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1. Voorwoord

Op 9 december 2020 heeft de Europese Commissie een nieuwe EU-agenda inzake 
terrorismebestrijding voor de periode 2020 tot 20251 gepresenteerd. Hierin verbindt de 
Commissie zich toe te leggen op prioritaire gebieden waar de EU een meerwaarde kan 
bieden en de lidstaten kan helpen de veiligheid van de Europese burgers te bevorderen. 

Gebedshuizen van alle geloofsovertuigingen hebben een bijzonder hoge symbolische 
waarde en zijn vaak het doelwit geweest van terroristen. De diensten van de Commissie 
beschouwen het daarom als een prioriteit om hun bescherming te versterken door de 
samenwerking tussen de verschillende geloofsgemeenschappen en met de relevante 
nationale autoriteiten te bevorderen en projecten te ondersteunen ter verbetering van 
hun fysieke bescherming. 

De diensten van de Commissie hebben, als eerste stap, dit handboek opgesteld om 
gebedshuizen te helpen bij het beoordelen van de risico's die zij lopen, en om 
maatregelen te nemen die hun bescherming tegen terrorisme vergroten. Vanaf 2021 
zullen verdere maatregelen worden genomen om het bewustzijn, de bescherming en de 
capaciteit van belanghebbenden te vergroten, met name via het EU-forum van 
beheerders voor de bescherming van openbare ruimten en doorsteun aan financieel 
relevante projecten via het Fonds voor interne veiligheid (Politie). 

Via een breed opgezette dialoog tussen de overheid en de particuliere sector in het EU-
forum van beheerders zijn waardevolle richtsnoeren verzameld met het oog op de 
bescherming van openbare ruimten. Deze zijn reeds opgenomen in een werkdocument 
van de diensten van de Commissie van 20 maart 20192. Deze richtsnoeren zijn echter 
algemeen van aard en gericht op alle soorten beheerders van openbare ruimtes. Gezien 
de huidige terroristische dreiging voor gebedshuizen achtten de diensten van de 
Commissie het van essentieel belang om via dit handboek aanvullende goede praktijken 
te bepalen die van toepassing zijn op de bescherming van gebedshuizen en hun unieke 
karakter. 

Het EU-forum van beheerders is geraadpleegd over dit handboek. Het is bedoeld als een 
levend document dat zal worden bijgewerkt en herzien waar nodig. 

1 COM(2020) 795 final. 
2 SWD(2019) 140 final. 
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2. Doel van het handboek

 Dit handboek is opgesteld door de diensten van de Commissie (team 
voor de bescherming van de veiligheid van DG Migratie en 
Binnenlandse Zaken) in samenwerking met de politie-eenheden van het 
EU-netwerk voor hoge risicobeveiliging dat in 2018 is opgericht voor 
de bescherming van openbare ruimten en locaties met een hoog risico. 

Het is een grote uitdaging een model op te stellen voor alle gebedshuizen die het 
boeddhisme, het christendom, de islam, het judaïsme en andere 
geloofsovertuigingen vertegenwoordigen. Het doel is om een aantal

basisrichtsnoeren te bieden en tegelijkertijd het heilige karakter van de gebedshuizen 
in stand te houden. 

Deze gids 

- dient om gebedshuizen te ondersteunen die zich verdedigen tegen willekeurige gewelddaden.
Hij is minder doeltreffend tegen uitgekiende terroristische aanslagen.

- dient voor algemene bewustmaking en de ontwikkeling van basisbeveiliging bij gebedshuizen
die vanwege hun omvang of ligging als “laag risico” kunnen worden beschouwd.

- is niet bedoeld voor het evalueren van gebedshuizen die een “hoger risico” vormen als gevolg
van mogelijke bedreigingen in verband met hun symbolische locatie, religieuze evenementen of
bezoeken van personen van groot belang.

- streeft ernaar de bewustwording te vergroten en probeert te kijken naar de veerkracht van
gebedshuizen tegenover een beperkt aantal bedreigingen, waaronder: voertuigen,
vuurwapens, explosieven en steekwapens.

 Bedreigingen  Bedreigingen  Bedreigingen Bedreigingen 

van voertuigen van vuurwapens van explosieven  van steekwapens 

 Police officer inside church after the terrorist attack and murder of a priest in church attack in Rouen 
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Wanneer tragedie toeslaat... 
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3. Risicobeheer

Gebedshuizen kunnen bepaalde maatregelen nemen zonder de beginselen van een 
heiligdom te verbreken. Daarmee kunnen ze potentiële daders van een onvoorbereide 
aanslag op een willekeurig gebedshuis of waar de gelegenheid zich voordeed, 
ontmoedigen of afschrikken. 

Een aantal elementaire beveiligingsmaatregelen kunnen zeer effectief zijn, bijvoorbeeld 
een sterk slot op de deur. Hierdoor werd voorkomen dat de schutter in 2019 synagoge 
van Halle binnen kon raken en onschuldige gelovigen kon doden en verwonden. 

Er zijn een aantal basisveiligheidsmaatregelen die daders met een willekeurig doelwit kunnen

afschrikken: 

 Visuele afschrikmiddelen: borden, afzetpalen en wachthuisjes, zelfs

neppe bewakingscamera's en borden evenals andere maatregelen die de indruk
kunnen wekken van een solide beveiliging waarmee de aanvaller kan worden
ontmoedigd.

 Detectiemiddelen: het personeel bewust maken, een basisomgeving

creëren om vreemd en abnormaal gedrag of directe bedreigingen op te sporen,
eventuele fysieke maatregelen, bewakingscamera's, monitoring van achtergelaten en
verdachte pakketjes.

 Responscapaciteit: na de ontdekking van een potentiële bedreiging een

functioneel waarschuwingssysteem in werking stellen waarmee u collega’s,
personeel, gelovigen en wetshandhavers heimelijk of openlijk kunt waarschuwen en
het evacuatieproces op gang kunt brengen.

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen een gebedshuis bij de 
geloofsorganisatie ligt, hebben aanvallers het in het verleden ook gemunt op zones en 
toeschouwers van dergelijke evenementen buiten deze plaatsen. De aanslag in Londen 
van 2017 op gelovigen bij een moskee en andere voorbeelden laten zien dat beheerders 
niet alleen rekening moeten houden met de binnenbeveiliging maar ook met de 
beveiliging van mogelijke doelwitten in zones buiten de gebedshuizen 



EU-Handboek voor een betere  
bescherming van gebedshuizen 
Mei 2021 

9 

Openbare voetpaden of zones in de buurt van gebedshuizen kunnen op bepaalde 
ogenblikken het doelwit worden van willekeurige aanslagen op gelovigen. Hoewel het 
lastig kan zijn zich tegen dergelijke aanvallen te verdedigen, in het bijzonder door de 
COVID-19-afstandsregels, moet in de beveiligingsplannen ook gedacht worden aan de 
kwetsbare punten buiten de fysieke grenzen van de gebedshuizen. 

Om dergelijke punten aan te pakken, moet vaak een veiligheidspartnerschap worden 
aangegaan tussen beheerders van gebedshuizen en de autoriteiten: dat kan door middel 
van publiek-private partnerschappen en bestaande programma’s voor de bescherming 
van de gemeenschap. 
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4. Algemene bewustmaking

Pogingen om elke mogelijke dreiging 
proberen af te wenden in een gebedshuis 
zullen in strijd zijn met het beginsel waar 
gebedshuizen voor staan.  Daarom moet de 
veiligheid en het veiligheidsbesef in de 
gebedshuizen respectvol en evenwichtig 
worden aangepakt om zoals voor alle 
gebedsruimten de aard van het heiligdom te 
vrijwaren. 

In dit proces moet rekening gehouden worden met enkele belangrijke elementen: 

- Wat zijn de belangrijkste bedreigingen en hoe voer ik mijn 
risicobeoordelingsproces uit?

- Wat zijn de bedreigingen en wat zijn de gevolgen van een aanval?

- Wat zijn mijn kwetsbare punten en welke risico’s ben ik bereid te aanvaarden?

- Welke acties kan ik ondernemen in mijn gebedshuis?

Veiligheidsbewustzijn en paraatheid van het personeel en de religieuze leiders in de 
gebedshuizen zijn van cruciaal belang om de tekenen van dreigend geweld te 
herkennen en erop te reageren. 

Risicoaanvaarding is een onderdeel van het risicobeheerproces en is belangrijk in elk 
veiligheidsproces – en gebedshuizen vormen hierop geen uitzondering. Bij het 
opstellen, plannen en uitvoeren van het juiste veiligheidsproces en de juiste 
maatregelen in gebedshuizen wordt dan ook voortgebouwd op conventionele 
bedreigingen en een risicobeoordelingsmethode die is aangepast aan de fysieke aard 
van de gebedshuizen. 

De geschiedenis van aanvallen op 
verschillende gebedshuizen en 
verschillende religies heeft geleid tot 
verschillen in veiligheidscultuur en 
bewustzijn onder de verschillende 
religies en gebedshuizen. 

Hier moet meer werk worden verricht. 
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5. Beginselen voor een veiligheidsbeoordeling
voor gebedshuizen

Er zijn veel fysieke verschillen tussen de verschillende gebedshuizen. Zelfs binnen 
dezelfde religieuze gemeenschap kunnen dergelijke verschillen een belangrijke rol 
spelen en daarom moet een beperktere aanpak worden overwogen bij de beoordeling 
van kleine tot middelgrote gebedshuizen.  

Wees er wel van bewust dat, hoewel het risico beperkt is, een klein gebedshuis om een 
aantal redenen even goed als een groot monument met symbolische waarde doelwit kan 
zijn van een opportunistische aanvaller. 

De volgende oriënterende vragen en controlelijst kunnen u helpen om de beveiliging 
van uw gebouw te beoordelen en kunnen u inspireren om een aantal basisacties te 
overwegen. De foto’s moeten mogelijke situaties illustreren en de beoordelaars van 
dienst zijn. 

a) Behoudt u hetzelfde veiligheidsniveau van uw gebouw tijdens bepaalde
seizoensgebonden evenementen (Chanoeka, ramadan, kerstmis, enz.) wanneer de
dreiging hoger kan zijn?

b) Heeft u borden voor het gebedshuis staan met de 
veiligheidsmaatregelen die binnen het gebouw van toepassing zijn? 

c) Zijn de belangrijkste toegangspunten vrij toegankelijk of wordt de
toegang tot het gebedshuis verleend na visuele controle van degenen die
willen binnenkomen?

d) Is uw gebouw in het verleden het doelwit geweest van vandalisme,
haatdragende en racistische graffiti, bedreigende telefoontjes of e-mails,
bedreigingen op sociale media en andere feiten?

e) Verzamelen de gelovigen zich voor het gebedshuis voor of na de
religieuze activiteiten? Staan de verzamelplaatsen bloot aan mogelijke
aanslagen met voertuigen of andere mogelijke bedreigingen?
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f) Zijn er zij- of achteringangen die toegang geven tot het gebedshuis? Kunnen deze
van buitenaf worden geopend en onverwacht toegang geven tot het interieur van de
gebedshuizen? Kunnen dergelijke uitgangen worden gebruikt bij het verlaten van het
gebouw of bieden zij toegang aan personen van buiten?

g) Wat zijn de vluchtwegen van het gebedshuis? Worden deze wegen regelmatig getest
om er zeker van te zijn dat de deuren en routes niet geblokkeerd zijn en een vluchtstroom
toelaten? Zijn er veilige kamers in het gebouw die goede bescherming tegen aanvallers
kunnen bieden?



EU handboek voor een betere  
bescherming van gebedshuizen 
Mei 2021 

14 

h) Beschikt uw gebedshuis over parkeerplaatsen, zijn deze open voor iedereen of
vereisen ze een vorm van toegangscontrole? Zou het parkeerterrein kunnen worden
gebruikt om een bomaanslag te plegen? Zou het parkeerterrein kunnen worden gebruikt
om een vuurwapenaanval te plegen (is er bijvoorbeeld slechte verlichting) (zie onderaan
de parkeerplaats van de Al Noor-moskee in Christchurch met de auto's van slachtoffers)?

i) Kan de voornaamste toegang of toegangspoort
vergrendeld worden en is deze toegang sterk
genoeg om inbraakpogingen van buiten te
voorkomen? Welke maatregelen kunnen worden
genomen om de toegang te verbeteren?

j) Kunnen in geval van dreiging van buiten het
gebouw de toegangspunten snel gesloten en
vergrendeld worden zodat de toegang wordt
verhinderd en de bescherming van de gelovigen
wordt gewaarborgd?

Below - Synagogue attacker shooting at the locked door 

Below -Fire arms attacker outside New York church 
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k) Als u of de religieuze leiders die de dienst leiden,
verdacht gedrag van een of meer personen in het
gebedshuis opmerken, kan er een stil alarm worden
geïnstalleerd dat het personeel in het gebouw zou kunnen
waarschuwen? Is een stil alarm mogelijk? Kan er een wifi-
systeem worden geïnstalleerd? Als er sprake is van een
noodsituatie, is er dan genoeg tijd om uw smartphone te
openen, de app te openen en een noodgeval te activeren?

l) Kunnen de beveiligingscamera's belangrijke gebieden monitoren en bieden zij het
personeel de mogelijkheid om mogelijk vreemd gedrag te identificeren? Worden de
beveiligingsbeelden constant gemonitord door opgeleid personeel om verdachte
handelingen te kunnen identificeren? Anders moet worden aangenomen dat dit
instrument kan helpen bij het criminaliteitsonderzoek achteraf (diefstal en andere vormen
van criminaliteit). Is er een systeem voor toegangscontrole dat gekoppeld is aan de
beveiligingsbeelden? Kunt u aan de hand van de beveiligingscamera's actie
ondernemen en uw gebouw beschermen?

CCTV of Mosque firebomber in Australia.   Security fighting with axe attacker outside Ukrainian Synagogue 
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m) Is dit veiligheidssysteem gekoppeld aan een stil alarm?  Is dit stille alarm verbonden
met de politie of een particulier beveiligingsbedrijf? Hebt u onlangs het stille alarm nog
getest? Hoe lang duurt de reactie op de alarmmelding?

n) Vijandige monitoring – aanvallers hebben verschillende middelen gebruikt om de
beveiliging of opstelling van verschillende doelwitten te monitoren; hebt u de beschikbare
internetgegevens (bv. Google Streetview, live webcams zoals windy.com) onderzocht
om na te gaan of uw gebouw in detail is afgebeeld? Kan dat aanvallers helpen? Kunnen
de voorzieningen in het gebouw een plek bieden om explosieven te verbergen
(bijvoorbeeld vuilnisbakken en andere opslagvoorzieningen)

o) Als u geen bewakingscamera's kunt installeren, kunt u dan neppe camera's
ophangen die mensen de indruk geven dat de plaats goed wordt bewaakt en beveiligd?
Kunt u beveiligingslabels aanbrengen op auto’s van personeel buiten uw gebouw om de
indruk van aanwezigheid van beveiliging te wekken?
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p) Kunt u een kleine controlepost buiten het
gebedshuis plaatsen om daarmee de
aanwezigheid van beveiligingspersoneel te
suggereren?

q) Zijn er regelmatige controles van pakketten
of voorwerpen die achtergelaten worden in het
gebedshuis?  Ontvangt uw gebouw een groot
aantal pakketten? Kunt u het doelwit zijn van
terrorisme door middel van postpakketten?

r) Zoals uit eerdere aanvallen op
gebedshuizen blijkt, zouden religieuze leiders
het doelwit kunnen zijn van een aanval. Welke stappen kunnen worden ondernomen om
hen te beschermen? Veranderen religieuze leiders hun route wanneer ze van en naar
het gebedshuis reizen? Kan er enige onvoorspelbaarheid worden ingebouwd in hun
dagelijkse routine?

s) Heeft u in het verleden enige noodoefeningen uitgevoerd om te zien hoe uw
personeel in een crisissituatie functioneert? Weet het (ondersteunend) personeel van
het gebedshuis welke stappen genomen moeten worden in geval van een noodsituatie
(met uitzondering van inbraken)? Is het personeel geïnstrueerd om met
beveiligingssituaties om te gaan?
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t) Heeft u een effectief en duidelijk communicatiekanaal opgezet met autoriteiten die
betrokken zijn bij de reactie op een noodsituatie in uw gebedshuis (bijvoorbeeld politie,
civiele bescherming, brandweer en hulpverleners)? Is elk personeelslid op de hoogte
van deze contacten?

u) Heeft u werkafspraken gemaakt met de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn
voor de beveiliging van gebedshuizen, om veiligheidsinformatie en andere relevante
risico-informatie te ontvangen?

v) Gebruikt u de socialemediaplatforms om uw gelovigen op de
hoogte te brengen over religieuze activiteiten? Zo ja, zou u
overwegen om in dergelijke toekomstige berichten ook een
aantal basismededelingen op te nemen om het
veiligheidsbewustzijn te vergroten zonder dat dit onrust
veroorzaakt onder de gelovigen?
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w) Hebben de maatregelen van de COVID-19-
pandemie zoals het houden van afstand potentiële
kwetsbare punten gecreëerd? Kunnen de gelovigen
worden blootgesteld aan bedreigingen zoals een
aanval met een ramvoertuig of met een vuurwapen
wanneer zij zich buiten uw gebedshuis bevinden?

Bij gebruik van de checklist en de richtsnoeren kunt u uw beoordeling indelen in 
verschillende activiteiten en fasen die van betekenis kunnen zijn voor het gebedshuis of 
het evenement:  

- omgeving van het gebedshuis

- opening van het gebedshuis

- aankomst van de gelovigen

- religieus gebeuren

- vertrek van de gelovigen

- sluiting van het gebedshuis

* * *

6. Hoe kan de EU hierbij helpen?

De EU-veiligheidsadviseurs zijn beschikbaar om u met technisch advies te helpen. 

Als u vragen hebt over dit handboek en de inhoud, kunt u een e-mail sturen naar EU-
PSA@ec.europa.eu. Wij zullen deze snel beantwoorden. 

Vergeet niet onmiddellijk contact op te nemen met uw lokale politie of nationale 
autoriteit als u een dringende vraag heeft. 

mailto:EU-PSA@ec.europa.eu
mailto:EU-PSA@ec.europa.eu
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Checklist 

Nr. Vraag - bron van zorg Status van 
gebouw 

Actiepunt 

1 Wat is de toegangscontrole? Zijn de belangrijkste 
toegangspunten vrij toegankelijk? Wordt de toegang tot 
de gebedshuizen verleend na visuele controle van de 
personen die om toegang verzoeken? 

 OK  Niet OK 

2 Kan de toegang of toegangspoort vergrendeld worden 
en is deze sterk genoeg om inbraakpogingen van 
buiten te voorkomen, welke handelingen kunnen 
worden ondernomen om de toegangspoort te 
versterken? 

 OK  Niet OK 

3 Zijn er zij- of achteringangen die toegang geven tot het 
gebedshuis? Kunnen deze vanaf buiten of binnen 
worden geopend en onverwacht toegang geven tot het 
interieur van de gebedshuizen? 

 OK  Niet OK 

4 Kunnen de toegangspunten snel worden gesloten en 
vergrendeld in het geval van dreigende situaties buiten 
uw gebouw om toegang te verhinderen en de 
bescherming van de gelovigen te waarborgen? 

 OK  Niet OK 

5 Beschikt uw gebedshuis over parkeerplaatsen? 
Bestaat er een vorm van toegangscontrole of zijn ze 
open voor iedereen? Kan er een bomaanslag worden 
gepleegd op het parkeerterrein? 

 OK  Niet OK 

6 Verzamelen de gelovigen zich voor het gebedshuis 
voor of na de religieuze activiteiten? Zijn de 
verzamelplaatsen blootgesteld aan mogelijke 
aanslagen met voertuigen of andere mogelijke 
bedreigingen? 

 OK  Niet OK 

7 Als het personeel of de religieuze leider die het 
gebedshuis leidt, verdacht gedrag van een of meer 
personen opmerkt in het gebedshuis, welke 
maatregelen kunnen dan worden genomen om het 
personeel op de hoogte te stellen? 

 OK  Niet OK 

8 Zijn de beveiligingscamera's in staat om zones te 
monitoren en mogelijk vreemd gedrag te identificeren 
in en rond uw gebouw? Worden de beveiligingsbeelden 
constant gemonitord? Is er een 
toegangscontrolesysteem dat gekoppeld is aan de 
beveiligingsbeelden? Kunt u via de 
beveiligingscamera's actie ondernemen en uw gebouw 
beschermen? 

 OK  Niet OK 

9 Is dit veiligheidssysteem gekoppeld aan een stil alarm?  
Is dit stille alarm verbonden met de politie of een 
particulier beveiligingsbedrijf? Heeft u onlangs het stille 
alarm nog getest? Hoe lang duurt de reactie op het 
alarm? 

 OK  Niet OK 

10 Heeft u borden voor het gebedshuis staan met daarop 
de veiligheidsmaatregelen die binnen het gebouw 
gelden? 

 OK  Niet OK 

11 Vijandige monitoring — bekijk of uw gebouw in detail 
afgebeeld staat op websites en plattegronden 
(bijvoorbeeld Google Streetview, live webcams, 
windy.com) 

 OK  Niet OK 
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12 Zijn de beveiligingsbeelden verbonden met 
bewakingssystemen van particulieren of 
overheidsinstanties? 

 OK  Niet OK 

13 Heeft u buiten het gebedshuis een kleine controlepost 
of zou u die kunnen plaatsen om daarmee de 
aanwezigheid van beveiliging aan te geven? Is dit in 
uw geval nuttig? 

 OK  Niet OK 

14 Zijn er regelmatige controles van pakketten of 
voorwerpen die achtergelaten worden in het 
gebedshuis?  Ontvangt u een aanzienlijke hoeveelheid 
post? Kan uw gebedsplaats doelwit worden door 
middel van postpakketten (dreiging van explosie)? 

 OK  Niet OK 

15 Heeft u in het verleden een of andere noodoefening 
uitgevoerd om te zien hoe uw personeel in een 
crisissituatie functioneert? 

 OK  Niet OK 

16 Is het personeel dat de activiteiten van de 
gebedshuizen ondersteunt, op de hoogte van de 
noodzakelijke stappen in geval van een noodsituatie 
(met uitzondering van inbraken)? 

 OK  Niet OK 

17 Heeft u enige bewustmakingsactiviteiten op het gebied 
van beveiliging met het personeel uitgevoerd? 

 OK  Niet OK 

18 Heeft u een effectief en duidelijk communicatiekanaal 
opgezet met instanties die in geval van een 
noodsituatie in uw gebedshuis zullen reageren 
(bijvoorbeeld politie, civiele bescherming, brandweer 
en hulpverleners); is elk personeelslid op de hoogte 
van deze contacten? 

 OK  Niet OK 

19 Hebben de maatregelen van de COVID-19-pandemie 
zoals het afstand houden volgens u potentiële 
kwetsbare punten gecreëerd? Zijn de gelovigen meer 
blootgesteld aan bedreigingen zoals een aanval van 
een ramvoertuig of met een vuurwapen wanneer zij 
zich buiten uw gebedshuis bevinden? 

 OK  Niet OK 

20 Heeft u werkafspraken gemaakt met de voor de 
beveiliging van gebedshuizen verantwoordelijke 
instanties zodat deze veiligheidsinformatie en andere 
relevante risico-informatie ontvangen? 

 OK  Niet OK 

21 Behoudt u hetzelfde veiligheidsniveau van uw gebouw 
tijdens bepaalde seizoensgebonden evenementen 
(Chanoeka, ramadan, kerstmis, enz.) wanneer de 
dreiging hoger kan zijn? 

 OK  Niet OK 

22 Gebruikt u de socialemediaplatforms om uw gelovigen 
op de hoogte te brengen over religieuze activiteiten? 
Zo ja, zou u overwegen om in dergelijke toekomstige 
communicatie ook een aantal basisberichten op te 
nemen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten 
zonder dat de gelovigen zich zorgen gaan maken? 

 OK  Niet OK 

23 Neemt u maatregelen om religieuze leiders (priester, 
rabbijn, imam) te beschermen en aanvallen op hen te 
voorkomen? Kan er enige onvoorspelbaarheid worden 
ingebouwd in hun dagelijkse routine? 

 OK  Niet OK 

24 Zijn de vluchtroutes vrij om een noodevacuatie mogelijk 
te maken? Is het personeel op de hoogte van de 
evacuatieprocedures? 

 OK  Niet OK 




