en de door de biometrie en andere 

technologieën geboden kansen ter verbetering van de veiligheid van de burger - binnen een duide-

lijk raamwerk, dat ook zijn privacy beschermt - optimaal te benutten.  

In dit model moet het recht op privacy en op persoonsgegevensbescherming steeds ten volle worden 

geëerbiedigd. Als meer veiligheid betekent dat meer gegevens moeten worden uitgewisseld, moet 

die toename zorgvuldig worden beheerd, in verhouding staan tot het doel, en voldoen aan de 

gegevensbeschermingsvoorschriften.

-V- Operationele samenwerking

Het Verdrag van Lissabon voorziet in de oprichting van een Permanent Comité operationele 

samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid  (COSI), dat moet zorgen voor doel-

treffende coördinatie en samenwerking tussen rechtshandhavings- en grensbeheerautoriteiten - ook 

op het gebied van controle aan en bescherming van de buitengrenzen - en, in voorkomend geval, 

voor justitiële samenwerking in strafzaken die relevant is uit het oogpunt van operationele samen-

werking. Het comité zal hoofdzakelijk werken aan de hand van dreigingsevaluaties en prioriteiten 

van de lidstaten en de Unie.
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Het COSI moet voorts een strakke samenwerking bewerkstelligen tussen de instanties en organen 

van de EU die bij haar interne veiligheid zijn betrokken (Europol, Frontex, Eurojust, CEPOL en 

Sitcen), teneinde een steeds betere coördinatie, integratie en effectiviteit van de operaties te 

bevorderen. Deze actoren moeten de effectieve ondersteuning van de gespecialiseerde diensten in 

de lidstaten verder verbeteren. Met name valt hier te denken aan de ondersteuningscapaciteit van 

Europol bij operaties van de lidstaten. 

Voortgang moet worden gemaakt in de richting van een samen-

werkingsverband ter verbetering van de beveiliging en de veilig-

heid bij grote, massale internationale evenementen.

Op het gebied van civiele bescherming moet de EU streven naar een geïntegreerde aanpak - door 

middel van Europese onderlinge bijstand en solidariteit - die de verschillende crisisfasen, namelijk 

preventie, reactie en herstel, omvat.

-VI- Justitiële samenwerking in strafzaken

Hechtere samenwerking tussen de justitiële autoriteiten van de lidstaten is van essentieel belang, 

evenals het vereiste dat, binnen het toepasselijke rechtskader, alle mogelijkheden van Eurojust 

worden benut. Op Unieniveau moeten geslaagde strafrechtelijke operaties en recherche ons in staat 

stellen het potentieel aan synergie tussen rechtshandhaving en grensautoriteiten enerzijds en 

justitiële autoriteiten anderzijds bij de preventie van grensoverschrijdende criminaliteit te benutten.

-VII- Geïntegreerd grensbeheer

Evenals in de strijd tegen illegale immigratie, is geïntegreerd grensbeheer ook bij het handhaven 

van de veiligheid belangrijk. Het mechanisme voor geïntegreerd grensbeheer moet worden 

versterkt, onder meer om grenswachten bekend te kunnen maken met de beste praktijken. Op basis 

van voorafgaande analyse moet de haalbaarheid van een Europees grenswachtensysteem worden 

onderzocht. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de verdere ontwikkeling van een Europees 

grensbewakingssysteem (Eurosur). 

In 2006 waren op het wereld-
kampioenschap voetbal in 
Duitsland dienstdoende politie-
functionarissen uit 13 Europese 
landen aanwezig, in hun gebrui-
kelijke uniform en met rechts-
handhavingsbevoegdheid.
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Het welslagen van Frontex is in belangrijke mate afhankelijk van de samenwerking en coördinatie 

met andere Unie-instanties en met de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten. 

Nieuwe technologieën spelen een sleutelrol bij grensbeheer. Dankzij automatische systemen, 

registratie vooraf, regelingen voor veelreizigers, en dies meer, kunnen burgers makkelijker en 

sneller de buitengrensposten passeren. Ook de beveiliging is daarbij gebaat, omdat nu controle-

systemen kunnen worden geïnstalleerd die voorkomen dat gevaarlijke personen of goederen de 

Uniegrenzen overschrijden. In deze context bezien is het essentieel dat rechtshandhavings- en 

grenscontrole-instanties nauw samenwerken. In dezelfde geest moeten de rechtshandhavings-

autoriteiten ervoor zorgen dat de informatie die nodig is om de veiligheidsmaatregelen uit te voeren 

vlotter wordt verstrekt.

De inwerkingtreding van de Visumcode, de verdere ontwikkeling van het Schengeninformatie-

systeem, en de elektronische grenscontrolesystemen, bijvoorbeeld een exit-entrysysteem, zullen 

mede leiden tot een inlichtingengestuurd, geïntegreerd grensbeheer. Van groot belang zijn voorts 

dialoog en samenwerking met derde herkomst- en doorgangslanden, bijvoorbeeld bij de opbouw 

van grenscontrolecapaciteit.

-VIII- Innovatie en opleiding als oogmerk

Er moet worden samengewerkt om nieuwe technologieën volgens een gemeenschappelijke methode 

te bevorderen en te ontwikkelen, kosten te besparen en efficiënter te werken. Op technologisch 

gebied is ook samenwerking tussen overheid en privésector belangrijk. De EU moet, voortbouwend 

op de resultaten die met projecten in het kader van het gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelings-

programma zijn geboekt, werken aan technologische normen en platforms die op haar beveiligings-

behoeften zijn toegesneden.

Een strategisch doel moet zijn dat de door de verschillende instanties en diensten toegepaste 

technologische systemen interoperabel zijn, zodat de apparatuur geen hinderpaal vormt voor inter-

statelijke samenwerking inzake informatie-uitwisseling of bij gezamenlijke operaties.
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De vakopleiding in Europa vergt een strategische aanpak: dit is essentieel om te komen tot een 

rechtshandhavings-, justitiële en grensbeheerinstanties die beschikken over geavanceerde techno-

logie en aan de spits staan in hun specialisatie, en om de Europese rechtshandhavingsopleiding, via 

een kwantumsprong, te laten uitgroeien tot een krachtig instrument voor de bevordering van een 

gedeelde Europese rechtshandhavingscultuur en van transnationale samenwerking. Om dat te 

bereiken, dient de nationale opleiding te worden aangevuld met Europese elementen, en moeten 

uitwisselingsprogramma's op basis van het Erasmusmodel worden opgezet. Hooggekwalificeerde 

Europese vakmensen met een gemeenschappelijke cultuur zullen hierbij zorgen voor meerwaarde in 

een gemondialiseerd concurrentieel verband, alsook op het gebied van beveiliging. De Europese 

instanties en organen, vooral CEPOL, moeten hierbij een belangrijke rol spelen.

-IX- Externe dimensie van de interne veiligheid / samenwerking met derde landen

Het concept interne veiligheid heeft geen zin zonder externe dimensie, want interne veiligheid 

wordt grotendeels bepaald door externe veiligheid. Zowel bilaterale als multilaterale internationale 

samenwerking door de EU en haar lidstaten is essentieel om de veiligheid te verzekeren, de rechten 

van de burgers te beschermen en hun veiligheid en de eerbiediging van hun rechten buiten de EU-

grenzen te bevorderen. In haar beleid tegenover derde landen moet de EU veiligheid vooropstellen, 

en mechanismen vaststellen voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid met verwante beleids-

sectoren, bijvoorbeeld het buitenlands beleid, waar de veiligheidsproblematiek een steeds 

prominentere plaats moet krijgen in een geïntegreerde, proactieve aanpak.

Uit extern oogpunt moet de EU zich niet beperken tot samen-

werking tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten 

en van andere landen, met name de aan de EU grenzende landen.

Via een mondiale veiligheidsaanpak moeten banden worden 

gesmeed met andere landen, waarmee nauw zal worden samen-

gewerkt, en waarvan indien nodig de institutionele, economische en sociale ontwikkeling zal 

worden ondersteund. Deze werkmethode houdt in dat, per geval, waar onderling belang in het spel 

is, waar dezelfde aandachtsgebieden bestaan of waar samenwerkingskansen zijn, gelegenheden voor 

dialoog worden geschapen. De samenwerking en coördinatie met internationale rechtshandhavings-

organisaties, in het bijzonder Interpol, moeten worden versterkt. Tegen specifieke dreigingen 

moeten de lidstaten, waar nodig, onderling hun bilaterale, multilaterale en regionale contacten uit-

bouwen.

De Europese landen hebben, in 
het kader van de samenwerking 
met derde landen bij de 
bestrijding van drugshandel, met 
succes platforms gevestigd in het 
Caribisch Gebied, Lissabon, 
Toulon, Accra en Dakar
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Van cruciaal belang zijn de pogingen om de transnationale criminaliteit buiten de EU te bestrijden 

en eerbied voor rechtsstatelijkheid aan te kweken. Nog hechtere samenwerking in het kader van het 

gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid, vooral tussen de EU-instanties en de 

verschillende missies, is dus geboden. Van cruciaal belang is ook dat de rechtshandhavings-

instanties en de sector vrijheid, veiligheid en recht in elke fase nauwer worden betrokken bij de 

missies op het gebied van civiele crisisbeheersing, zodat zij deel kunnen hebben aan het oplossen 

van conflicten, samen met alle andere diensten die ter plaatse optreden (militaire, diplomatieke, 

hulpdiensten, enzovoort). "Zwakke en falende staten" verdienen speciale aandacht, om te voor-

komen dat zij een draaischijf worden van georganiseerde misdaad of terrorisme.

In dit verband vormt de interneveiligheidsstrategie een onmisbare aanvulling op de veiligheids-

strategie die de EU in 2003 in het kader van haar veiligheids- en defensiebeleid heeft uitgestippeld 

tegen mondiale risico's en dreigingen, namelijk zich de sociale, politieke en economische 

ontwikkeling van de mondiale samenleving als de beste weg naar effectieve, duurzame veiligheid 

tot doel te stellen.

-X- Flexibiliteit in het licht van toekomstige uitdagingen

Een brede, pragmatische, flexibele en realistische aanpak, met voortdurende aanpassingen aan de 

concrete realiteit, met aandacht voor de risico's en dreigingen die in breder perspectief bezien de 

bevolking kunnen raken - niet alleen voor het strafrechtelijke aspect, maar voor alles wat een 

veiligheidsprobleem in ruimere zin kan veroorzaken -, met een alerte instelling ten aanzien van de 

met een alerte instelling ten aanzien van de zich heden voltrekkende veranderingen, en met de 

garantie van een optimaal veiligheidsniveau voor de Europese bevolking. 
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3. VOLGENDE STAPPEN

In aansluiting op het actieplan ter implementatie van het programma van Stockholm zal de 

Commissie een mededeling betreffende de interneveiligheidsstrategie aannemen, die vergezeld zal 

gaan van actiegerichte voorstellen. Een van de prioritaire taken van het Permanent Comité operatio-

nele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI), moet voorts erin bestaan 

de interneveiligheidsstrategie verder te ontwikkelen, te bewaken en toe te passen. Voorts zal de 

Commissie, volgens het programma van Stockholm, nagaan of het haalbaar is een fonds voor 

interne veiligheid in het leven te roepen, dat de uitvoering van de strategie. moet bevorderen.

____________________


