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In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de gezinscontext en de kenmerken van 
gezinsleden van verdachten van een terroristisch misdrijf in Nederland. Zo wordt gekeken of en hoe 
gezinsleden en het gezin als geheel een rol spelen bij radicalisering en betrokkenheid bij het plegen 
van terroristische misdrijven. Daarbij is specifiek gekeken naar de gezinssamenstelling, demografische 
en sociaaleconomische kenmerken van broers/zussen en ouders, en naar hun eventuele 
betrokkenheid bij criminaliteit. Het rapport is een vervolg op het in 2018 verschenen rapport 
‘Verdachten van terrorisme in beeld: Achtergrondkenmerken, ‘triggers’ en eerdere politiecontacten’.

Op basis van een geanonimiseerde lijst van terrorismeverdachten van het Landelijk Parket van 
het Openbaar Ministerie (OM) en bevolkingsgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) is de gezinssamenstelling van terrorismeverdachten beschreven. Verder is voor diverse 
demografische en sociaaleconomische factoren bekeken in hoeverre de verdachten, hun broers/
zussen (‘siblings’) en hun ouders verschillen van controlegroepen van algemene verdachten en 
de algemene populatie. Daarbij is ook de criminele carrière van gezinsleden in kaart gebracht. 
Vervolgens zijn de terrorismeverdachten vergeleken met broers/zussen uit dezelfde gezinnen die 
géén terrorismeverdachte zijn geworden. 

Het blijkt dat gezinsleden en gezinnen van terrorismeverdachten op de meeste onderzochte 
kenmerken afwijken van gezinsleden en gezinnen van een algemene controlegroep. De 
gezinsleden en gezinnen zijn wel zeer vergelijkbaar met die van een controlegroep van 
verdachten van misdrijven in het algemeen. Er zijn met name overeenkomsten op het gebied van 
sociaaleconomische status, percentage gebroken gezinnen en criminele voorgeschiedenis. Het 
komt slechts een aantal keer voor dat meerdere personen uit één gezin verdachte worden van een 
terroristisch misdrijf. De onderzochte broers en zussen wijken op een aantal kenmerken significant 
af van de terrorismeverdachten. Bepaalde gezinskenmerken verhogen dus niet per definitie de kans 
om terrorismeverdachte te worden, en mogelijk spelen beschermende factoren een rol. 

De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap. Publicaties in de reeks 
Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
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Voorwoord  

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de familiecontext van 
terrorismeverdachten in Nederland. Het rapport bouwt voort op het in 2018 versche-
nen onderzoek ‘Verdachten van terrorisme in beeld: achtergrondkenmerken, ‘triggers’ 
en eerdere politiecontacten’ (Thijs, Rodermond en Weerman, 2018). Net als in dit 
voorgaande onderzoek, konden we voor de analyses gebruik maken van gekoppelde 
gegevens van het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Onze opdrachtgever was het Programmabureau Politie en Wetenschap (P&W). 

Graag danken wij opnieuw het OM en het CBS voor de samenwerking en het verstrek-
ken van toegang tot de benodigde data. Daarnaast zijn we een woord van dank ver-
schuldigd aan dr. Veroni Eichelsheim, senior onderzoeker aan het Nederlands Studie-
centrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving, voor het delen van haar kennis over 
intergenerationele overdracht van crimineel gedrag. Ook hebben we de begeleiding 
vanuit Politie & Wetenschap door Annemieke Venderbosch, Monique van Nieuwen-
burg en Adriaan Rottenberg als zeer prettig ervaren. Tot slot willen we graag de leden 
van de leescommissie bedanken voor leerzame feedback en opbouwende commenta-
ren. De leescommissie bestond uit: Ed Hogervorst (Nationale Politie), Hannah Joosse 
(OM), Paul van Pelt (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties), Mel-
vin Soudijn (Nationale Politie) en Daan Weggemans (Universiteit Leiden).

Elanie Rodermond
Karin Monster
Frank Weerman

24218_PW102A Gezinscontext van Terrorismeverdachten.indd   7 03-07-20   15:04



24218_PW102A Gezinscontext van Terrorismeverdachten.indd   8 03-07-20   15:04



9

1.   INLEIDING

1. Inleiding 

Nadat onder de daders van de aanslagen in Brussel in 2016 twee broers waren geïden-
tificeerd, signaleerden nieuwsmedia dat het wel vaker voorkomt dat familieleden sa-
men terroristische aanslagen plegen.1 Zo werkten broers samen bij het plegen van aan-
slagen uit naam van ISIS, maar ook binnen andere terroristische en nationalistische 
bewegingen (zoals de IRA en de Tamil Tigers).2 Ook werden gevallen genoemd waarin 
zussen gezamenlijk actief zijn in terroristische netwerken en/of groeperingen.3 Uit de 
literatuur is ook bekend dat soms hele families betrokken zijn bij terrorisme (zie bij-
voorbeeld Andre & Harris-Hogan, 2013). 

Deze gevallen roepen de vraag op in welke mate en op welke manier de familiecontext 
van belang is bij het plegen van terroristische misdrijven en het proces van radicalise-
ring in de aanloop daar naar toe. Het is nog niet duidelijk hoe vaak familieleden tege-
lijk radicaliseren en/of betrokken raken bij terrorisme en onder welke omstandighe-
den dit het geval is. Ook is er weinig bekend over de rol van families voor en tijdens 
processen van radicalisering en het daadwerkelijk overgaan tot het plegen van terroris-
tische misdrijven. Zijn er risicofactoren aan te wijzen binnen het gezin die de kans om 
betrokken te raken bij terroristische misdrijven vergroten? Zijn er wellicht ook familie-
factoren die beschermen tegen radicalisering, of factoren die juist beschermen tegen 
bepaalde risicovolle familieomstandigheden? Het is niet alleen wetenschappelijk inte-
ressant, maar ook vanuit preventief oogpunt van belang om meer te weten te komen 
over de rol van de familiecontext bij terroristische misdrijven.

In de afgelopen jaren is in toenemende mate onderzoek verricht naar verdachten en 
daders van terroristische misdrijven, alsmede naar terroristische netwerken (zie bij-
voorbeeld Schmidt, 2011; Feddes e.a., 2015; Doosje e.a., 2016; LaFree & Freilich, 2016; 
Soudijn, 2019; Thijs, Weerman, & Rodermond, 2018; Van den Bos, 2019; Weenink, 
2019; Wolfowicz e.a., 2019). Door al dit onderzoek is al veel bekend over processen van 
radicalisering en het betrokken raken bij terroristische misdrijven, en over de achter-

1 Zie bijvoorbeeld: https://www.nytimes.com/2016/03/24/world/europe/as-siblings-again-unite-to-unleash-
terror-experts-ask-what-drives-them.html en https://www.newyorker.com/news/benjamin-wallace-wells/
terrorists-in-the-family.

2 http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-terror-brothers-20160323-story.html
3 Zie bijvoorbeeld: http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/32911536/teenage-twins-at-centre-of-is-social-me-

dia-recruitment en https://www.bbc.com/news/uk-45062647
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gronden van en risicofactoren voor radicalisering en terrorisme. De familiecontext 
wordt beschouwd als een van de factoren die van invloed kan zijn op radicalisering en 
het plegen van terroristische misdrijven. Hoe belangrijk de familie is als risicofactor en 
oorzaak en op welke manier dit het geval is, is echter nog zeer onduidelijk. Enkele on-
derzoekers in Nederland en daarbuiten hebben geprobeerd om via kwalitatief onder-
zoek of casestudies meer licht te werpen op de familiecontext van geradicaliseerde in-
dividuen of daders van terroristische misdrijven (o.a. Sieckelinck & De Winter, 2015; 
Van San, 2015b; Sikkens e.a., 2017; Van San, 2018; Weggemans e.a., 2018). Deze studies 
hebben belangrijke inzichten opgeleverd, maar zijn verricht onder relatief kleine steek-
proeven. Grootschalige dataverzameling ontbreekt en generaliseerbare inzichten zijn 
daardoor vrijwel niet voorhanden. 

Als het gaat om ‘gewone’ vormen van criminaliteit, is er al meer grootschalig kwantita-
tief onderzoek gedaan naar de rol van de familiecontext en de relatie tussen de gezins-
situatie en criminaliteit. Zo zijn er wat betreft de gezinssituatie en de opvoeding in 
onderzoek allerhande risicofactoren en ook beschermende factoren gevonden (zie 
voor overzichten Hoeve e.a., 2009; Eichelsheim, 2019). Zo kan blootstelling aan (ou-
derlijk) geweld gedurende de kindertijd ertoe leiden dat kinderen later ook vaker ge-
weld plegen (zie bijvoorbeeld Van de Weijer, Bijleveld & Blokland, 2014). Gezinsfacto-
ren kunnen ook verklaren waarom meerdere kinderen uit een gezin delinquent gedrag 
vertonen of zelfs een criminele carrière ontwikkelen. 

Er is ook al veel bekend over de intergenerationele overdracht van (met name geweld-
dadige) criminaliteit (zie bijvoorbeeld Thornberry e.a., 2003; Van de Rakt, 2011; Ei-
chelsheim & Van de Weijer, 2018; Van de Weijer & Spapens, 2019). Daarnaast heeft 
onderzoek aangetoond dat criminaliteit gepleegd door broers/zussen (‘siblings’) de 
kans om zelf criminaliteit te gaan plegen, verhoogt (Beijers, Bijleveld, Van de Weijer & 
Liefbroer, 2017). Tegelijkertijd zijn er ook protectieve factoren die ervoor zorgen dat 
mensen zich kunnen onttrekken aan de invloed van criminele ouders of broers en 
zussen (zie bijvoorbeeld Stouthamer-Loeber e.a., 1993; Lösel & Farrington, 2012). 

1.1 Het huidige onderzoek

Met deze kennis en inzichten in het achterhoofd, zijn wij in het nu voorliggende onder-
zoek nagegaan in hoeverre er ook een aantoonbare samenhang is tussen bepaalde fa-
miliekenmerken en betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Wij brengen in deze 
studie de familiecontext van verdachten van een terroristisch misdrijf in Nederland in 
kaart door te beschrijven hoe deze families zijn samengesteld en in hoeverre familiele-
den verdacht zijn geweest van reguliere en terroristische misdrijven, welke risico- en 
beschermende factoren er zijn bij het gezin als geheel, en in hoeverre verdachten van 
terroristische misdrijven verschillen van hun broers en zussen die geen verdachte van 
terroristische misdrijven zijn geworden. We gingen ook na hoe vaak het voorkomt dat 
meerdere gezinsleden verdachte zijn geworden van een terroristisch misdrijf.
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Het onderzoek bouwt voort op de in 2018 afgeronde studie ‘Verdachten van terrorisme 
in beeld: achtergrondkenmerken, ‘triggers’ en eerdere politiecontacten’ (Thijs e.a., 
2018). In deze studie is de complete populatie verdachten van een terroristisch misdrijf 
in Nederland sinds de invoering van de ‘Wet terroristische misdrijven’ in 2004 tot en 
met 2017 onderzocht.4 Voor het grootste deel van deze groep (n = 279)5 is informatie 
verzameld over diverse demografische- en sociaaleconomische factoren, alsmede over 
hun (eerdere) criminele carrière. Op basis van deze data is een aantal analyses uitge-
voerd en zijn uitspraken gedaan over de invloed van deze factoren op de kans om 
verdachte van een terroristisch feit te worden. 

De belangrijkste bevindingen uit het voorgaande onderzoek waren dat verdachten van 
een terroristisch misdrijf relatief vaak laagopgeleid en werkloos zijn of net zijn gewor-
den, dat een substantieel aantal verdachten een bekende van de politie is (maar door-
gaans niet vanwege ernstige delicten), en dat een verandering in huishoudensstatus 
(van alleenstaand naar niet-alleenstaand) een risico-verhogend effect heeft. Daarnaast 
bleek ook dat een aanzienlijk deel van de verdachten in elk geval een jaar voor de ver-
denking nog thuis woonde, met één of meer verzorgers (Thijs e.a., 2018).

Uitbreiding van de dataset met gegevens van gezinsleden biedt interessante mogelijk-
heden om na te gaan of de risicofactoren zoals gevonden in het voorgaande onderzoek 
naar individuele terrorismeverdachten, ook op gezinsniveau aanwezig zijn. Ook kan 
worden gezocht naar factoren die een antwoord kunnen bieden op de vraag waarom de 
ene persoon binnen een gezin wel en een andere niet betrokken raakt bij terroristische 
misdrijven. Tot slot wordt het mogelijk om na te gaan of er meerdere leden binnen een 
gezin verdacht zijn geweest van terroristische en/of andere misdrijven.

Om deze analyses te bewerkstelligen, hebben wij de oorspronkelijke dataset met de 
gegevens van verdachten van een terroristisch misdrijf in Nederland sinds 2004 tot en 
met 2017 (n=279) als uitgangspunt genomen. Deze dataset bestaat uit een koppeling 
van een geanonimiseerde lijst van de terrorismeverdachten vanuit het Landelijk Parket 
van het OM met bevolkingsgegevens (zogenaamde microdata) van het CBS. In het nu 
voorliggende onderzoek hebben wij deze dataset uitgebreid en aangevuld met de 
CBS-gegevens van de familieleden van terrorismeverdachten. Met familieleden bedoe-
len wij de (stief)ouders en de (half)broers en -zussen van de terrorismeverdachten. 
Van deze personen hebben wij informatie verzameld over demografische en soci-
aaleconomische factoren, op dezelfde wijze zoals wij dat in het eerdere onderzoek naar 

4 Enkele jaren later werden de mogelijkheden voor opsporing en vervolging van verdachten van terroristische 
misdrijven verder verruimd met de Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging 
van terroristische misdrijven (in 2007)

5 Om te worden geïncludeerd in de uiteindelijke dataset, dienden verdachten in de Basisregistratie Personen 
(BRP) geregistreerd te staan. Op die manier konden wij namelijk additionele informatie over deze personen 
uit het CBS halen. In totaal 279 van de 353 verdachten hadden een BRP-registratie. Deze personen zijn dus 
meegenomen in het onderzoek.  
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de terrorismeverdachten hebben gedaan. Ten slotte hebben wij opnieuw aandacht be-
steed aan betrokkenheid bij andere vormen van criminaliteit dan misdrijven met een 
terroristisch oogmerk, maar nu bij andere leden binnen het gezin. 

Met deze gegevens konden wij de gezinssamenstelling van terrorismeverdachten in 
kaart brengen, en nagaan wat de demografische en sociaaleconomische kenmerken 
zijn van de gezinsleden van terrorismeverdachten. Tevens konden wij nagaan in hoe-
verre gezinnen van terrorismeverdachten overeenkomen met, dan wel afwijken van, 
gezinnen van andere vormen van criminaliteit en families uit de algemene populatie in 
Nederland. Deze vergelijking biedt mogelijkheden om uitspraken te doen over eventu-
ele risicofactoren binnen de gezinnen van terrorismeverdachten. Voorts konden we de 
verdachten van terroristische misdrijven vergelijken met broers en zussen binnen de-
zelfde gezinnen die niet verdacht zijn van terroristische activiteiten. Die analyse geeft 
inzicht in risico- en beschermende factoren op meer individueel niveau. 

Uiteraard kent deze methodiek ook een aantal beperkingen. Twee beperkingen willen 
we hier vast benoemen (ze worden in hoofdstuk 7 verder besproken). Allereerst kun-
nen wij op basis van de gebruikte data enkel uitspraken doen over verdenkingen van 
terroristische misdrijven, en niet over het proces van radicalisering. Dit hangt samen 
met het kwantitatieve karakter van het onderzoek; informatie over ideologie, opvoe-
ding, discriminatie, identiteit en andere potentieel relevante factoren is niet voorhan-
den binnen dit onderzoek. Daarnaast gaan de databestanden niet ver genoeg terug om 
de gehele levensloop van de personen in de dataset in kaart te brengen. Dat betekent 
dat we over met name de ouders van de onderzoekspopulatie informatie missen over 
de eerdere levensloop.

1.2 Vraagstelling

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is als volgt:
Wat zijn de kenmerken van broers/zussen, ouders en gezinnen van terrorismever-
dachten, en in hoeverre verschillen deze van familiekenmerken van verdachten 
van andere misdrijven en van familiekenmerken van individuen uit de algemene 
populatie? 

Deelvragen:
1. Hoe ziet de samenstelling van gezinnen waartoe de verdachten van terrorisme be-

horen er gemiddeld gezien uit, en verschilt dit van verdachten van andere misdrij-
ven en van individuen uit de algemene populatie? 

2. Wat zijn de demografische en sociaaleconomische kenmerken van familieleden – 
(stief)ouders en (half)broers en zussen – van verdachten van terroristische misdrij-
ven, en verschilt dit van de familieleden van verdachten van andere misdrijven en 
individuen uit de algemene populatie? 

24218_PW102A Gezinscontext van Terrorismeverdachten.indd   12 03-07-20   15:04
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3. Hoe vaak komt het voor dat meerdere gezinsleden verdacht zijn geweest van een 
misdrijf met een terroristisch oogmerk, en hoe zien die gezinnen er gemiddeld uit 
wat betreft demografische en sociaaleconomische achtergrond?

4. In hoeverre en op welke manier zijn familieleden van verdachten van terroristische 
misdrijven betrokken geweest bij criminaliteit, en verschilt deze betrokkenheid van 
de betrokkenheid van de familieleden van andere verdachten en van personen uit 
de algemene populatie?

5. In hoeverre verschillen de kenmerken en achtergronden van verdachten van terro-
ristische misdrijven ten opzichte van de kenmerken en achtergronden van broers 
en zussen die geen verdachte van een terroristisch misdrijf zijn?

1.3 Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit een inleidend gedeelte en een deel met een beschrijving van de 
resultaten.
 • In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bestaande wetenschappelijke inzichten over 

de relatie tussen de gezinssituatie en reguliere criminaliteit. Vervolgens zetten wij 
uiteen wat er tot nu toe bekend is over de familiecontext van geradicaliseerde per-
sonen en daders van terroristische misdrijven. 

 • Vervolgens zetten we in hoofdstuk 3 de onderzoeksmethode uiteen: hoe zijn de 
steekproeven en vergelijkingsgroepen tot stand gekomen en op welke manier zijn 
de gegevens geanalyseerd?

 • Hoofdstuk 4 geeft eerst een overzicht en analyse van de demografische en soci-
aaleconomische kenmerken van de verschillende totaalgroepen: de terrorismever-
dachten en hun familieleden, de algemene verdachten en hun familieleden en de 
individuen uit de algemene populatie en hun familieleden. Daarna volgt een analy-
se op gezinsniveau, waarbij tevens voor een aantal factoren wordt ingezoomd op 
gezinnen waarbinnen meerdere personen verdachte zijn geweest van terroristische 
misdrijven. 

 • Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van betrokkenheid bij criminaliteit binnen de ver-
schillende totaalgroepen. Ook hier wordt aan het eind van het hoofdstuk weer in-
gezoomd op gezinsniveau. 

 • In hoofdstuk 6 bespreken we een analyse op individueel niveau, waarbij terroris-
meverdachten worden vergeleken met in leeftijd, geslacht en afkomst vergelijkbare 
broers of zussen uit het eigen gezin. We bespreken hierbij weer de demografische 
en sociaaleconomische kenmerken, evenals de criminele geschiedenis.

 • Tot slot vatten we in hoofdstuk 7 de belangrijkste bevindingen van het onderzoek 
samen, trekken we conclusies en doen we aanbevelingen voor verder onderzoek.
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2. Eerder onderzoek naar de familiecontext  
in relatie tot terrorisme en radicalisering 

In de laatste jaren wordt er in toenemende mate onderzoek verricht naar geradicali-
seerde individuen en hun families. Sommige onderzoekers richtten zich op families 
van (voormalig) geradicaliseerde en/of extremistische individuen die niet per definitie 
terroristische misdrijven pleegden (Sieckelinck & De Winter, 2015; Sikkens e.a., 2017a 
& 2017b). Anderen richtten zich expliciet op individuen die dat wel deden (Asal e.a., 
2008; Harris-Hogan, 2014; King e.a., 2011; Maher & Neumann, 2016; Van San, 2015a 
& 2015b; Van San 2018; Weggemans e.a., 2018). De geografische context van bestaande 
onderzoeken varieert; een aantal studies is uitgevoerd in Nederland of in andere 
West-Europese landen, terwijl andere studies zijn uitgevoerd in Azië en het Mid-
den-Oosten (zie o.a. Asal e.a., 2008; King e.a., 2011; Post e.a., 2003). Het onderscheid 
tussen links-, rechts- en Islamitisch radicaal gedachtengoed wordt in sommige studies 
wel en in andere studies niet gemaakt.

Uit de verschillende publicaties blijkt dat dit type onderzoek vele uitdagingen kent. Het 
verkrijgen van toegang tot de doelgroep is niet eenvoudig, waardoor de meeste onder-
zoekers zich tot nu toe hebben moeten baseren op kleine steekproeven of op secundai-
re bronnen. Het voordeel van deze kwalitatieve aanpak is dat de onderzoekers, na het 
opbouwen van een vertrouwensband met hun respondenten of informanten, zicht 
konden krijgen op bepaalde processen. Onduidelijk is echter in hoeverre de resultaten 
van de bestaande kleinschalige studies gegeneraliseerd kunnen worden naar de brede-
re populatie van Nederlandse verdachten van terrorisme in het algemeen. Desalniette-
min bieden de huidige onderzoeken al belangrijke inzichten die relevant zijn voor de 
voorliggende studie.

In wat nu volgt, zullen bestaande inzichten in de relatie tussen familie- en gezinsken-
merken enerzijds en radicalisering en terroristische misdrijven anderzijds worden be-
sproken. We beginnen echter met een korte introductie van onderzoek over de rol van 
de familie en het gezin bij criminaliteit in het algemeen.

2.1 De rol van het gezin en familie bij crimineel gedrag in het algemeen

Binnen de criminologie, met name binnen de levensloopcriminologie, bestaat inmid-
dels een lange onderzoekstraditie waarbij wordt gekeken naar de invloed van familie- 
en gezinsfactoren op het ontstaan en de ontwikkeling van delinquent en crimineel ge-

24218_PW102A Gezinscontext van Terrorismeverdachten.indd   15 03-07-20   15:04



16

POLITIE EN WETENSCHAP 102A |   GEZINSCONTEXT VAN TERRORISMEVERDACHTEN

drag. Zo is er stevige empirische steun gevonden voor de relatie tussen bepaalde 
opvoedingskenmerken en opvoedstijlen enerzijds, en delinquentie van de kinderen 
anderzijds (zie voor overzichten Hoeve e.a., 2009; Eichelsheim, 2019). Daarnaast is 
gebleken dat bepaalde achtergrondkenmerken van het gezin, zoals de aanwezigheid 
van gescheiden ouders, gezinsgrootte en een lage sociaaleconomische status de kans op 
delinquent gedrag gepleegd door het kind vergroten (Eichelsheim, 2019; Rekker e.a., 
2015). Tenslotte is de aanwezigheid van intergenerationele overdracht van criminali-
teit, van ouders op kinderen maar ook van grootouders op kleinkinderen, veelvuldig 
aangetoond (Van de Rakt, Nieuwbeerta & De Graaf, 2006; Van de Weijer, Bijleveld & 
Blokland, 2011). Interessant is dat niet alleen invloed lijkt uit te gaan van kenmerken 
van de ouders op crimineel gedrag; ook broers en zussen blijken van belang. Zo toon-
den onder anderen Beijers e.a. (2017) aan dat criminaliteit gepleegd door broers/zus-
sen (‘siblings’) de kans om zelf criminaliteit te gaan plegen verhoogt. Ander onderzoek 
laat zien dat jongeren van wie oudere broers en zussen probleemgedrag vertonen, zelf 
twee jaar later een verhoogde kans hebben om probleemgedrag te vertonen (Buist, 
2010; Huijsmans e.a., 2019). Ook Van der Rakt, Nieuwbeerta & Apel (2009) vonden 
dat er een sterke samenhang bestaat tussen het criminele verleden van broers en zussen 
en de veroordelingen van de door hen bekeken individuen. Deze samenhang wordt 
slechts voor een klein deel verklaard door criminaliteit van de ouders. 

Op basis van bovenstaande onderzoeken blijkt dus niet alleen dat bepaalde gezins- en 
opvoedingskenmerken een relatie hebben met de ontwikkeling van delinquent gedrag, 
maar ook dat crimineel gedrag kan clusteren binnen families en gezinnen. Met andere 
woorden, crimineel gedrag komt soms bovenmatig voor binnen bepaalde families, en 
blijft regelmatig over generaties bestaan. Over de onderliggende mechanismen van in-
tra- en intergenerationele continuïteit van crimineel gedrag bestaat echter nog geen 
consensus; er kunnen meerdere verklaringen worden onderscheiden (zie bijvoorbeeld 
Farrington, 2010). 

Eén van de mogelijke verklaringen is dat kinderen crimineel gedrag leren van hun 
ouders (en van hun broers en zussen). Eichelsheim (2019) formuleert deze verklaring 
als volgt: ’In het geval van criminaliteit en ander antisociaal gedrag zouden ouders hun 
kinderen via de opvoeding bepaalde attitudes mee kunnen geven ten aanzien van het 
plegen van delicten, of zouden ouders hun kinderen op een verkeerde manier “‘voorle-
ven”, ofwel bepaalde agressieve of gewelddadige conflictoplossingsstijlen meegeven die 
de kans op later crimineel gedrag vervolgens vergroten’ (p. 137).

Een andere mogelijke verklaring is de aanwezigheid en overdracht van gemeenschap-
pelijke risicofactoren voor crimineel gedrag. Farrington (2010) spreekt in dit verband 
over de ‘cycle of deprivation’: als er in het leven van ouders bepaalde risicofactoren 
voor criminaliteit aanwezig zijn die te maken hebben met achterstanden en achterstel-
ling, zoals een lage sociaaleconomische status en armoede, dan is de kans groot dat 
deze risicofactor wordt overgedragen op de kinderen, en dat deze factor vervolgens 
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ook voor de kinderen de kans op criminaliteit verhoogt. Dan is het dus niet (alleen) zo 
dat criminaliteit op zichzelf overdraagbaar is van generatie op generatie, maar dat het 
voornamelijk risicofactoren zijn die overgedragen worden. 

2.2 Familie en gezin als aanjager of bestrijder van radicalisering en 
terrorisme

In een aantal onderzoeken is gekeken naar de kenmerken van gezinnen en families 
waarbinnen één of meerdere gezinsleden zijn geradicaliseerd of een terroristisch mis-
drijf hebben gepleegd. Een aantal studies in niet-Westerse landen vindt aanwijzingen 
voor overdracht van radicale overtuigingen binnen families (King e.a., 2011; Post e.a., 
2003; Asal e.a., 2008; Harris-Hogan, 2014). Uit deze studies blijkt dat betrokkenheid 
bij, of het steun betuigen aan, terroristische groeperingen door ouders of andere (di-
recte) familieleden, voor veel jonge moslims een belangrijke motiverende factor bleek 
om deel te nemen aan de gewapende strijd. Zo concluderen King e.a. (2011) dat (ex-)
leden van een Indonesische jihadistische strijdgroep die betrokken waren bij terroris-
tische activiteiten, aanzienlijke normatieve steun van hun familie ontvingen. Het kwa-
litatieve onderzoek van Post e.a. (2003), laat soortgelijke resultaten zien. De 35 respon-
denten, allen gevangengenomen Islamitische en seculiere terroristen in het 
Midden-Oosten, gaven unaniem aan dat hun familie ondersteuning bood aan hun 
deelname aan de strijd. Families die politiek actief waren, hadden hun zonen al op 
jonge leeftijd binnen de beweging gesocialiseerd, maar ook gezinnen die niet politiek 
actief waren, leken actieve betrokkenheid van hun kinderen bij terroristische groepe-
ringen niet af te raden. De overgrote meerderheid van respondenten meldde echter dat 
er geen andere gezinsleden bij de terroristische organisatie betrokken waren op het 
moment dat zij zich aansloten, hoewel jongere broers hen soms wel volgden. 

Ook binnen de westerse context is soms gevonden dat familieleden een actieve rol 
kunnen spelen in het rekruteringsproces van terroristische groeperingen. Zo wijst het 
Australische onderzoek van Harris-Hogan (2014) uit dat de invloed van familie een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij het overdragen van jihadistische ideologieën en het 
werven en binden van leden binnen het jihadistische netwerk van Australië. Volgens 
haar is de kans op toetreding tot het jihadistische netwerk aanzienlijk groter voor indi-
viduen waarvan familieleden bestaande banden hebben binnen de netwerken. 

Interessant is echter dat binnen de westerse context vaker invloed lijkt uit te gaan van 
leeftijdsgenoten binnen de families van het radicaliserende individu, en niet zozeer van 
de ouders of andere volwassen familieleden. Het onderzoek van Slootman en Tillie 
(2006) liet bijvoorbeeld zien dat drie van de twaalf geïnterviewde jonge mannen waren 
beïnvloed door broers of andere jonge familieleden, en dat in slechts één geval ouders 
een rol speelden in het radicaliseringsproces. Lützinger (2012) concludeert in een on-
derzoek in Duitsland dat geradicaliseerde individuen die zich aansloten bij extremisti-
sche groeperingen, regelmatig door broers en zussen, of neven en nichten in contact 
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waren gebracht met de betreffende groepering, maar bijna nooit door ouders of andere 
volwassenen. 

Weggemans, van der Zwan en Liem (2018) deden een diepgravend kwalitatief onder-
zoek naar de rol van familieleden bij processen van uitreizen naar en terugkeren van 
buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn of waren. Zij inter-
viewden diverse familieleden van uitreizigers, een aantal teruggekeerde Syriëgangers, 
en professionals. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de uitreizigers zelf (voor zo-
ver bekend) niet via familieleden betrokken waren geraakt bij de jihadistische groepe-
ring, maar een deel van hen probeerde wel broertjes, zusjes of zelfs ouders over te halen 
om ook af te reizen naar Syrië of Irak, en dit lukte soms ook. Sommige uitreizigers 
waren dus succesvol in het radicaliseren van familieleden.  

Er zijn ook meerdere studies in de westerse context gedaan, die suggereren dat familie-
leden het radicaliseringsproces helemaal niet aanmoedigen, maar juist proberen te 
ontmoedigen of daar zelfs bescherming tegen bieden. Zo laat onderzoek van Van San 
(2015b, 2018) onder Belgische en Nederlandse families met uitgereisde kinderen zien 
dat het merendeel van de ouders de radicalisering helemaal niet ondersteunden maar 
juist tegen de deelname van hun kinderen aan de gewapende strijd leken te zijn. Daar-
naast vond Van San ook geen aanwijzing dat de jongeren die naar Syrië vertrokken, 
opgevoed zijn met normen en waarden die de gewapende strijd rechtvaardigen. ‘De 
resultaten ondersteunen geenszins de hypothese dat jongeren die deelnemen aan de gewa-
pende strijd normatieve steun hebben ontvangen van hun familie’ (Van San 2015b, p. 
312). Slechts in één geval waren er aanwijzingen dat de jongere zich bij een extremisti-
sche groep aansloot als gevolg van het volgen van het rolmodel van een ouder familie-
lid (Van San, 2018). 

Ook Sikkens e.a. (2017a) ontdekten geen directe link tussen familie en de ontwikkeling 
van extreme idealen. Slechts in één van de elf gevallen die zij onderzochten, leek 
iemand direct te zijn beïnvloed door familie (in dit geval de moeder). Uit de studie van 
Sieckelinck en De Winter (2015) op basis van interviews met informanten uit het Ver-
enigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland, bleek eveneens dat ouders zelden de 
rechtstreekse aanleiding voor radicalisering zijn. Ook het gezin in het algemeen werd 
door vrijwel niemand als directe oorzaak van radicalisering genoemd (Siekelinck & De 
Winter, 2015).

Uit de eerder aangehaalde studie van Weggemans en collega’s (2018) blijkt dat familie-
leden veeleer een beschermende factor (proberen te) zijn met betrekking tot radicali-
sering. Zij gaan bijvoorbeeld in gesprek met het kind, of proberen de uitreis tegen te 
gaan. Ook Van Leyenhorst en Andreas (2017) stellen dat de meerderheid van de ou-
ders actie heeft ondernomen om verdere radicalisering te voorkomen. 15 van de 26 
reclasseringsdossiers die zij bestudeerden, vermelden dat ouders naar de autoriteiten 
zijn gegaan met zorgen over het (veranderende) gedrag van hun kinderen, zoals het 
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(plotseling) naleven van strikte religieuze regels en het opleggen van deze regels aan 
familieleden, de manier waarop ze zich kleedden, en/ of zich gedroegen in het publieke 
domein. Ook andere onderzoeken (Van San, 2018; Sikkens e.a., 2017a; Weggemans 
e.a., 2018) vonden dat ouders bijvoorbeeld naar de politie of jeugdzorg stapten, of aan-
drongen bij de autoriteiten om het paspoort van hun kind in beslag te nemen. Weer 
andere ouders namen zelf het paspoort af, probeerden hun kind te laten arresteren in 
Turkije of staken zelf de grens over om hun kinderen op te halen. Al met al lijken fami-
lieleden de radicalisering van het familielid, in elk geval in de West-Europese context, 
vaker niet dan wel te ondersteunen. 

Er blijkt ook een scenario te bestaan waarbij familieleden de radicalisering goedkeuren 
noch afkeuren. In dit scenario houden de ouders zich ofwel afzijdig, ofwel ze zijn niet 
(goed) op de hoogte van het radicaliseringsproces. Weggemans en collega’s (2018) om-
schrijven dit als een latente rol. Deze kenmerkt zich door een ambivalente houding die 
ook op een indirecte manier, en veelal onbewust, een radicaliseringsproces kan voeden 
(Van San, 2018; Sieckelinck & De Winter, 2015). In de latente rol zijn familieleden om 
uiteenlopende redenen (waaronder financiële-, relatie-, of gezondheidsproblemen, fy-
sieke afstand) niet in staat om effectief in te grijpen of weten zij niet hoe dit moet 
(Weggemans e.a., 2018; Sikkens e.a., 2017a). Ook Sikkens (2018) beschrijft zo’n latente 
rol als zij het heeft over een indirecte invloed van het gezin op radicalisering via ‘tur-
bulente gezinssituaties’ (p. 180). In die situaties zijn ouders, door een veelheid aan pro-
blemen, afwezig, niet op de hoogte van de radicalisering van het kind, of niet in staat 
om in te grijpen.  

2.3 Mogelijke risico- en beschermende factoren binnen het gezin

Op basis van bovenstaande studies kan worden geconcludeerd dat de familie en het 
gezin als eenheid slechts in een beperkt aantal gevallen een bewust stimulerende in-
vloed heeft op het proces van radicalisering en de paden naar terroristische misdrijven, 
en dat geldt ook voor individuele gezins- en familieleden. Veel vaker proberen familie-
leden het proces van radicalisering tegen te gaan (een potentieel beschermende rol). 
Daarnaast zijn ze vaak niet bij machte de radicalisering tegen te gaan (een latente rol). 
Bepaalde achtergrondkenmerken van de familie kunnen echter ook indirect een rol 
spelen in het proces van radicalisering. Zij kunnen het proces van radicalisering niet 
direct verklaren, maar er wel een vruchtbare voedingsbodem voor vormen (Sikkens, 
2017; 2018). 

Uit onderzoek komt naar voren dat een aantal kenmerken binnen het gezin of de fami-
lie kunnen worden beschouwd als risicofactor voor radicalisering en betrokkenheid bij 
terroristische activiteiten. Gezinnen van geradicaliseerde of uitgereisde personen wor-
den relatief vaak gekenmerkt door een lage sociaaleconomische status (SES), en heb-
ben vaker te maken gehad met financiële problemen en/of instabiele thuissituaties (bij-
voorbeeld Sikkens e.a., 2017; Simi e.a., 2016; Van Leyenhorst en Andreas, 2017; Van 
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San, 2015; Versteegt e.a., 2018). Daarnaast wordt uit onderzoek duidelijk dat bepaalde 
gebeurtenissen binnen het gezin die (vrij) plotseling optreden, zoals het overlijden van 
een naaste familielid of scheiding van ouders, kunnen worden beschouwd als trigger-
factor die aanwijsbaar (verdere) radicalisering in gang zetten (zie Feddes e.a. 2015, p. 
23). Deze triggerfactoren functioneren dan als katalysator binnen het radicaliserings-
proces. 

In de afgelopen jaren wordt in toenemende mate ook onderzoek verricht naar factoren, 
zowel binnen en buiten de familiecontext, die zouden kunnen beschermen tegen radi-
calisering. Eerder werd al genoemd dat familieleden van geradicaliseerde personen zelf 
een bewust beschermende rol kunnen aannemen. Uit een recent systematisch litera-
tuuroverzicht van beschermende factoren bij radicalisering (Lösel en King, 2018) blijkt 
daarnaast dat ook andere familiekenmerken kunnen gelden als beschermende factor 
met betrekking tot radicalisering: positief ouderschap, het hebben van niet-geweldda-
dige ‘significant others’, en het bezitten van een huis. Het is waarschijnlijk dat het effect 
van de laatste factor in elk geval voor een deel wordt verklaard door een hogere soci-
aaleconomische status van het gezin en een stabiele woonsituatie. De auteurs merken 
op dat deze factoren ook gelden als beschermend voor geweldspleging in het alge-
meen. 

Uit een ander recent systematisch literatuuroverzicht naar zowel risico- als bescher-
mende factoren bij radicalisering (Wolfowicz e.a., 2019) komt naar voren dat ook be-
trokkenheid van ouders bij kinderen geldt als een beschermende factor voor radicali-
sering. Ook dit is een gezinskenmerk dat meer bescherming biedt tegen geweldpleging 
(en ander probleemgedrag) in het algemeen.

De bovenstaande resultaten geven meer inzicht in processen van radicalisering en pa-
den naar terrorisme. Echter, veel studies naar de gezinscontext van radicalisering zijn 
kwalitatief van aard, en gebaseerd op kleine aantallen interviews of observaties. Daar-
door blijft onduidelijk in hoeverre bepaalde (gezins)factoren daadwerkelijk samen-
hangen met een verhoogde kans om verdacht te worden van een terroristisch misdrijf. 
Daarnaast is opvallend dat de beschikbare kwantitatieve studies (waaronder de studies 
die zijn meegenomen in de overzichtsstudies van Lösel en King, 2018, en Wolfowicz 
e.a., 2019) vooral betrekking hebben op ‘radicale attitudes’ of ‘bereidheid tot radicale 
activiteiten’. Er is nog nauwelijks iets bekend over de gezinscontext van personen die 
daadwerkelijk verdacht worden van terroristische misdrijven.
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3. Onderzoeksmethode 

Dit onderzoek bouwt voort op het in 2018 verschenen onderzoek ‘Verdachten van 
terrorisme in beeld: Achtergrondkenmerken, ‘triggers’ en eerdere politiecontacten’ 
(Thijs e.a., 2018). De originele dataset van dit oorspronkelijke onderzoek bestond uit 
gepseudonimiseerde (onherkenbaar gemaakte) gegevens van verdachten van terroris-
tische misdrijven, gekoppeld aan gegevens van het CBS over demografie, sociaalecono-
mische status en verdenkingen van andere misdrijven.

In het huidige onderzoek zijn de gegevens van de verdachten van terroristische mis-
drijven gekoppeld aan eveneens gepseudonimiseerde gegevens van de (stief)ouders, 
(stief)broers en (stief)zussen van de verdachten. Daarnaast is de dataset uitgebreid met 
gegevens over twee controlegroepen van families uit de Nederlandse bevolking: fami-
lies van een groep verdachten van andere (gewone) misdrijven en een controlegroep 
van ‘doorsnee’-families. In dit hoofdstuk bespreken we ten eerste hoe deze gegevens tot 
stand zijn gekomen en bijeen zijn gebracht. Vervolgens gaan we in op de analyseme-
thoden die we hebben gebruikt.

3.1 Het oorspronkelijke bestand

In art. 83a Wetboek van Strafrecht (Sr) is voor een lijst delicten aangegeven dat het 
geldt als een terroristisch misdrijf als het is gepleegd ‘met een terroristisch oogmerk’.6 
Via het Landelijk Parket van het OM kon informatie worden verkregen van alle ver-
dachten van een terroristisch feit sinds de invoering van de Wet terroristische misdrij-
ven (2004) tot en met 2017. De originele dataset op basis van deze informatie omvatte 
353 individuen. Voor deze individuen was dus sprake van een serieuze, strafrechtelijke 
verdenking van een terroristisch misdrijf, en tegen hen was vervolging ingesteld. Hier-
bij dient te worden opgemerkt dat precieze informatie over ideologisch motief ont-
breekt. Wel duidelijk is dat het grootste deel van de personen die vervolgd zijn voor 
terroristische misdrijven een salafistisch-jihadistisch motief had.

Van de totale groep konden 279 verdachten gekoppeld worden aan de CBS-microdata-
bestanden. De resterende verdachten konden niet worden gekoppeld omdat ze niet 
waren geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen de Gemeentelijke 

6 Het gaat om een breed scala aan onderliggende misdrijven, variërend van deelname aan een criminele orga-
nisatie, vernieling en mishandeling, tot aan moord en doodslag.

24218_PW102A Gezinscontext van Terrorismeverdachten.indd   21 03-07-20   15:04



22

POLITIE EN WETENSCHAP 102A |   GEZINSCONTEXT VAN TERRORISMEVERDACHTEN

Basisadministratie (GBA). Voor het grootste deel zal dat het geval zijn omdat deze 
verdachten uit het buitenland afkomstig waren, of waren geïmmigreerd maar nog niet 
als Nederlander waren geregistreerd.

Het databestand met gegevens van de verdachten van terroristische misdrijven voor 
het voorgaande onderzoek (Thijs e.a., 2018) mocht op geen enkele wijze herleidbaar 
zijn naar individuele personen. Daarom werden de persoonsgegevens door het OM 
direct doorgegeven aan het CBS, ook een overheidsinstantie. Het CBS heeft deze gege-
vens vervolgens gepseudonimiseerd door identificerende informatie te vervangen 
door een zogenaamd ‘RIN-nummer’. Dit RIN-nummer wordt alleen bij het CBS ge-
bruikt om koppeling van gegevens mogelijk te maken en is voor buitenstaanders niet 
herleidbaar naar personen. De onderzoekers hebben dus geen namen of andere iden-
tificerende persoonsgegevens van de terrorismeverdachten gezien.7

Aan het CBS werden de volgende gegevens doorgegeven: de persoonsgegevens van de 
verdachte, de wetsartikelen waarvoor iemand was vervolgd (naast art. 83a Sr) en de 
maand waarin iemand door het OM in het primaire systeem Compas of GPS was ge-
registreerd omdat een strafvervolging was ingesteld. Toestemming voor het gebruik 
van de gegevens werd gegeven door het College van procureurs-generaal, onder de 
voorwaarde dat rapportage en het onderzoek anoniem plaatsvond. Ook daarom heeft 
het OM de informatie niet rechtstreeks aan de onderzoekers geleverd, maar direct naar 
het CBS gestuurd.

De gepseudonimiseerde gegevens (waarin de tot de persoon herleidbare gegevens wa-
ren vervangen door een RIN-nummer) zijn vervolgens via een verbinding met de digi-
tale beveiligde omgeving van het CBS gekoppeld aan verschillende zogeheten micro-
databestanden. In deze bestanden zijn gegevens van alle inwoners van Nederland 
opgenomen, op tal van domeinen. Binnen de digitale omgeving van het CBS zijn de 
gekoppelde bestanden ook geanalyseerd.

3.2 Uitbreiding met een familiebestand

Voor de 279 verdachten uit het oorspronkelijke databestand zijn de gepseudonimiseer-
de gegevens over hun juridische ouders opgezocht, aan de hand van één van de 
CBS-microdatabestanden. Op basis van dit bestand konden wij voor 226 verdachten 
de gegevens van ten minste een van beide ouders achterhalen. Voor 53 verdachten 
waren de gegevens van beide ouders onbekend, omdat zij beiden niet waren geregis-
treerd in de BRP. De verdachten van wie beide ouders onbekend waren hadden vaak 
een migratieachtergrond; tevens waren deze verdachten gemiddeld genomen wat ou-
der.  

7 Voor meer informatie over het verkrijgen van deze gegevens, zie het onderzoek ‘Verdachten van terrorisme in 
beeld: achtergrondkenmerken, ‘triggers’ en eerdere politiecontacten’ (Thijs, Rodermond & Weerman, 2018).
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Van de 226 verdachten die overbleven hebben wij aan tweehonderd verdachten zowel 
de gegevens van hun juridische vader als hun juridische moeder gekoppeld. Bij vier 
verdachten ontbraken de gegevens van de moeder, waardoor we alleen die van de va-
der konden koppelen. Voor 22 verdachten was dit juist andersom; hier ontbraken de 
gegevens van de vader en hebben we alleen de gegevens van de moeder gekoppeld. 

Via hetzelfde CBS-microdatabestand was het vervolgens mogelijk om ook de gepseu-
donimiseerde gegevens van alle biologische kinderen van de juridische ouders (en dus 
de (half)broers en (half)zussen van de verdachten) op te vragen en te koppelen aan het 
bestand met verdachten en de ouders van verdachten. Voor de 26 verdachten waarvan 
de gegevens van een van de juridische ouders onbekend waren, konden wij alleen op 
basis van de bestaande gegevens van de ene bekende ouder, eventuele (half)broers en 
-zussen achterhalen. De familiesamenstelling van deze 26 verdachten in ons databe-
stand kan dus incompleet zijn. Er ontbreken immers gegevens van een van beide ou-
ders, waardoor wij eventuele halfbroers en -zussen, gelinkt aan de ontbrekende ouder, 
niet kunnen achterhalen. Ook kunnen wij over de gekoppelde broers en zussen van 
deze 26 verdachten niet met zekerheid zeggen of zij volle broers/zussen of half-
broers/-zussen zijn. 

Het uiteindelijke familiebestand telt, na de koppeling van alle (stief)ouders en (half)
broers/ -zussen, in totaal 226 terrorismeverdachten, 792 (half)broers/zussen, en 463 
(stief)ouders. In hoofdstuk 4 zullen wij nader ingaan op de samenstelling en de ken-
merken van deze families. 

3.3 Uitbreiding met CBS gegevens over familieleden

Voor de gegevens over de demografische, sociaaleconomische en criminele carrières 
van de familieleden, hebben wij wederom gebruik gemaakt van verschillende zogehe-
ten microdatabestanden van het CBS.8 We verkregen deze gegevens direct of indirect 
uit bestanden waarin de aanvangs- en einddata van banen en uitkeringen worden bij-
gehouden, waarin het hoogst genoten opleidingsniveau staat genoteerd, waarin de 
huishoudenssamenstelling op elk willekeurig moment wordt beschreven, en waarin 
verdenkingen van delicten en detentie-geschiedenis worden bijgehouden. 

De microbestanden bestaan uit longitudinale informatie, gegevens die veranderen 
over de tijd. Voor veel databestanden waren zulke gegevens beschikbaar voor de peri-
ode vanaf 2003, een jaar voor de Wet terroristische misdrijven inging. Met deze longi-
tudinale data kunnen we voor verschillende momenten nagaan wat bijvoorbeeld de 

8 Deze microdatabestanden komen grotendeels overeen met de microdatabestanden die wij voor de analyses 
in het voorgaande onderzoek geraadpleegd hebben. Zie ‘Verdachten van terrorisme in beeld: achtergrond-
kenmerken, ‘triggers’ en eerdere politiecontacten’ (Thijs e.a., 2018). 
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gezinssamenstelling en de sociaaleconomische situatie van de verschillende families 
was en of hierin veranderingen waren opgetreden.

De meeste microdatabestanden hebben wij geraadpleegd tot en met 2016. Onze popu-
latie bestaat uit terrorismeverdachten van 2004 tot en met 2017, maar in de analyse 
wordt steeds nagegaan wat de familiecontext is voorafgaand aan de verdenking. Daar-
om was het voor de meeste microdatabestanden niet van belang om ook gegevens na 
2016 te analyseren. Een uitzondering hierop zijn de microdatabestanden waarmee wij 
de criminele carrières van de individuen hebben onderzocht. We hebben deze bestan-
den geraadpleegd tot en met 2017, om een zo volledig mogelijk beeld van de criminele 
carrière te hebben.

De microbestanden over delicten en detentie beginnen echter wel pas bij het jaar 2005. 
Voor alle individuen in de dataset geldt hierdoor ook dat we geen informatie over de 
delicten en detentie van vóór 2005 hebben. Dat betekent dat we vooral voor oudere 
personen in de dataset (o.a. de ouders van de terrorismeverdachten) geen volledig 
beeld kunnen schetsen van de delict- en detentiegeschiedenis. Ook voor enkele ver-
dachten hebben we op die thema’s geen informatie over de periode voorafgaand aan 
hun verdenking.

3.4 Controlegroepen

Om een uitspraak te kunnen doen over welke kenmerken specifiek zijn voor families 
van verdachten van terroristische misdrijven is een vergelijking gemaakt met twee con-
trolegroepen. De ene controlegroep bestaat uit verdachten van overige misdrijven die 
genoemd zijn in het Wetboek van Strafrecht9 en hun families. De tweede controlegroep 
bestaat uit personen uit de algemene populatie van Nederland en hun families. We 
hebben ook een derde, kleinere controlegroep samengesteld, om op individueel niveau 
verdachten van een terroristisch misdrijf te kunnen vergelijken met hun broers en zus-
sen die geen verdachten zijn van een terroristisch misdrijf.

Voor het samenstellen van de controlegroepen, is gebruik gemaakt van zogeheten ‘case 
control matching’. Dit houdt in dat wij de 226 terrorismeverdachten, zo veel mogelijk 
een-op-een gematcht hebben met individuen (en daarmee hun families) uit de contro-
legroepen. Wij hebben dit gedaan op basis van geslacht, geboortejaar en migratieach-
tergrond. De terrorismeverdachten en de individuen uit de controlegroepen, komen 
op basis van deze drie variabelen dus zo veel mogelijk met elkaar overeen. Eventuele 
verschillen die wij vinden tussen de groep van terrorismeverdachten en de gematchte 
groepen, kunnen dus niet te wijten zijn aan grote verschillen in demografische samen-
stelling van de verschillende groepen.

9 Dit kunnen allerlei soorten delicten zijn, zowel vermogens- als geweldsdelicten.
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Voor de twee grote controlegroepen hebben wij geprobeerd om iedere terrorismever-
dachte op basis van case control matching te matchen met vijf controlepersonen. We 
kozen voor vijf in plaats van een enkele controlepersoon om robuustere analyses te 
krijgen waarin de kans op toevallige uitkomsten verminderd is. 

Voor de controlegroep van families van andere verdachten konden we een 100% match 
krijgen voor 1.096 (van een potentieel maximum van 1.130) individuen. Dit betekent 
dat er in 34 gevallen geen exacte match gevonden kon worden op basis van geslacht, 
leeftijd en migratieachtergrond. Voor deze 34 ‘missing cases’ hebben wij de migratie-
achtergronden in twee groepen gehergroepeerd (Afrika en overig). Daarnaast hebben 
we het geboortejaar met één jaar verruimd. Dit betekent dat voor deze 34 cases het 
geboortejaar maximaal één jaar mag afwijken ten opzichte van het geboortejaar van de 
betreffende terrorismeverdachten. Op deze wijze was het mogelijk om ook voor de 34 
missing cases een volledige match vinden. 

Van de in totaal 1.130 gematchte individuen, waren in 119 gevallen de gegevens van 
beide juridische ouders onbekend. Wij konden dus aan 1.011 individuen de gegevens 
van de (stief)ouders en (half)broers/-zussen koppelen. Voor 903 individuen hebben 
wij zowel de gegevens van de juridische vader als de juridische moeder kunnen koppe-
len en voor 108 individuen de gegevens van de vader of de gegevens van de moeder. De 
dataset van deze controlegroep, bestaande uit families van andere verdachten, telt al 
met al in totaal 1.011 delict-controlegroep personen, 3.596 (half)broers/-zussen en 
2.141 (stief)ouders. 

Voor de algemene controlegroep kwam uit de case control matching een 100% match, 
wat betekent dat er aan elk individu uit de verdachtenpopulatie, vijf individuen uit de 
algemene Nederlandse populatie konden worden gematcht, die overeenkomen op ba-
sis van geslacht, geboortejaar en migratieachtergrond. De totale matching resulteerde 
dus in 1.130 individuen (vijf keer 226). Aan deze 1.130 individuen hebben wij, op de-
zelfde wijze als wij bij onze verdachten hebben gedaan, de gegevens van de (stief)ou-
ders en de (half)broers en -zussen gekoppeld. Voor 216 individuen bleken de gegevens 
van beide juridische ouders onbekend te zijn. Als gevolg daarvan hielden wij voor de 
algemene controlegroep 914 individuen over, waaraan wij de (stief)ouders en de (half)
broers en -zussen konden koppelen. In het geval van 842 individuen hebben wij zowel 
de gegevens van de juridische vader als de juridische moeder kunnen koppelen, bij 72 
individuen ontbraken de gegevens van de vader of de moeder. Na de koppeling van de 
(stief)ouders en de (half)broers en -zussen, bestond de dataset van de algemene con-
trolegroep uit 914 personen uit de algemene populatie, 3.020 (half)broers/-zussen, en 
1.877 (stief)ouders.

Voor de derde controlegroep, van broers en zussen van verdachten van een terroris-
tisch misdrijf, hebben we opnieuw gepoogd zoveel mogelijk vergelijkbare individuen 
te selecteren via case control matching. Hierbij zijn de terrorismeverdachten gematcht 
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op basis van geslacht, geboortejaar en migratieachtergrond. Hierbij is vooraf de keus 
gemaakt om ook de halfbroers en -zussen mee te nemen, om zo veel mogelijk terroris-
meverdachten te kunnen koppelen. Voor 159 personen (137 mannen en 22 vrouwen) 
uit de grotere groep van 226 personen kon een match worden gevonden. De overige 
personen hadden geen broer of zus van hetzelfde geslacht en/of geen broer of zus bin-
nen dezelfde leeftijdscategorie, of waren enig kind. De controlegroep bestaat dus uit-
eindelijk ook uit 159 personen (wederom 137 mannen en 22 vrouwen).

3.5 Analyses

Op basis van de gecombineerde datasets zijn diverse beschrijvende analyses uitgevoerd 
die bijdragen aan de beantwoording van de eerder beschreven onderzoeksvragen. We 
gaan in hoofdstuk 4 in op de gezinssamenstelling, demografische kenmerken, oplei-
ding en werk. In hoofdstuk 5 presenteren we gegevens over betrokkenheid bij delicten 
en detentie. Tenslotte presenteren we in hoofdstuk 6 een vergelijking tussen terroris-
meverdachten en hun gematchte broers/zussen. Voor alle beschrijvingen geldt dat 
steeds een vergelijking is gemaakt tussen twee groepen, aan de hand van chi-kwadraat 
toetsen en t-toetsen. Hierbij is steeds gekeken of een gevonden verschil statistisch sig-
nificant is (in verschillende gradaties, aangeduid met symbolen zoals *)10. In hoofdstuk 
4 en 5 worden achtereenvolgens de volgende groepen vergeleken: 
1. de broers/zussen van de terrorismeverdachten met de broers/zussen van verdach-

ten van andere misdrijven en personen uit de algemene populatie; 
2. de ouders van de terrorismeverdachten met de ouders van verdachten van andere 

misdrijven en personen uit de algemene populatie; 
3. de gezinnen van terrorismeverdachten met de gezinnen van verdachten van andere 

misdrijven en van personen uit de algemene populatie; 
4. de gezinnen waarbinnen meerdere personen verdacht zijn geweest van terrorisme 

met gezinnen waarbinnen één persoon verdacht was van terrorisme. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een vergelijking gemaakt tussen de terrorismever-
dachten en hun broers/zussen, die gematcht zijn op basis van leeftijd, geslacht en mi-
gratieachtergrond.

10 De symbolen geven verschillende p-waarden weer, die staan voor de kans dat een bepaalde uitkomst berust 
op toeval. Gewoonlijk wordt een grens van .05 aangehouden om te spreken van statistische significantie, 
p-waarden onder .10 worden beschouwd als ‘marginaal significant’.
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4. Demografische en sociaaleconomische  
kenmerken van gezinnen van terrorisme
verdachten 

In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de demografische en sociaaleconomi-
sche kenmerken van gezinnen van verdachten en vergelijken we dit met de twee con-
trolegroepen. Allereerst geven we een overzicht van de gezinssamenstelling van de 
Nederlandse terrorismeverdachten en verdachten van andere misdrijven (delict-con-
trolegroep) en personen uit de algemene populatie. Daarna wordt een overzicht gege-
ven van een aantal demografische kenmerken (leeftijd, geslacht en etnische achter-
grond) van broers en zussen, en van de ouders van terrorismeverdachten en wordt 
nagegaan in hoeverre die verschillen van de familieleden van verdachten van andere 
delicten en van individuen uit de Nederlandse populatie. We doen vervolgens hetzelf-
de voor sociaaleconomische kenmerken, namelijk opleiding, werk en inkomen. Ver-
volgens kijken we op gezinsniveau naar de verschillen in demografische en sociaaleco-
nomische kenmerken, door gemiddelde scores van de gezinnen van de drie groepen te 
vergelijken. Tot slot bespreken we in dit hoofdstuk enkele demografische en soci-
aaleconomische kenmerken van gezinnen met meerdere verdachten van terroristische 
misdrijven.

Zoals in hoofdstuk 3 besproken, was het voor 226 terrorismeverdachten mogelijk om 
een koppeling te maken met tenminste een van beide ouders. Aan 200 verdachten 
konden wij de gegevens van beide ouders koppelen. Aan vier verdachten konden we 
enkel de gegevens van de vader koppelen, en aan 22 verdachten enkel de gegevens van 
de moeder. De missende gegevens van de vader of de moeder leidt er derhalve in een 
aantal gevallen toe dat we van eventuele broers en zussen niet kunnen weten of het 
volledige siblings (broers of zussen) zijn, of halfbroers/-zussen. 

Tezamen maken de verdachten, hun broers/zussen en hun (stief)ouders deel uit van in 
totaal 217 gezinnen. Dat komt doordat er enkele gezinnen zijn waarbinnen meer dan 
één persoon wordt verdacht van een terroristisch misdrijf. In totaal bleken dit acht 
gezinnen te zijn, een kleine 4% van alle onderzochte families. Het komt dus ook in 
Nederland voor dat meerdere leden van één gezin verdachte zijn geworden van een 
delict met een terroristisch misdrijf, maar dit blijkt tamelijk zeldzaam.
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4.1 De samenstelling van de gezinnen

In tabel 4.1 is het aantal siblings (broers/zussen) weergegeven van de terrorismever-
dachten, en wordt een vergelijking gemaakt van dezelfde kenmerken voor de twee ver-
gelijkingsgroepen van verdachten van andere delicten en vergelijkbare personen uit de 
algemene populatie.

Tabel 4.1: Aantallen siblings in de gezinnen van terrorismeverdachten en de controlegroepen

Terrorismeverdachten
(n = 226)

Delict-controlegroep
(n = 1.011)

Algemene populatie  
(n = 913)

Aantal siblings 
Geen
Eén
Twee
Drie
Vier
Vijf of meer

3,1% (7)
15,0% (34)
20,8% (47)
16,8% (38)
9,3% (21)
31,0% (70)

3,9% (39)
18,2% (184)
17,1% (173)
18,2% (184)
12,4% (125)
29,8% (301)

3,3% (30)
21,6% (197)~
20,5% (187)
17,0% (155)
11,6% (106)
26,0% (237)~

Totaal aantal siblings 792 3.596 3.020 

~p < .10 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Uit tabel 4.1 blijkt dat de 226 terrorismeverdachten in totaal 792 siblings hebben (op 
het moment van het koppelen van de data in januari 2019). De gezinsgrootte wisselt 
sterk; het aantal broers/zussen loopt uiteen van 0 tot 14. Slechts 7 verdachten hebben 
geen enkele broer of zus. Verder heeft 15% van de verdachten 1 broer of zus, 20,8% 
heeft 2 siblings, 26,1% heeft 3 of 4 siblings, en 31% heeft 5 of meer siblings. Dit beeld 
wijkt niet significant af van de percentages voor verdachten van andere misdrijven. Dit 
is anders voor de algemene populatie-controlegroep. Deze gezinnen bestaan iets vaker 
uit 2 kinderen (dus één broer/zus) en er zijn minder grote gezinnen met 5 of meer 
broers/zussen. Deze verschillen zijn statistisch marginaal significant, wat betekent dat 
de kans kleiner is dan 10% dat ze aan toeval te wijten zijn, maar niet kleiner dan de 
meestal gebruikte grens voor statistische significantie van 5%.

Tabel 4.2: Kenmerken van de broers/zussen van terrorismeverdachten en beide controlegroepen

Terrorismeverdachten
(n = 226)

Delict-controlegroep
(n = 1.011)

Algemene populatie  
(n = 913)

Geslacht
Aantal broers
Aantal zussen
Missing

48,2% (382)
51,8% (410)
-

51,9% (1865)
48% (1725)
0,1% (6)

51,3% (1548)
48,5% (1465)
0,2% (7)

Verwantschap
Volledige sibling 
Halfbroer/-zus 
Onbekend

76,5% (606)
11,1% (86)
13,4% (106)

77,5% (2783)
9,7% (350)
12,8% (464)

83,3% (2518)
7,6% (231)
9,1% (272)

Totaal siblings 792 3.596 (100%) 3.020 
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In tabel 4.2 is voor alle drie groepen het geslacht van de broers/zussen en de aantallen 
volledige en halfbroers/-zussen weergegeven. Uit de tabel blijkt dat onder de 226 terro-
rismeverdachten iets meer dan de helft van de siblings (410) een zus is (volledige zus of 
halfzus) en iets minder dan de helft (382) een broer (volledig of half). Wat betreft de 
verwantschap gaat het om in elk geval 606 volledige siblings (iets meer dan driekwart) 
en in elk geval 86 half-siblings (11,1%); van 106 personen is het onduidelijk of het om 
een volledige of een halfsibling gaat. 

De personen uit de delict-controlegroep hebben 1.725 zussen en 1.865 broers. Het gaat 
bij deze groep om 2.783 volledige siblings, 350 halfsiblings, en van 464 personen is het 
onbekend of het een volledige of halfsibling is. De personen uit de controlegroep uit de 
algemene populatie hebben in totaal 1.548 broers en 1.465 zussen. Het grootste deel is 
volledige broer/zus (2.518), een klein deel is halfbroer of -zus (231). Van de rest is on-
bekend of het om volledige of halfbroers/-zussen gaat. 

Als we de drie groepen vergelijken op het geslacht en de verwantschap van de siblings, 
dan zien we geen grote verschillen. De terrorismeverdachten hebben iets meer zussen, 
terwijl in de twee controlegroepen iets meer broers voorkomen. Voor ruim driekwart 
van alle siblings is duidelijk dat het volledig biologische broers of zussen zijn. Bij zowel 
de terrorisme- als de overige verdachten lijken er iets vaker halfbroers of halfzussen te 
zijn, of is de biologische verwantschap niet bekend. Het verschil is echter klein.

4.2 Demografische kenmerken van broers/zussen en ouders

In tabel 4.3 zijn de demografische kenmerken van de drie groepen en bijbehorende 
broers/zussen weergegeven. Het gaat hier om de totaalgroepen; in par. 4.4 bespreken 
wij kenmerken van de drie groepen op gezinsniveau. 

De tabel laat zien dat de gemiddelde leeftijd van de terrorismeverdachten zelf 31,4 jaar 
is. In de twee controlegroepen is dit respectievelijk 30,611 en 30,5 jaar. In alle drie de 
groepen is het merendeel van de individuen tussen de 18 en 35 jaar oud. De broers/
zussen van alle drie groepen vallen voor het grootste deel in de leeftijdscategorie 26 - 
35 jaar. Zowel de broers/zussen van de terrorismeverdachten als die van de delict-con-
trolegroep zijn gemiddeld 31,1 jaar oud. De broers/zussen van de algemene popula-
tie-groep zijn gemiddeld 30,8 jaar oud, maar dit is niet significant jonger.

11 Zoals in hoofdstuk 3 al werd beschreven, is voor de matching in een aantal gevallen een verruiming van het 
geboortejaar, namelijk een grens van één jaar jonger of ouder, gehanteerd. Op deze manier was het mogelijk 
om voor alle personen een match te vinden. Dit, en variatie in de geboortemaand, maakt dat de gemiddelde 
leeftijd iets verschilt in de groepen. 
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Tabel 4.3: Demografische kenmerken van de drie groepen en hun broers/zussen

Terrorisme-
verdachten
(226) 

Broers/
zussen
(792)

Andere 
verdachten
(1.011)

Broers/
zussen
(3596)

Algemene 
populatie
(913)

Broers/
Zussen
(3.020)

Leeftijd
17 of jonger
18-25
26-35
36-45
46 en ouder

Gemiddelde leeftijd  
in jaren

5,8% (13)
25,2% (57)
42% (95)
15,9% (36)
11% (25)

31,4

15,3% (121)
19,7% (156)
33,1% (262)
20,1% (159)
11,9% (94)

31,1

5,6% (57)
27,6% (279)
43,2% (437)
13,6% (137)
10% (101)

30,6

15,2% (548)
19,9% (716)
32,2% (1.158)
18,2% (654)
14,3% (514)

31,1

6,6% (60)
28,5% (260)
41,5% (379)
13,1% (120)
10,3% (94)

30,5

16% (484)
20% (603)
30,8% (931)
19,7% (595)
13,2% (400)

30,8

Geslacht
Man
Vrouw 

86,7% (196)
13,3% (30)

48,2% (382)
51,8% (410)

86,8% (878)
13,2% (133)

51,9% (1.865)
48% (1.725)

87% (794)
13% (119)

51,3% (.1548)
48,5% (1.465)

Generatie
Geen migratie-
achtergrond
Eerste generatie 
migrant
Tweede generatie 
migrant

22,6% (51)

27,9% (63)

49,5% (112)

14,1% (112)

32,8% (260)

53% (420)

24,4% (274)

23,1% (234)

52,4% (530)

15,7% (563)

31,7% (1.140)

52,5% (1.887)

26,5% (242)

22,2% (203)

51,3% (468)

16,1% (487)

33,3% (1.005)

50,4% (1.521)

Geboorteland
Nederland
Marokko
Irak
Overig

72,1% (163)
15,9% (36)
2,2% (5)
9,7% (22)

67,2% (532)
21,1% (167)
3,2% (25)
8,6% (68)

76,8% (776)
10,9% (110)
2,2% (21)
10,3% (104)

68% (2444)
20,9% (751)
2,1% (76)
8,9% (319)

77,7% (709)
12,8% (117)
2,1% (19)
7,4% (68)

66,4% (2.006)
25% (756)
2,2% (66)
6,1% (185)

Van de drie groepen is het overgrote deel van de individuen zelf van het mannelijke 
geslacht. Zoals eerder genoemd zijn de siblings van de delict-controlegroep en de alge-
mene controlegroep iets vaker man, terwijl de terrorismeverdachten iets meer zussen 
hebben. Dit verschil is marginaal significant. Voor alle groepen geldt dat de meeste 
individuen in Nederland zijn geboren. Daarbij moet wel in het achterhoofd worden 
gehouden dat een deel van de oorspronkelijke groep terrorisme verdachten uit het eer-
dere rapport12 in het huidige onderzoek niet kon worden meegenomen, omdat de ou-
ders niet in Nederland zijn geregistreerd. Het is aannemelijk dat dit voor een deel per-
sonen zijn die zelf ook in het buitenland zijn geboren, waardoor dat aantal in 
werkelijkheid hoger zal zijn (en dus ook het aantal eerste generatie migranten). 

Ongeveer driekwart van de individuen in alle drie groepen heeft een migratieachter-
grond, en het grootste deel hiervan is tweedegeneratie migrant. Van de broers/zussen 
uit alle drie groepen heeft een wat hoger percentage een migratieachtergrond. Dit 
wordt verklaard door het gegeven dat in deze groepen zowel volledige als halfbroers/
zussen zitten. Deze laatste groep kan door een ouder met een andere migratiestatus in 
een andere categorie vallen dan de persoon van wie hij/zij een halfbroer/zus is. 

12 Zie Thijs, Rodermond, & Weerman, 2018
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Tabel 4.4: Demografische kenmerken van de ouders 

Ouders terrorismever-
dachten (463)

Ouders delict-controle-
groep (2141)

Ouders algemene 
populatie (1877)

Leeftijd
Tot en met 45 jaar
46 jaar en ouder

Gemiddelde leeftijd in jaren

10,4% (48)
87,3% (404)

59,7

9,6% (206)
88,4% (1893)

59,4

10,5% (198)
88,1% (1654)

59,8

Generatie
Geen migratieachtergrond
Eerste generatie migrant
Tweede generatie migrant

25,5% (118)
67,9% (314)
4,3% (20)

27,5% (589)
68,2% (1460)
2,3% (50)

28,5% (535)
67,8% (1272)
2,4% (45)

Geboorteland
Nederland
Marokko
Irak
Overig

29,6% (137)
41,3% (191)
3,5% (16)
23,5% (109)

29,1% (624)
43,3% (927)
2,6% (56)
23% (492)

30,3% (568)
45% (845)
2,7% (51)
20,7% (388)

Tot slot is gekeken naar de gemiddelde leeftijd en het geboorteland van de (stief)ou-
ders van de uitgangspersonen (zie tabel 4.4). Voor wat betreft de leeftijd blijken er geen 
significante verschillen te zijn. De (stief)ouders van de terrorismeverdachten zijn ge-
middeld 59,7 jaar oud, de (stief)ouders van de delict-controlegroep 59,4, en de (stief)
ouders van de algemene populatie 59,8. Onder de ouders van terrorismeverdachten is 
een iets lager percentage zonder migratieachtergrond, en een iets hoger percentage 
tweede generatie migrant. Een aanzienlijk deel van de ouders van elke groep blijkt in 
Marokko geboren, gevolgd door Nederland als geboorteland. Er is ook een substantieel 
aantal ouders van Iraakse afkomst onder de terrorismeverdachten, maar dit verschilt 
niet significant van de ouders in de controlegroepen. 

4.3 Sociaaleconomische kenmerken van broers/zussen en ouders

In tabel 4.5 zijn de sociaaleconomische kenmerken van de drie groepen en bijbehoren-
de broers/zussen weergegeven. Uit de tabel blijkt dat een lagere opleiding het meest 
voorkomt in alle groepen. Voor de terrorismeverdachten en hun broers/zussen geldt 
dit voor ruim tweederde, voor de andere verdachten en hun broers/zussen ligt het 
percentage zelfs nog wat hoger. In de algemene populatie-controlegroep is juist een iets 
lager percentage lager opgeleiden, terwijl daar juist relatief meer middelbaar- en hoge-
ropgeleide personen zijn. 
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Tabel 4.5: Sociaaleconomische kenmerken van de drie groepen en hun siblings

Terrorisme-
verdachten 
(226)

Broers/
zussen  
(792)

Andere 
verdachten 
(1.011)

Broers/
zussen 
(3.596)

Algemene 
populatie 
(913)

Broers/
zussen  
(3.020)

Hoogst behaalde 
opleiding 
Lager
Middelbaar
Hoger
Missing

38,5% (87) 
25,7% (58)
8,8% (20)
27% (61)

39% (309)
28,2% (223)
9,8% (78)
23% (182)

45,8% (463)*
34,3% (347)*
4,7% (48)*
15,1% (153)

41,4% (1.490)
29,4% (1.056)
7,2% (258)*
22% (792)

27,5% (251)**
37,9% (346)**
14% (128)*
20,6% (188)

35,9% (1.083)
30% (905)
10,8% (325)
23,4% (707)

Startkwalificatie
Ja
Nee
Missing

34,5% (78)
38,5% (87)
27% (61)

38% (301)
39% (309)
23% (182)

39,1% (395)*
45,8% (463)
15,1% (153)

36,5% (1.314)
41,3% (1.490)
22% (792)

51,9% (474)**
27,5% (251)
20,6% (188)

40,7% (1.230)
35,9% (1.083)
23,4% (707)

Werk in 2016
Ja
Nee

31% (70)
69% (156)

44,1% (349)
55,9% (443)

46,9% (474)**
53,1% (537)

47,5% (1.709)*
52,5% (1.887)

62,7% (572)**
37,3% (341)

50,4% (1.521)**
49,6% (1.499)

Uitkering in 2016
Arbeidsongeschikt
Bijstand
WW

 
10,6% (24)
25,7% (58)
3,5% (8)

9,3% (74)
16,7% (132)
4,5% (36)

7% (71)**
24,4% (247)
6,7% (68)**

8,2% (294)
14,5% (520)
5,9% (213)

7,9% (72)
10,7% (98)**
7,3% (67)*

8% (243)
10,8% (325)**
5,8% (174)

Geregistreerd 
Inkomen in 2016
Ja
Nee

70,4% (158)
29,6% (67)

71,7% (568)
28,3% (224)

82,6% (831)**
17,4% (176)

74% (2.662)
26% (934)

83,8% (765)**
16,2% (148)

72,3% (2.183)
27,7% (837)

Gemiddeld aantal 
maanden werk 
tussen 2005-2016

40 52,5 48,7* 54,4 68,9** 58,9*

Gemiddeld 
inkomen in 2016 
(in geval van 
geregistreerd 
inkomen)

21.012 23.157 21.756 25.382* 30.974* 27.827***

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Verder blijkt dat de terrorismeverdachten significant minder vaak een startkwalificatie 
hebben dan de personen uit de twee controlegroepen. Tussen de broers/zussen van de 
groepen is er echter geen significant verschil, al hebben de broers/zussen van de alge-
mene populatie-controlegroep iets vaker een startkwalificatie. Wat betreft werk, blijkt 
een hoger percentage personen uit de controlegroepen minimaal één maand in het jaar 
werkzaam te zijn geweest vergeleken met de terrorismeverdachten. Daarnaast hebben 
significant meer broers/zussen uit de algemene populatie dan uit de andere twee groe-
pen minimaal een maand werk in 2016. Dit beeld komt overeen wanneer wordt geke-
ken naar het gemiddelde aantal maanden werk tussen 2005 - 2016; de algemene ver-
dachten werkten gemiddeld 48,7 maanden in die periode, bijna negen maanden meer 
dan de terrorismeverdachten. In de algemene populatie ligt dit aantal nog hoger, na-
melijk 68,9 maanden gemiddeld. Hun siblings werken gemiddeld bijna zestig maan-
den, significant meer dan de siblings van de terrorismeverdachten. 
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Een bijstandsuitkering wordt het vaakst ontvangen door de terrorismeverdachten zelf 
en de algemene verdachten (ongeveer een kwart van de personen uit beide groepen), 
gevolgd door de broers/zussen van de twee groepen, met respectievelijk 16,7% en 
14,5%. Relatief minder personen uit de algemene populatie-controlegroep en de 
broers/zussen daarvan krijgen een bijstandsuitkering.  

Tot slot zijn ook de sociaaleconomische kenmerken van de ouders uit de drie groepen 
bekeken. Uit tabel 4.6 blijkt dat een vijfde tot een kwart van de ouders in 2016 werkte. 
Ruim een kwart van de ouders van de terrorismeverdachten ontving een bijstandsuit-
kering, een hoger percentage dan in de groep ouders van de algemene verdachten-
groep (23,1%) en de ouders van de algemene populatie-groep (16,4%). Het aantal ou-
ders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ligt rond de 10% in de groepen, en een 
heel laag percentage in elke groep ontving een WW-uitkering.

Tabel 4.6: Sociaaleconomische kenmerken van de ouders

Ouders terrorisme-
verdachten (463)

Ouders delict-controle-
groep (2141)

Ouders algemene 
populatie (1877)

Werk in 2016
Ja
Nee

22% (102)
78% (361)

21,5% (461)
78,5% (1.680)

25,3% (475)
74,7% (1.402)

Uitkering in 2016
Arbeidsongeschikt
Bijstand
WW

9,5% (44)
27,2% (126)
4,1% (19)

11,1% (237)
23,1% (495)~
3,4% (73)

8,9% (167)
16,4% (308)***
3,5% (66)

Geregistreerd inkomen in 2016
Ja
Nee

72,6% (336)
27,4% (127)

73,3% (1569)
26,7% (572)

71,8% (1348)
28,2% (529)

Gemiddeld aantal maanden 
werk tussen 2005-2016

37,2 35,3 40,5

Gemiddeld inkomen in 2016 25949 24960 27817

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Al met al dient te worden geconcludeerd dat de sociaaleconomische situatie van ge-
zinsleden van terrorismeverdachten sterk lijkt op die van gezinsleden van de de-
lict-controlegroep, en veel minder op die van de algemene populatie.

4.4 Kenmerken op gezinsniveau

In de bovenstaande paragrafen keken we naar de broers/zussen en ouders van de ter-
rorismeverdachten, de delict-controlegroep en de algemene populatie-controlegroep. 
Het is echter ook interessant om te bezien in hoeverre de gezinnen als geheel van elkaar 
verschillen. Daartoe zijn voor een aantal variabelen totalen en gemiddelden berekend 
op gezinsniveau. In tabel 4.7 zijn de resultaten hiervan weergegeven.
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Tabel 4.7 Samenstelling en sociaaleconomische kenmerken op gezinsniveau

Gezinnen terrorisme-
verdachten (217)

Gezinnen delict- 
controlegroep (1.006)

Gezinnen algemene 
populatie (912)

Gemiddeld aantal broers/zussen 3,7 3,6 3,3*

Gemiddeld aantal full-siblings 2,9 2,8 2,8

Gemiddeld aantal half-siblings 0,4 0,3 0,2*

Aantal gezinnen met half-siblings 18,4% (40) 15,9% (160) 10% (91)**

Aantal gezinnen met stiefmoeder 15,7% (34) 12,3% (124) 8,8% (80)**

Aantal gezinnen met stiefvader 5,1 (11) 6% (60) 2% (18)*

Sociaaleconomische factoren

Gemiddeld aantal broers/zussen met 
startkwalificatie 

2 1,8 2

Gemiddeld aantal broers/zussen 
laagopgeleid

1,7 1,7 1,3**

Gemiddeld aantal broers/zussen 
middelbaar opgeleid

1,2 1,2 1,2

Gemiddeld aantal broers/zussen 
hoogopgeleid

0,3 0,2* 0,4

Gemiddeld inkomen gezinsleden bij 
elkaar

117.833 123.648 132.282**

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Uit de tabel blijkt allereerst dat de gezinnen uit de algemene populatie gemiddeld ge-
zien iets minder groot zijn, met gemiddeld 3,3 broers/zussen in vergelijking tot 3,7 si-
blings voor de terrorismeverdachten en 3,6 voor de verdachten van andere misdrijven. 
Tevens is er bij de algemene populatie minder vaak sprake van ‘gebroken gezinnen’: er 
is significant minder vaak sprake van halfbroers/-zussen en stiefouders (zowel vader 
als moeder). Tussen de gezinnen van de terrorismeverdachten en van de delict-contro-
legroep zijn er echter geen significante verschillen vastgesteld. 

Wanneer wordt gekeken naar sociaaleconomische factoren, blijkt dat in alle groepen 
het gemiddelde aantal broers/zussen met een startkwalificatie ongeveer gelijk is, name-
lijk (bijna) 2. In de gezinnen uit de algemene populatie-controlegroep significant min-
der broers/zussen met een lage opleiding. Gemiddeld zijn er in elk groep 1,2 broers/
zussen met een middelbare opleiding, en een relatief laag aantal hoogopgeleide broers/
zussen. Dit aantal ligt onder de broers/zussen van de algemene populatie-controle-
groep iets hoger, al is het verschil marginaal significant. Wanneer tenslotte het inko-
men van alle gezinsleden ((stief)ouders en (half)broers/zussen) bij elkaar op wordt 
geteld, valt op dat de gezinnen van terrorismeverdachten gemiddeld genomen tezamen 
het laagste inkomen hebben. Het gemiddelde inkomen van de gezinnen uit de de-
lict-controlegroep is iets hoger (maar niet significant) en het inkomen van de gezinnen 
uit de algemene populatie-controlegroep is significant hoger. Ook hier wordt dus vast-
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gesteld dat de gezinnen van terrorismeverdachten op deze factoren niet afwijken van 
gezinnen van de delict-controlegroep. 

4.5 Kenmerken van gezinnen met meerdere terrorismeverdachten

Tot slot van dit hoofdstuk gaan wij nader in op de kenmerken van gezinnen waarbin-
nen meer dan één persoon van een terroristisch misdrijf wordt verdacht. Zoals eerder 
aangegeven zijn dit in totaal acht gezinnen, een relatief laag aantal. Daardoor heeft het 
weinig zin om heel gedetailleerd vergelijkingen te maken met gezinnen waarbinnen 
een persoon is verdacht van terrorisme. We kunnen wel een globale beschrijving ge-
ven.

Allereerst valt op dat de gezinnen met meerdere terrorismeverdachten met gemiddeld 
6,2 kinderen gemiddeld groter zijn dan de gezinnen met 1 terrorismeverdachte, waar 
de gezinnen gemiddeld uit 4,6 kinderen bestaan. Daarnaast zijn er binnen de gezinnen 
met meerdere terrorismeverdachten gemiddeld iets meer laagopgeleide broers/zussen 
(1,9 vs. 1,7) en minder hoogopgeleide broers/zussen (0,1 vs 0,4). Tenslotte ligt het ge-
zinsinkomen van de gezinnen met meerdere terrorismeverdachten gemiddeld nog la-
ger dan dat van de gezinnen met één terrorismeverdachte: € 101.605 vs. € 118.457. 

Bovengenoemde verschillen zijn statistisch echter niet significant en om meer zeker-
heid te krijgen zouden intergenerationele gegevens van gezinnen met meerdere terro-
rismeverdachten uit meerdere landen geanalyseerd moeten worden.
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5. Criminaliteit binnen de gezinnen van  
terrorismeverdachten 

In ons eerdere onderzoek lieten wij zien dat verdachten van terroristische misdrijven 
vaak eerder al werden verdacht van andersoortige misdrijven (Thijs e.a., 2018). Uit de 
resultaten bleek dat ongeveer twee derde van de verdachten al eens eerder verdachte 
was, en een aanzienlijk deel daarvan zelfs meer dan eens. Een interessante vervolg-
vraag is nu of de verdachten de enige in hun familie zijn die worden verdacht van cri-
minaliteit, of dat ook andere gezinsleden op enig moment verdachte zijn. 

In dit hoofdstuk wordt deze vraag beantwoord. Bekeken wordt of, en zo ja hoe vaak, 
verdachten, hun broers/zussen, en hun ouders in de periode 2005-2017 verdachte wa-
ren van een delict. Vervolgens wordt dit vergeleken met verdenkingen tegen de siblings 
(broers/zussen) en ouders van personen uit de controlegroepen. 

Bij de analyses moet in het achterhoofd worden gehouden dat een aanzienlijk deel van 
de siblings en ouders in een leeftijdscategorie vallen waarbinnen de criminaliteitscij-
fers in het algemeen laag zijn. Betrokkenheid bij criminaliteit in het algemeen (en be-
kend staan als verdachte bij de politie) piekt aan het eind van de adolescentie en de 
jongvolwassenheid, en de meeste terrorismeverdachten zijn jongvolwassen (zie ook 
Thijs e.a., 2018). Zeer jonge of veel oudere siblings, en de ouders van terrorismever-
dachten zullen een relatief kleinere kans hebben verdachte te worden van een misdrijf. 
Daarnaast is een meerderheid van de terrorismeverdachten (en de personen uit de 
controlegroepen) een man, terwijl er relatief veel meer vrouwen zijn onder de broers/
zussen en ouders. Omdat vrouwen in het algemeen minder vaak betrokken zijn bij 
criminaliteit, maakt dit de kans ook kleiner om verdachten te vinden onder de familie-
leden van verdachten. 

Het gaat in dit hoofdstuk echter vooral om een vergelijking van de aanwezigheid van 
betrokkenheid bij criminaliteit onder de familieleden binnen de verschillende groe-
pen. Daarom bekijken we voor de verschillende totaalgroepen (terrorismeverdachten, 
delict-controlegroep, algemene populatie, en de broers/zussen en ouders daarvan) of 
de personen in die groepen verdachte van delicten zijn geweest, en welk type delicten. 
Daarnaast gaan we na van hoeveel delicten en van welke type delicten gezinsleden (één 
of meerdere) verdacht zijn, en of daar een verschil is tussen de gezinsleden van terro-
rismeverdachten en de controlegroepen. Tot slot beschrijven we in hoeverre gezinsle-
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den van terrorismeverdachten gedetineerd zijn geweest, en in hoeverre dit verschilt 
van de gezinsleden in de controlegroepen.

5.1 Alle delicten tussen 2005 en 2017

Net als in het eerdere onderzoek is voor het in kaart brengen van betrokkenheid bij 
criminaliteit gebruik gemaakt van CBS-gegevens. Het microdatabestand dat deze ge-
gevens bevat is gebaseerd op het registratiesysteem GIRDS van de politie, en loopt van 
2005-201713. 

In tabel 5.1 is weergegeven hoeveel van de terrorismeverdachten (en tussen haakjes het 
percentage) in de periode 2005-2017 verdachte zijn geweest van een delict, en hoeveel 
procent van hun broers/zussen of ouders in die periode verdachte zijn geweest. In de 
volgende kolommen doen we hetzelfde voor de controlegroep van verdachten van an-
dere misdrijven (delict-controlegroep) en de controlegroep uit de algemene populatie. 
In de tekst worden eerst de broers/zussen van terrorismeverdachten vergeleken met de 
broers/zussen van de delict-controlegroep en de algemene populatie-controlegroep, 
daarna doen we eenzelfde vergelijking voor de ouders. Hierbij wordt tevens aangege-
ven of percentages statistisch significant verschillen tussen de drie groepen.

Tabel 5.1: Verdacht van minimaal 1 delict in de periode 2005-2017

Verdenking Terrorisme- 
verdachten
(226)

Broers/
Zussen
(792)

Ouders
(463)

Delict- 
controle- 
groep
(1.011)

Broers/
Zussen
(3.596)

Ouders
(2141)

Algemene 
populatie
(914)

Broers/
Zussen
(3.020)

Ouders
(1877)

Ooit  
verdacht

79,2% 14

(179)
34,0% 
(269)

16,0% 
(74)

100% 
(1.011)***

38,8% 
(1.395)*

20,6% 
(366)

36,8% 
(335)***

28,2% 
(851)**

9,1% 
(171)***

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Uit de tabel blijkt dat ruim een derde (34 %) van de broers/zussen van terrorismever-
dachten in de periode 2005-2017 verdachte is geweest van een delict. Een iets hoger 
percentage (namelijk 38,8%) van de broers/zussen van de delict-controlegroep is in die 
periode verdachte geweest, en dit verschilt significant van wat bij de terrorismever-
dachten het geval is. Van de broers/zussen van de algemene populatie-controlegroep 
blijkt een aanzienlijk percentage (28,2%) ook verdachte te zijn geweest, maar dit per-
centage is significant lager dan onder de broers/zussen van de terrorismeverdachten. 

13 De gegevens in het vorige rapport waren gebaseerd op de periode 2005-2016. Inmiddels zijn dus ook de ge-
gevens over 2017 beschikbaar. Wel ontbreekt ook in dit aangevulde bestand informatie over de politieregio 
Haaglanden, de KLPD en de Koninklijke Marechaussee.

14 Bij het beschouwen van tabel 5.1 dient in het achterhoofd te worden gehouden dat het percentage terrorisme-
verdachten met een verdenking in principe 100% is. Immers, de terrorismeverdachten zijn allen per definitie 
verdachte geweest (net als de individuen uit de delict-controlegroep). Dat er maar een percentage van 79,2 
wordt vermeld, komt doordat voor dit onderzoek met verschillende systemen is gewerkt. De terrorismever-
denkingen komen uit een ander systeem dan de verdenkingen van misdrijven in de periode 2005-2017.
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Wanneer wordt gekeken naar de ouders, dan blijkt dat 16% van de ouders van terroris-
meverdachten in de periode 2005-2017 verdacht is geweest van minimaal één feit15. 
Voor de ouders van de delict-controlegroep ligt dit percentage iets hoger, namelijk 
20,6%, maar statistisch verschilt dit percentage niet significant van dat bij de terroris-
meverdachten. Van de groep ouders van de algemene populatie-controlegroep was 
ruim 9% verdachte, en dit is wel een significant lager percentage dan de percentages in 
de andere twee groepen. Deze resulaten laten dus zien dat de terrorismeverdachten 
aanmerkelijk vaker dan personen uit de algemene populatie, ouders hebben die ook 
verdacht zijn geweest van een misdrijf. Tegelijkertijd blijkt dat dit niet uniek is voor 
deze groep; ook de ouders van de delict-controlegroep personen zijn relatief vaak ver-
dachte geweest.

In tabel 5.2 is weergegeven hoe vaak de broers/zussen uit de verschillende groepen 
verdacht werden van een delict (wederom procentueel gezien en in absolute aantallen), 
en in tabel 5.3 hoe vaak de ouders waren verdacht. 16 

Tabel 5.2: Aantal verdenkingen van misdrijven tussen 2005 en 2017 onder terrorismeverdachten

Aantal 
verdenkingen 

Terrorisme-
verdachten 

Broers/
zussen

Andere 
verdachten

Broers/
zussen

Algemene 
populatie

Broers/
zussen

Geen 20,8% (47) 66% (523) 0% (0) 61,2% (2.210) 63,2% (578) 71,8% (2.170)

1 19,5% (44) 11,5% (91) 23,1% (234) 11,3% (409) 12,5% (114) 10,3% (310)

2-5 29,2% (66) 13% (103) 35,2% (357) 15% (543) 13,2% (121) 11% (331)

6-9 11,5% (26) 3,9% (31) 14% (142) 4,5% (162) 4,3% (39) 3% (91)

10-19 10,2% (23) 3,3% (26) 16,2% (164) 5,2% (189) 3,8% (35) 2,5% (76)

20 of meer 8,8% (20) 2,3% (18) 11,5% (116) 2,7% (98) 3% (27) 1,5% (44)

Gemiddeld 
aantal 
verdenkingen

6,6 1,9 8,5* 2,5* 2,3*** 1,4*

Totaal personen 226 792 1.011 3.596 914 3.020

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Tabel 5.2 laat zien dat een ongeveer even groot percentage van de broers/zussen van de 
terrorismeverdachten en van de delict-controlegroep één keer verdachte was van een 
delict, ruim 11%. Een iets groter percentage van de broers/zussen van de delict-contro-

15 Hier dient te worden opgemerkt dat het aannemelijk is dat het aantal verdenkingen in de gehele levensloop 
voor alle drie ouder-groepen in werkelijkheid (iets) hoger ligt, aangezien de informatie over de verdenkingen 
slechts teruggaat tot 2005. Met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar, missen we voor alle drie de oudergroepen 
dus informatie over een relatief groot aantal jaren (en in elk geval over de jaren waarin criminaliteit door-
gaans piekt, namelijk de adolescentie en de jong-volwassenheid).

16 De ouders zijn in een aparte tabel geplaatst, omdat voor hen een andere indeling is gebruikt voor het aantal 
verdenkingen. Bij hen zijn er minder verdenkingen geregistreerd en categorieën met te kleine aantallen mo-
gen niet worden gepubliceerd in verband met anonimiteit en privacy.
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legroep (vergeleken met de broers/zussen van de terrorismeverdachten) is van 2-5 de-
licten verdacht geweest (15% tegenover 13%), en ook in alle andere categorieën is het 
percentage onder de broers/zussen van de andere verdachten iets groter. Het grootste 
verschil doet zich voor in de categorie 10-19 delicten; 5,2% van de broers/zussen van 
andere verdachten zit in deze categorie tegenover 3,3% van de broers/zussen van terro-
rismeverdachten. Bij de broers/zussen van personen uit de algemene populatie is het 
percentage voor elke categorie lager dan bij de andere groepen. Dit beeld sluit aan bij 
het gemiddeld aantal verdenkingen in de drie broer-/zus-groepen; de broers/zussen 
van de terrorismeverdachten zijn gemiddeld 1,9 keer verdacht geweest van een delict, 
en de broers/zussen van de delict-controlegroep significant vaker, namelijk 2,5 keer. 
De broers/zussen uit de algemene populatie-controlegroep zijn daarentegen gemid-
deld significant minder vaak verdachte geweest, namelijk 1,4 keer.

Voor de ouders (tabel 5.3) geldt dat de meesten die ooit verdachte waren van een delict, 
dit slechts eenmaal waren. Onder de ouders van de delict-controlegroep is een aan-
zienlijk percentage meer dan eens verdachte is geweest van een delict (7,8%). Dit per-
centage ligt lager onder de ouders van terrorismeverdachten (4,8%) en van de algeme-
ne populatie-controlegroep (3,6%). Ook gemiddeld gezien werden de ouders van de 
controlegroep van algemene verdachten vaker verdacht, namelijk 0,5 keer. De ouders 
van de algemene populatie-controlegroep werden gemiddeld genomen juist minder 
vaak verdacht, namelijk 0,2 keer. 

Tabel 5.3: Aantal verdenkingen van misdrijven tussen 2005 en 2017 onder ouders van terrorismeverdach-
ten, ouders van de controlegroep van andere verdachten en ouders van controlegroep uit de algemene 
populatie 

Aantal verdenkingen delicten Ouders van 
terrorismeverdachten

Ouders van 
controlegroep 
algemene verdachten

Ouders van controlegroep 
algemene populatie

Geen 84% (389) 83% (1.775) 90,9% (1.706)

1 11,2% (52) 9,2% (198) 5,5% (103)

2 of meer 4,8% (22) 7,8% (168) 3,6% (68)

Gemiddeld aantal verdenkingen 0,3 0,5* 0,2*

Totaal personen 463 2.141 1.877

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

5.2 Type delict

De CBS-data geven ook inzicht in het type delict, gebaseerd op de Standaardclassifica-
tie misdrijven (SCM). Op basis hiervan zijn de delicten in verschillende categorieën 
opgedeeld, te weten vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare 
orde en gezag, geweldsmisdrijven (waaronder ook seksuele misdrijven vallen), ver-
keersmisdrijven, drugsmisdrijven, wapenmisdrijven, en overige misdrijven. In wat nu 
volgt wordt bekeken hoeveel procent van de terrorismeverdachten, hun siblings en 
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hun ouders worden verdacht van de verschillende typen delicten. Datzelfde wordt ge-
daan voor de personen uit de controlegroepen en hun siblings en ouders. Tabel 5.4 
geeft een overzicht van de bevindingen.

Tabel 5.4: Percentage verdacht van specifieke delict-typen tussen 2005-2017

Type delict Terrorisme- 
verdachten 
(226)

Broers/
Zussen  
(792)

Delict-con-
trolegroep 
(1.011)

Broers/
Zussen 
(3.596)

Algemene 
populatie 
(913)

Broers/
Zussen 
(3.020)

Vermogen 41,1% (93) 20,5% (162) 59,1% (598)** 24,2% (872)* 21,4% (195)** 15,6% (470)**

Openbare 
orde

38% (86) 10,7% (85) 39,7% (401) 14,5% (522)** 13,5% (123)** 9,2% (278)

Geweld 55,8% (126) 15,7% (124) 54,6% (552) 20% (719)** 17,7% (161)** 13,1% (396)*

Verkeer 13,7% (31) 6,3% (50) 35,7% (361)** 10,2% (367)** 11,7% (106) 6,9% (208)

Drugs 11,5% (26) 6,4% (51) 26,2% (265)** 8,3% (300)~ 8,1% (74) 6,7% (201)

Wapens 11,1% (25) 2,7% (21) 12,4% (125) 3,4% (123) 2,8% (26)** 1,8% (55)

Misdrijf 
overig

18,9% (42) 3,5% (28) 16,8% (170)* 5,6% (203)* 6,1% (55)** 3,5% (105)

 ~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Uit de tabel blijkt dat het bij verdenkingen relatief vaak gaat om een vermogens- of 
geweldsdelict, en dit geldt voor alle groepen. Ruim een vijfde van de broers/zussen van 
terrorismeverdachten werd in de periode 2005-2017 verdacht van een vermogensmis-
drijf, en bijna 16% van een geweldsdelict. Onder de broers/zussen van de delict-con-
trolegroep liggen de percentages significant hoger; bijna een kwart werd verdacht van 
een vermogensmisdrijf, en een vijfde van een geweldsdelict. Ook zijn relatief meer 
broers/zussen uit de delict-controlegroep verdachte geweest van een openbare or-
de-feit. Vergeleken met de broers/zussen van terrorismeverdachten werd een signifi-
cant lager percentage van de broers/zussen uit de algemene populatie verdacht van 
vermogens- en geweldsdelicten. Voor de andere typen delict was geen significant ver-
schil. Verkeers-, drugs- en wapendelicten komen in alle groepen van broers/zussen 
relatief weinig voor.

Bij de ouders liggen de percentages logischerwijs lager (zie tabel 5.5). Ruim 4% van de 
ouders van terrorismeverdachten werd in de periode 2005-2017 verdacht van een ver-
mogensmisdrijf, en bijna 8% van een geweldsdelict.

Voor de andere delicttypen gaat het steeds om enkele procenten. Onder de ouders van 
de delict-controlegroep valt het meest op dat het percentage ouders met een vermo-
gensdelict significant hoger is, namelijk 6,4%. Ouders van verdachten van andere mis-
drijven werden ook significant vaker verdacht van een verkeersmisdrijf, openbare or-
de-feit en overige delicten. Bij de ouders van de controlegroep uit de algemene 
populatie liggen de percentages steeds lager dan bij de ouders in de andere groepen. In 
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het geval van het aantal ouders dat werd verdacht van een geweldsdelict is het percen-
tage ook statistisch significant lager.

Tabel 5.5: Percentage ouders verdacht van specifieke delict-typen tussen 2005-2017

Type delict Ouders terrorismever-
dachten (463)

Ouders algemene 
verdachten (2141)

Ouders algemene 
populatie (1877)

Vermogen 4,3% (20) 6,4% (136) 2,9% (54)

Openbare orde 1,5% (7) 2,7% (58) 1% (19)

Geweld 7,8% (36) 7,5% (161) 3,4% (64)**

Verkeer 2,4% (11) 3,9% (83) 2,5% (46)

Drugs 1,9% (9) 2,1% (44) 1,2% (23)

Overig 1,5% (7) 1,6% (35) 0,9% (17)

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

5.3 Detentie

In één van de CBS-microdatabestanden is informatie opgenomen over welke individu-
en in een bepaald jaar in detentie hebben gezeten. Deze informatie was beschikbaar 
voor de periode 2005-2017. In tabel 5.6. is weergegeven hoeveel procent van de ver-
dachten, hun siblings en hun ouders in de betreffende periode minimaal één keer ge-
detineerd is geweest. Datzelfde wordt gedaan voor de personen uit de controlegroepen 
en hun siblings en ouders.

Tabel 5.6: Detentie in de periode 2005-2017

Detentie Terro risme- 
verdachten
(226)

Broers/
Zussen
(792)

Ouders
(463)

Algemene 
verdachten 
(1.011)

Broers/
Zussen
(3.611)

Ouders
(2.141)

Algemene 
populatie
(914)

Broers/
Zussen
(3.022)

Ouders 
(1.877)

Detentie 
ooit

60,2% 
(136)

10,7% 
(85)

1,7% 
(8)

37,0% 
(374)**

12,4% 
(446)

2,7% 
(57)

11,3% 
(103)**

7,3% 
(222)**

1,5% 
(28)

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Bijna tweederde van de terrorismeverdachten zat minimaal één keer in detentie, een 
significant hoger percentage dan de delict-controlegroep (36,9%) en de algemene po-
pulatie (11,3%). Ongeveer 10% van de broers/zussen van de terrorismeverdachten was 
op enig moment gedetineerd, tegenover 12,4% van de broer/zussen van de delict-con-
trolegroep, een klein en statistisch niet-significant verschil. Binnen de groep broers/
zussen van de algemene populatie was wel een significant lager percentage op enig 
moment gedetineerd, namelijk 7,3%. Voor de ouders geldt dat in alle drie de groepen 
slechts een klein aantal ouders op enig moment gedetineerd was. Er zijn wel subtiele 
verschillen; van de ouders van de delict-controlegroep heeft een iets groter percentage 
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vastgezeten dan van de ouders van terrorismeverdachten en die van de algemene po-
pulatie-controlegroep. De verschillen zijn echter statistisch niet significant17.  

5.4 Verdenkingen en detentie op gezinsniveau

Tot slot is wederom geanalyseerd op gezinsniveau. Op die manier kon voor elk gezin 
worden bezien hoeveel broers/zussen in de gezinnen ooit verdachte waren van delic-
ten, en van hoeveel gezinnen de vader en/of moeder ooit verdachte was. De resultaten 
zijn weergegeven in tabel 5.7. 

Tabel 5.7: Criminaliteit op gezinsniveau

Gezinnen terrorisme-
verdachten (217)

Gezinnen delict-contro-
legroep (1.006)

Gezinnen algemene 
populatie (912)

Gemiddeld aantal broers/zussen 
met een verdenking

1,2 1,4 0,9**

Gemiddeld aantal broers/zussen 
met een periode in detentie

0,4 0,4 0,2**

Aantal gezinnen zonder siblings 
met een verdenking

40,1% (87) 37,2% (374) 53,8% (491)***

Vader van gezin verdacht 21,2% (46) 24,1% (242) 13,9% (127)*

Moeder van gezin verdacht 12% (26) 11% (111) 4,5% (41)*

Vader en moeder van gezin 
verdacht

6,9% (15) 5,5% (55) 2,2% (20)**

Gemiddeld aantal delicten vader 0,4 0,7* 0,3

Gemiddeld aantal delicten moeder 0,2 0,3 0,04*

 ~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Opvallend is dat de gezinnen van terrorismeverdachten en van algemene verdachten 
sterk overeenkomen op de bekeken factoren, terwijl de gezinnen uit de algemene po-
pulatie juist op veel factoren significant afwijken. In deze laatste gezinnen zijn minder 
broers/zussen met een verdenking, en ook waren er minder broers/zussen ooit gedeti-
neerd vergeleken met de gezinnen van terrorismeverdachten. Tevens blijkt dat er in de 
algemene populatie relatief veel gezinnen zijn waarbinnen geen enkele broers/zus een 
verdenking heeft, en zijn er minder gezinnen waarbinnen de vader, de moeder, of bei-
de ouders in de periode 2005-2017 verdacht werden van een delict. Een klein verschil 
tussen de gezinnen van terrorismeverdachten en die van de algemene verdachten 
wordt gevonden voor het gemiddeld aantal delicten van de vader in het gezin; dit ge-
middelde ligt significant hoger in de gezinnen van algemene verdachten. 

17 Voor een deel zal hier sprake zijn van een onderschatting, aangezien slechts data beschikbaar zijn voor de 
periode 2005-2017, en een aanzienlijk deel van de ouders eerder in het buitenland woonde.
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6. De terrorismeverdachten vergeleken  
met een controlegroep van broers/zussen 

In de voorgaande twee hoofdstukken is een vergelijking gemaakt tussen de gezinnen 
en gezinsleden van terrorismeverdachten met die van personen uit twee controlegroe-
pen. Het verzamelen van gegevens over de familiecontext van terrorismeverdachten 
biedt echter ook de mogelijkheid om de terrorismeverdachten zelf te vergelijken met 
hun broers of zussen die geen verdachte van een terroristisch misdrijf zijn. Dat doen 
we in dit hoofdstuk door gebruik te maken van de derde controlegroep van broers/
zussen. Bij de samenstelling daarvan is zo goed als mogelijk gematcht op geslacht en 
leeftijd (zie voor een beschrijving van de methode hoofdstuk 3). Hierbij is tevens voor 
veel factoren specifiek naar het jaar voorafgaand aan de verdenking gekeken, om te 
voorkomen dat bepaalde factoren zijn beïnvloed door de verdenking.

6.1 Sociaaleconomische kenmerken van de terrorismeverdachten en hun 
broers/zussen

In tabel 6.1 zijn de sociaaleconomische kenmerken van de terrorismeverdachten voor 
wie een adequate match kon worden gevonden (n = 159) weergegeven en vergeleken 
met de kenmerken van hun broers/zussen. Uit de tabel blijkt dat de terrorismeverdach-
ten vaker dan hun broers/zussen een lagere opleiding hadden als hoogst behaalde op-
leiding in het jaar voor de terrorismeverdenking, namelijk in 45,9% van de gevallen 
(tegenover 40,3% bij de broers/zussen). Ongeveer even veel terrorismeverdachten als 
hun broers/zussen was middelbaar opgeleid (27,7% vs. 28,3%). In beide groepen was 
slechts een klein deel hoger opgeleid in het jaar voor de verdenking, maar dit lag nog 
lager in de groep terrorismeverdachten dan in de controlegroep. Een iets groter deel 
van de broers/zussen had een startkwalificatie, maar dit leverde geen statistisch signi-
ficant verschil op met het aandeel personen met een startkwalificatie onder de terroris-
meverdachten.
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Tabel 6.1: Sociaaleconomische kenmerken van terrorismeverdachten en hun gematchte broers/zussen in 
het jaar voorafgaand aan de verdenking

Terrorismeverdachten (159) Gematchte broers/zussen (159)

Geslacht
Man
Vrouw

86,2% (137)
13,8% (22)

86,2% (137)
13,8% (22)

Hoogst behaalde opleiding 
Lager
Middelbaar
Hoger

45,9% (73)
27,7% (44)
4,4% (7)

40,3% (64)
28,3% (45)
8,2% (13)

Startkwalificatie
Ja
Nee

32,1% (51)
45,9% (73)

36,5% (58)
40,3% (64)

Minimaal één maand werk 40,9% (65) 54,7% (87)* 

Hele jaar werk* 16,4% (26) 30,8% (49)*

Uitkering 
Arbeidsongeschikt
Bijstand

 
5,7% (9)
13,8% (22)

3,8% (6)
10,7% (170)

Geregistreerd Inkomen 74,8% (119) 80,5% (128)

Gemiddeld inkomen (in geval van geregistreerd 
inkomen)*

16.210 24.009

Plaats in huishouden
Thuiswonend~
Alleenstaand
Partner (gehuwd en ongehuwd)
Partner (gehuwd en ongehuwd) met kind
Overig

37,1% (59) 
15,7% (28)
7,5% (12)
11,9% (19)
22% (22)

29,6% (47) 
18,9% (30)
13,8% (22)*
19,5% (31)*
11,3% (18)

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Opvallende verschillen worden gevonden wanneer wordt gekeken naar de werksituatie 
in het jaar voorafgaand aan de verdenking. Het aantal personen met minimaal één 
maand werk ligt veel lager in de groep terrorismeverdachten dan in de groep broers/
zussen (40,9% vs. 54,7%). Dit geldt ook voor het aantal personen met het hele jaar werk 
in het jaar voorafgaand aan de verdenking (16,4% vs. 30,8%). Deze verschillen zijn 
statistisch significant. Opvallend is vervolgens ook dat het aantal personen met een 
uitkering in het jaar voorafgaand aan de verdenking laag is, al ontvangen iets meer 
terrorismeverdachten een uitkering, en dit geldt voor elk type uitkering. Een klein deel 
uit beide groepen heeft in het geheel geen geregistreerd inkomen. Het gemiddelde jaar-
inkomen (berekend op basis van de personen met een geregistreerd inkomen) ligt aan-
merkelijk (en statistisch significant) lager in de groep terrorismeverdachten, namelijk 
€ 16.210, tegenover € 24.009 in de groep broers/zussen. 

Tot slot is nagegaan wat de plaats in het huishouden was in het jaar voorafgaand aan de 
verdenking. Uit de tabel wordt duidelijk dat gemiddeld iets meer terrorismeverdachten 
nog een thuiswonend kind waren, namelijk 37,1% (tegenover 29,6% van hun broers/
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zussen). Ongeveer 18% van beide groepen was alleenstaand. Interessant is ook dat de 
broers/zussen van de terrorismeverdachten significant vaker met een partner samen-
woonden (gehuwd dan wel ongehuwd) en ook significant vaker met een partner én een 
kind woonden. In totaal heeft bijna 20% van de terrorismeverdachten een partner, 
terwijl 33% van hun broers/zussen een partner heeft. 

6.2 Verdenkingen en detentie van terrorismeverdachten en hun broers/
zussen

Vervolgens is in kaart gebracht of en in hoeverre de criminele carrière van de terroris-
meverdachten in totaliteit en in het jaar voorafgaand aan de terrorismeverdenking af-
wijkt van die van de broers/zussen. Allereerst is gekeken naar de totaalperiode waar-
over informatie beschikbaar was, namelijk 2005-2017. Tabel 6.2 geeft het aantal 
verdenkingen in die periode weer, en of individuen ooit (minimaal een keer) gedeti-
neerd waren. Daarnaast staat in de tabel beschreven hoeveel individuen van bepaalde 
typen delict verdacht werden. 

Uit de tabel blijkt dat de terrorismeverdachten in totaal van gemiddeld 7,4 delicten zijn 
verdacht, tegenover 2,8 delicten in de groep broers/zussen, een statistisch significant 
verschil. Daarnaast zaten verhoudingsgewijs veel meer terrorismeverdachten een peri-
ode in detentie, namelijk 64,8% terwijl van de broers/zussen 17,6% op enig moment 
gedetineerd was. Wat betreft het type delict wordt duidelijk dat er significant meer 
terrorismeverdachten dan broers/zussen verdacht te zijn geweest van vermogensmis-
drijven, openbare orde-misdrijven, geweldsmisdrijven en overige misdrijven. 

Tabel 6.2: Verdenkingen en detentie in periode 2005-2017

Terrorismeverdachten (159) Gematchte broers/zussen (159)

Gemiddeld aantal verdenkingen tussen 
2005-2017***

7,4 2,8

Ooit gedetineerd in periode 2005-2017** 64,8% (103) 17,6% (28)

Aantal personen verdacht van:
Vermogen*
Openbare orde**
Geweld**
Verkeer
Drugs
Wapens
Misdrijf overig**

42,8% (68)
40,9% (65)
57,2% (91)
16,4% (26)
13,8% (22)
10% (16)
18,9% (30)

28,9% (46)
21,4% (34)
24,5% (39)
10,1% (16)
11,3% (18)
6,3% (10)
4,4% (7)

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001

Tabel 6.3 beschrijft de situatie een jaar voorafgaand aan de verdenking. Uit de tabel 
blijkt dat 27,7% van de terrorismeverdachten in dat jaar verdacht werd van een (ander) 
delict. Voor de broers/zussen ligt dit percentage op 10,7%, een statistisch significant 
verschil. Daarnaast zaten meer terrorismeverdachten dan hun broers/zussen op enig 
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moment dat jaar in detentie, namelijk 12,6% tegenover 0,6%. Opvallend is dat signifi-
cant meer terrorismeverdachten in het jaar voorafgaand aan de terrorismeverdenking 
werden verdacht van een openbare orde-misdrijf en van een geweldsmisdrijf dan de 
broers/zussen.  

Tabel 6.3: Detentie en verdenkingen een jaar voorafgaand aan de terrorismeverdenking

Terrorismeverdachten (159) Gematchte broers/zussen (159)

Aantal personen met verdenking** 27,7% (44) 10,7% (17)

Aantal personen gedetineerd** 12,6% (20) 0,6% (1)

Aantal personen verdacht van:
Vermogen
Openbare orde*
Geweld*
Verkeer
Drugs
Wapens
Misdrijf overig**

4,4% (7)
6,9% (11)
10,1% (16)
1,9% (3)
1,3% (2)
-
2,5% (4)

2,5% (4)
1,3% (2)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
1,9% (3)
-

~p < .1 *p < .05 **p < .01 ***p < .001
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7. Conclusie en discussie 

In dit rapport is verslag gedaan van een onderzoek naar de gezinscontext en kenmer-
ken van gezinsleden van een groot deel van de verdachten van een terroristisch mis-
drijf in Nederland. Daarbij is specifiek gekeken naar de samenstelling van de gezinnen, 
naar demografische en sociaaleconomische kenmerken van broers/zussen en ouders, 
en naar hun betrokkenheid bij criminaliteit. Hiermee is het rapport een vervolg op het 
in 2018 verschenen rapport ‘Verdachten van terrorisme in beeld: Achtergrondkenmer-
ken, “triggers” en eerdere politiecontacten.’ 

Een belangrijk doel van het huidige onderzoek was om kenmerken van de gezinssitua-
tie en individuele gezinsleden van terrorismeverdachten in kaart te brengen, en te be-
kijken in hoeverre deze situatie afwijkt van die van gezinnen en gezinsleden van ande-
re verdachten en van de algemene bevolking. Een tweede doel was te onderzoeken of 
terrorismeverdachten op bepaalde kenmerken verschillen van broers/zussen uit het-
zelfde gezin die geen terrorismeverdachten zijn geweest. Op deze manier wilden we, op 
zowel gezins- als individueel niveau, een beter beeld krijgen van factoren die als risico- 
dan wel beschermende factor kunnen worden aangemerkt. 

Net als in het voorgaande onderzoek zijn de data voor het huidige onderzoek voortge-
komen uit een combinatie van een geanonimiseerde lijst van terrorismeverdachten van 
het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) en bevolkingsgegevens van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Via één van de bestanden van het CBS 
was het mogelijk om voor de terrorismeverdachten te bepalen wie hun (stief)ouders en 
hun (half)broers/zussen waren, door middel van individuele, gepseudonimiseerde 
nummers. Dat maakte het vervolgens mogelijk om voor al deze individuen in de uit-
eindelijke dataset (de verdachten, hun ouders en hun broers/zussen) een veelheid aan 
informatie uit de CBS-bestanden te halen over factoren als opleiding, geboorteland, 
werk en criminele voorgeschiedenis. Hierna is precies hetzelfde gedaan voor twee con-
trolegroepen; een groep van verdachten, en een groep uit de algemene populatie. Ook 
aan deze twee groepen werd informatie over de (stief)ouders en (half)broers/zussen 
gekoppeld, via gepseudonimiseerde nummers en bestanden van het CBS. 

Op basis van deze bestanden is in hoofdstuk 4 allereerst de gezinssamenstelling van 
terrorismeverdachten beschreven. Vervolgens zijn van de verdachten, hun broers/zus-
sen (‘siblings’) en hun ouders een heel aantal demografische en sociaaleconomische 
factoren bekeken. Steeds is daarbij een vergelijking gemaakt met de controlegroepen 
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(gematcht op leeftijd, geslacht en etniciteit), om te ontdekken of en in hoeverre de 
groep ouders en de broers/zussen van terrorismeverdachten afwijken van de groep 
ouders en broers/zussen van algemene verdachten en van de ouders en broers/zussen 
van individuen uit de algemene populatie. Aan het eind van hoofdstuk 4 is vervolgens 
een aantal factoren op gezinsniveau bekeken, zoals het gemiddelde gezinsinkomen en 
het gemiddelde opleidingsniveau van broers/zussen. Tevens is daar kort aandacht be-
steed aan gezinnen waarbinnen meerdere personen verdachte zijn geweest van een 
terroristisch misdrijf. 

Vervolgens is in hoofdstuk 5 de criminele voorgeschiedenis van alle groepen in kaart 
gebracht. Daarbij is gekeken naar verdenkingen onder gezinsleden, type criminaliteit, 
en periodes in detentie. Ook dit hoofdstuk werd afgesloten met een analyse op ge-
zinsniveau, waarbij onder meer is gekeken naar het gemiddelde aantal broers/zussen 
met een verdenking in de gezinnen, en het gemiddelde aantal vaders en moeders dat 
eerder werd verdacht van een misdrijf. Tot slot is in hoofdstuk 6 de groep terrorisme-
verdachten vergeleken met vergelijkbare broers/zussen (in termen van leeftijd, geslacht 
en migratieachtergrond) uit dezelfde gezinnen die géén terrorismeverdachte zijn ge-
worden. Hierbij is uitgegaan van het jaar voorafgaand aan de verdenking van een ter-
roristisch misdrijf, om te voorkomen dat oorzaak en gevolg door elkaar zou raken 
(waar werkloosheid bijvoorbeeld het gevolg zou zijn van de terrorismeverdenking, in 
plaats van dat werkloosheid een rol speelt in de aanloop naar de terrorismeverden-
king). 

Uiteindelijk beoogden wij de volgende deelvragen te beantwoorden:
1. Hoe ziet de samenstelling van gezinnen waartoe de verdachten van terrorisme be-

horen er gemiddeld gezien uit, en verschilt dit van verdachten van andere misdrij-
ven en van individuen uit de algemene populatie? 

2. Wat zijn de demografische en sociaaleconomische kenmerken van familieleden – 
(stief-)ouders en (half)broers en zussen – van verdachten van terroristische mis-
drijven, en verschilt dit van de familieleden van verdachten van andere misdrijven 
en individuen uit de algemene populatie? 

3. Hoe vaak komt het voor dat meerdere gezinsleden verdacht zijn geweest van een 
misdrijf met een terroristisch oogmerk, en hoe zien die gezinnen er gemiddeld uit 
wat betreft demografische en sociaaleconomische achtergrond?

4. In hoeverre en op welke manier zijn familieleden van verdachten van terroristische 
misdrijven betrokken geweest bij criminaliteit, en verschilt deze betrokkenheid van 
de betrokkenheid van de familieleden van andere verdachten en van personen uit 
de algemene populatie?

5. In hoeverre verschillen de kenmerken en achtergronden van verdachten van terro-
ristische misdrijven ten opzichte van de kenmerken en achtergronden van broers 
en zussen die geen verdachte van een terroristisch misdrijf zijn?
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In wat nu volgt worden allereerst de belangrijkste bevindingen besproken. Daarna 
gaan we in op een aantal belangrijke beperkingen van het onderzoek, en bespreken we 
de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

7.1 Kenmerken van gezinnen en gezinsleden van terrorismeverdachten

In het literatuurhoofdstuk signaleerden we dat veel kwalitatief onderzoek naar radica-
lisering en uitreizigers melding maakt van een lage sociaaleconomische status, financi-
ele problemen en/of instabiele thuissituaties. In hoofdstuk 4 beschreven we wat op 
basis van ons onderzoek met grootschalige kwantitatieve gegevens gezegd kan worden 
over de demografische en sociaaleconomische familiecontext van terrorismeverdach-
ten. Om te beginnen bleek dat terrorismeverdachten uit gemiddeld iets grotere gezin-
nen komen dan personen uit de algemene populatie, en dat er vaker sprake is van een 
samengesteld gezin met minimaal één stiefouder en één of meer halfbroers/-zussen. 
De gezinnen van terrorismeverdachten verschillen echter niet significant van de gezin-
nen van de algemene verdachten op deze kenmerken. 

Uit de criminologische literatuur blijkt dat gezinsgrootte en de aanwezigheid van ge-
scheiden ouders de kans vergroot op delinquent en crimineel gedrag in het algemeen. 
Dat de gezinnen van terrorismeverdachten op het vlak van gezinsgrootte en -samen-
stelling gemiddeld genomen niet afwijken van die van algemene verdachten maar wél 
van gezinnen uit de algemene populatie, zou inderdaad kunnen betekenen dat dezelfde 
gezinsfactoren een rol spelen bij zowel algemeen crimineel gedrag als bij het verdacht 
worden van terrorisme. Het is echter ook mogelijk dat ze een indirecte rol spelen in de 
aanloop naar de terrorismeverdenking: wellicht wordt eerst crimineel gedrag ontwik-
keld, en raakt iemand daarna, via andere processen, betrokken bij terroristische mis-
drijven.  

Wat betreft demografische kenmerken, blijkt onder meer dat de gemiddelde leeftijd 
van de terrorismeverdachten, de controlegroep-personen en alle broers/zussen tussen 
de 30,5 en 31,4 jaar ligt. De ouders van de drie groepen zijn gemiddeld tussen de 59,4 
en 59,8 jaar oud, en hierin zijn dus geen significante verschillen waar te nemen. Er zijn 
ook geen significante verschillen wat betreft de afkomst van de gezinsleden van de drie 
onderzochte groepen (die onderling al op afkomst vergelijkbaar waren). Het grootste 
deel van de terrorismeverdachten, de personen uit de controlegroepen en hun broers/
zussen is in Nederland geboren (variërend van 66,4-77,7% in de verschillende catego-
rieën), daarnaast is een aanzienlijk deel van elke groep in Marokko geboren. Ongeveer 
een derde van de ouders binnen elke groep is in Nederland geboren. 

Met betrekking tot de sociaaleconomische kenmerken van de gezinsleden, blijkt dat 
een relatief groot deel van de broers/zussen van terrorismeverdachten laagopgeleid is, 
net als de terrorismeverdachten zelf. Er zijn echter niet veel significante verschillen in 
opleidingsniveau tussen broers/zussen van de drie groepen. Wel blijkt enigszins ver-
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rassend dat de broers/zussen van terrorismeverdachten significant iets vaker hoger 
opgeleid zijn dan de broers/zussen van algemene verdachten (9,8% vs. 7,2%). 

Ongeveer een derde van de terrorismeverdachten had minimaal één maand werk in 
2016, een significant lager percentage dan de andere verdachten (bijna de helft) en de 
algemene populatie (62,7%). Eenzelfde beeld zien we terug bij de broers/zussen van de 
terrorismeverdachten die significant minder vaak werk hebben dan zowel broers/zus-
sen van de algemene populatie als van de andere verdachten. In lijn daarmee hebben 
terrorismeverdachten en hun broers/zussen ook minder vaak een geregistreerd inko-
men dan de personen uit de andere groepen. Tenslotte ligt het gemiddelde inkomen 
van de broers/zussen van de algemene verdachten en de algemene populatie hoger dan 
dat van de broers/zussen van de terrorismeverdachten. 

Van de ouders van de drie verschillende groepen heeft een vergelijkbaar percentage 
werk in 2016. De ouders van de terrorismeverdachten ontvangen echter wel relatief 
vaak een bijstandsuitkering, in vergelijking met de ouders van de twee controlegroe-
pen. Hun gemiddelde inkomen wijkt echter niet significant af van dat van de andere 
ouders. Daarentegen is het gemiddelde gezamenlijke gezinsinkomen van de gezinnen 
van terrorismeverdachten wel significant lager dan dat van de gezinnen uit de algeme-
ne populatie, en iets (maar niet significant) lager dan dat van de gezinnen van de de-
lict-controlegroep.

Op basis van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat de gezinsleden 
van terrorismeverdachten qua demografische en sociaaleconomische kenmerken ge-
middeld gezien sterk lijken op de gezinsleden van verdachten van andere vormen van 
criminaliteit, maar veel minder op de gezinsleden van personen uit de algemene popu-
latie. Wel lijkt de situatie wat betreft werk en inkomen binnen de gezinnen van terro-
rismeverdachten nog iets ongunstiger te zijn dan binnen de gezinnen van andere ver-
dachten. 

7.2 Gezinnen met meerdere terrorismeverdachten

We begonnen dit rapport met verschillende nieuwsberichten over familieleden in het 
buitenland die betrokken zijn bij terrorisme. Dit riep de vraag op of het ook in Neder-
land voorkomt dat gezinsleden samen worden verdacht van terroristische misdrijven. 
Op grond van ons onderzoek moeten we vaststellen dat dit slechts zeer beperkt het 
geval is. Het bleek dat slechts in acht gezinnen sprake was van meerdere verdachten 
van een terroristisch misdrijf binnen één gezin, nog geen 4% van de 217 onderzochte 
gezinnen.

De gezinnen met meerdere terrorismeverdachten zijn mogelijk wat groter dan de ge-
zinnen met één terrorismeverdachte, met gemiddeld lager opgeleide broers/zussen en 
een lager gezinsinkomen. We kunnen dit echter niet met zekerheid zeggen, omdat de 
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aantallen te laag zijn om toeval uit te sluiten. Om hier meer duidelijkheid over te ver-
krijgen, is nader onderzoek nodig. Zo zou ook informatie kunnen worden verzameld 
over buitenlandse gevallen met meerdere of enkele gezinsleden die verdacht worden 
van terrorisme, of zou in meer algemene zin kunnen worden gekeken naar families 
waarbinnen meerdere leden zijn geradicaliseerd. Zulk onderzoek zou duidelijk kun-
nen maken of de verklaringen en bevindingen over intergenerationele overdracht van 
criminaliteit in het algemeen (zie bijvoorbeeld Eichelsheim, 2019; Farrington, 2009) 
ook van toepassing zijn op het terrein van terrorisme en radicalisering. 

7.3 Criminaliteit binnen de gezinnen van terrorismeverdachten

Uit het in 2018 verschenen rapport kwam naar voren dat veel verdachten van terroris-
tische misdrijven al eerder in contact waren geweest met politie en justitie voor andere 
misdrijven. In hoofdstuk 5 is bekeken of, en zo ja hoe vaak, de gezinsleden van terro-
rismeverdachten ook verdachte zijn geweest van een delict, en van welke delict-typen, 
en of ze op enig moment gedetineerd waren. Ook hier is een vergelijking gemaakt met 
de broers/zussen en ouders van de controlegroepen. 

Uit de analyses komt naar voren dat een iets lager percentage van de broers/zussen van 
terrorismeverdachten dan de broers/zussen van de algemene verdachten verdachte is 
geweest, maar vaker dan de broers/zussen uit de algemene populatie. Dit beeld komt 
ook terug in het gemiddelde aantal delicten, waarbij de broers/zussen van de terroris-
meverdachten van gemiddeld minder delicten verdacht werden dan die van de alge-
mene controlegroep, maar van gemiddeld meer delicten dan de broers/zussen binnen 
de algemene populatie. Relatief veel voorkomende delict-typen in alle groepen zijn 
vermogensmisdrijven, openbare orde-misdrijven en geweldsdelicten, al werd een sig-
nificant hoger aantal broers/zussen van de terrorismeverdachten verdacht van een ver-
mogens- en geweldsmisdrijf in vergelijking met de broers/zussen van algemene ver-
dachten. Tenslotte zat een significant hoger percentage van de broers/zussen van 
terrorismeverdachten op enig moment in detentie, vergeleken met de broers/zussen 
uit de algemene populatie. 

Interessant is de bevinding dat een groter deel van de ouders van terrorismeverdach-
ten, in vergelijking met de ouders van de algemene populatie, op enig moment werd 
verdacht van een delict, en dit geldt met name voor geweldsdelicten. Het verschil met 
de ouders van de andere verdachten is niet significant. Maar als wordt gekeken naar het 
gemiddelde aantal delicten, dan blijkt dat de ouders van terrorismeverdachten gemid-
deld van significant minder delicten werden verdacht dan ouders van andere verdach-
ten (maar van meer delicten dan de ouders uit de algemene populatie). 

Het beeld dat de gezinsleden van terrorismeverdachten ook als het gaat om criminele 
voorgeschiedenis afwijken van de gezinsleden van de algemene populatie-controle-
groep wordt bevestigd wanneer wordt gekeken naar totaalaantallen verdenkingen op 
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gezinsniveau. Binnen de gezinnen van terrorismeverdachten zijn gemiddeld meer 
broers/zussen met verdenkingen en detentie dan bij de algemene populatie. Tevens 
zijn er relatief meer gezinnen waarbinnen de vader, moeder of beide ouders werden 
verdacht. Tegelijkertijd blijkt dat de criminele voorgeschiedenis van de gezinsleden en 
gezinnen sterk lijkt op die van de gezinsleden en gezinnen uit de delict-controlegroep. 

7.4 De terrorismeverdachten vergeleken met hun broers/zussen

In hoofdstuk 6 leverden de analyses op individueel niveau, waarbij de terrorismever-
dachten zijn vergeleken met hun gematchte broers/zussen, een aantal interessante in-
zichten op. In vergelijking met de terrorismeverdachten waren de broers/zussen min-
der vaak lager opgeleid en iets vaker hoger opgeleid. De broers/zussen hadden 
significant vaker minimaal één maand werk in het jaar voorafgaand aan de terrorisme-
verdenking, en het aantal broers/zussen dat het hele jaar een geregistreerde baan had 
lag bijna twee keer zo hoog. Uit de vergelijking blijkt voorts dat de broers/zussen een 
fors hoger gemiddeld inkomen hadden in het jaar voorafgaand aan de verdenking 
(€ 24.009 tegenover € 16.210). Kortom, ook binnen de achtergrond van een al relatief 
ongunstige gezinssituatie is het hebben van een relatief slechte positie wat betreft werk 
en inkomen een extra risicofactor met betrekking tot het verdacht worden van een 
terroristisch misdrijf.

Wat betreft de huishoudenssituatie van een jaar voorafgaand aan de verdenking, bleek 
dat wat meer terrorismeverdachten nog thuiswonend kind waren, terwijl hun broers/
zussen juist vaker met een partner woonden, en ook vaker met een partner en kind. In 
ons eerdere onderzoek18 zagen wij dat samenwonen met een partner en samenwonen 
met een kind geen effect had op de kans om terrorismeverdachte te worden. Maar op 
basis van de huidige resultaten lijkt het mogelijk te zijn dat er van het samenwonen met 
een partner en met een partner en kind wellicht wel een beschermende werking uit-
gaat. Of dat daadwerkelijk zo is, hangt waarschijnlijk ook af van andere, hier ongeme-
ten factoren, zoals de aard van de relatie, en eventueel al of niet gedeelde ideologische 
opvattingen. Nader onderzoek naar deze factoren zou hierover meer inzicht kunnen 
bieden.

Met betrekking tot de criminele voorgeschiedenis, bleek dat terrorismeverdachten veel 
vaker verdacht zijn geweest van verschillende soorten delicten, met name van vermo-
gensmisdrijven, geweldsmisdrijven en openbare orde-misdrijven, dan hun broers/zus-
sen. Dit beeld houdt stand wanneer wordt gekeken naar het jaar voorafgaand aan de 
terrorismeverdenking; toen werd ruim een kwart van de terrorismeverdachten ver-
dacht van een delict, tegenover 10,7% van hun broers/zussen. Tevens zaten meer terro-
rismeverdachten dan broers/zussen een periode in detentie. Dit lijkt erop te wijzen dat 
binnen dezelfde achtergrond van het gezin, het eerder doorlopen van een criminele 

18 Thijs, Rodermond, & Weerman, 2018
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carrière de kans vergroot om betrokken te raken bij terroristische misdrijven. Dit sluit 
aan bij de veronderstelling van een crime-terror nexus op individueel niveau (Basra en 
Neumann, 2016). Deze stelt dat er de laatste jaren steeds vaker een convergentie zou 
zijn ontstaan tussen ‘criminal and terrorist milieus’, waarbij met name probleemjonge-
ren die zich eerder schuldig maakten aan allerlei vormen van (lichte) criminaliteit wor-
den gerekruteerd voor terroristische activiteiten. Deelname aan de strijd zou aan die 
jongeren worden gepresenteerd in termen van ‘het goedmaken van eerder gepleegde 
zondes’. Hoewel op basis van het huidige onderzoek niet kan worden vastgesteld of en 
in hoeverre deze motivatie inderdaad een rol heeft gespeeld, lijkt het er wel op dat be-
paalde problematiek de kans om gerekruteerd te worden vergroot.

7.5 Overkoepelende conclusies

Op basis van de besproken bevindingen, komen wij tot de volgende overkoepelende 
conclusies. De gezinsleden en gezinnen van terrorismeverdachten wijken op de meeste 
van de onderzochte kenmerken af van die van de controlegroep uit de algemene popu-
latie. Met een gemiddeld lagere sociaaleconomische status, een hoger percentage ge-
broken gezinnen en een uitgebreidere criminele voorgeschiedenis lijken deze gezin-
nen, meer dan de gezinnen uit de algemene populatie, een voedingsbodem te bieden 
van waaruit het proces van radicalisering kan ontstaan. Bij deze constatering dienen 
echter tegelijkertijd twee belangrijke kanttekeningen te worden gemaakt. Ten eerste 
zijn de gezinsleden en gezinnen gemiddeld genomen zeer vergelijkbaar met gezinnen 
en gezinsleden van de controlegroep van algemene verdachten (die geen terrorisme-
verdachten zijn geworden). Dat betekent dat er weliswaar een relatie bestaat tussen de 
gezinscontext en de kans om terrorismeverdachte te worden, maar niet dat die ge-
zinscontext per definitie tot die verdenking leidt. Het lijkt er eerder op dat van deze 
gezinskenmerken een meer algemene negatieve invloed uitgaat op delinquent gedrag, 
aansluitend bij wat bekend is uit criminologisch onderzoek (zie o.a. Eichelsheim, 2019; 
Rekker e.a., 2015). Dit sluit aan bij de ‘voedingsbodem-hypothese’ zoals eerder ge-
noemd door andere radicaliseringsonderzoekers (Sikkens, 2017). Ten tweede blijken 
de gematchte broers/zussen van de terrorismeverdachten op een aantal kenmerken 
significant af te wijken van de terrorismeverdachten. Het komt maar sporadisch voor 
dat meerdere personen uit één gezin verdachte worden van een terroristisch misdrijf. 
Deze bevindingen tezamen tonen aan dat bepaalde gezinskenmerken niet zonder meer 
de kans verhogen om terrorismeverdachte te worden. Bepaalde individuele factoren 
werken namelijk mogelijk beschermend tegen de in potentie negatieve invloed van de 
gezinscontext. Te denken valt aan sociale bindingen met een partner en kind en een 
goede werk- en inkomenssituatie. Dit zou aansluiten bij eerder onderzoek naar be-
schermende factoren waaruit onder meer het hebben van een (prosociale) partner en 
een hogere sociaaleconomische status naar voren kwamen als beschermende factoren 
tegen radicalisering (Lösel en King, 2018). 
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7.6 Beperkingen van het onderzoek

Dit onderzoek is niet zonder beperkingen. De eerste beperking komt voort uit de 
kwantitatieve aard van zowel de OM-data als de gebruikte CBS-data. Op basis van de 
OM-data hebben wij enkel zicht op officieel geregistreerde verdenkingen, en niet op 
het proces van radicalisering zelf. Deze beperking dient in het achterhoofd te worden 
gehouden bij de vergelijking tussen de terrorismeverdachten en hun broers/zussen. 
Hun broers/zussen zijn weliswaar meestal geen verdachte van terroristische misdrijven 
geworden, maar dat wil niet zeggen dat ze niet geradicaliseerd zijn. De CBS-data bie-
den daarnaast geen zicht op meer kwalitatieve factoren en processen die binnen gezin-
nen spelen en potentieel van invloed kunnen zijn op het proces van radicalisering, 
zoals de kwaliteit van relaties, de opvoeding, de rol van ideologie en de potentiële in-
tergenerationele overdracht van ideologie en radicalisering. Hieraan gerelateerd heb-
ben we geen informatie kunnen verzamelen over andere, niet per definitie aan het ge-
zin gerelateerde factoren die van invloed kunnen zijn op radicalisering, zoals een 
gevoel van uitsluiting en discriminatie, tegenslagen in het leven en psychologische 
factoren. 

Een tweede beperking is de inherente onvolledigheid van delict- en detentiegegevens 
zoals beschikbaar in het CBS. De delict-gegevens zijn gebaseerd op verdenkingen, en 
zijn geen feitelijke veroordelingen, en ook het aantal verdenkingen kan afwijken van 
het feitelijk aantal gepleegde delicten. Aan de ene kant kan er sprake zijn van een on-
derschatting van criminaliteit, omdat veel delicten onder de radar blijven. Tegelijk kan 
er sprake zijn van overschatting, als een terrorismeverdenking leidt tot meer verden-
kingen – van de verdachte zelf, maar ook van diens gezinsleden. Voor deze laatste 
mogelijkheid hebben we in hoofdstuk 6 geprobeerd te controleren door naar verden-
kingen voorafgaand aan de terrorismeverdenking te kijken. 

Een derde beperking die voortkomt uit het gebruik van de CBS-data over criminaliteit 
en andere kenmerken is dat veel informatie pas vanaf 2003/2005 goed wordt bijgehou-
den. Zo missen we met name over een groot deel van de levensloop van ouders veel 
informatie. 

Tot slot is het huidige onderzoek gebaseerd op voornamelijk personen die zijn ver-
dacht van een terroristisch misdrijf met een salafistisch-jihadistisch motief. Dit werpt 
de vraag op in hoeverre de bevindingen vertaalbaar zijn naar personen en gezinnen 
van verdachten van terrorisme vanuit een ander ideologisch motief. Toekomstig on-
derzoek zou deze vraag moeten beantwoorden.

7.7 Tot slot

Het huidige onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek en 
beleid en praktijk. Kwalitatief onderzoek is nodig om beter zicht te krijgen op de me-
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chanismen die aan radicalisering onderliggen, en de rol die het gezin en individuele 
gezinsleden hierbij spelen. Hierbij is het met name belangrijk om ook zicht te krijgen 
op het bestaan van een radicale ideologie binnen gezinnen, en de overdracht van deze 
ideologie. Zoals eerder genoemd konden we in het huidige onderzoek enkel kijken of 
gezinsleden ook verdachte zijn geweest van een terroristisch misdrijf, maar niet of er 
sprake was van radicalisering. Om empirisch onderzoek te doen naar de inter- en in-
tragenerationele overdacht van extremistische ideologieën is het cruciaal om nog meer 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie over deze gezinnen en gezinsleden te verga-
ren. Het weinige onderzoek dat tot op heden is verricht naar inter- en intrageneratio-
nele overdracht van extremistische ideologieën suggereert dat er vaker indirecte dan 
directe overdracht plaatsvindt, bijvoorbeeld via de overdracht van ‘grievances’ die ver-
volgens tot een extreme ideologie kunnen leiden (zie bijvoorbeeld Lee en Knott, 2017)

Een andere belangrijke vraag is of de mate van intra- en intergenerationele overdracht 
van terroristische activiteiten in de komende jaren zal stijgen, met de mogelijke terug-
keer van strijders in het buitenland en ‘the coming of age’ van de terrorismeverdachten. 
Een deel van deze verdachten heeft inmiddels kinderen, en dat aantal zal in de komen-
de jaren toenemen. Dit zou kunnen betekenen dat er in de komende jaren meer kinde-
ren opgroeien binnen een extremistisch milieu. Onderzoek naar de precieze mecha-
nismen die aan overdracht van extremistische ideologieën onderliggen is dan 
belangrijk.  

Hieraan gerelateerd zou diepgaander moeten worden onderzocht waarom sommige 
gezinsleden, ondanks bepaalde gedeelde risicofactoren, niet radicaliseren en niet met 
terrorisme in aanraking komen. Onderzoek zou zich kunnen richten op factoren die 
zorgen voor meer weerbaarheid van individuen tegen radicalisering, en ook op weer-
baarheid van gezinnen in het algemeen.

Tot slot dient in toekomstig onderzoek onderscheid te worden gemaakt op basis van 
geslacht. De laatste jaren is toenemend onderzoek verricht naar radicalisering van 
meisjes en vrouwen. Toch is er nog veel onbekend over de precieze mechanismen die 
hier spelen, en of een gender-specifieke aanpak bij het tegengaan van radicalisering en 
het bevorderen van disengament wenselijk is. Tevens is onduidelijk in hoeverre meisjes 
en vrouwen, in vergelijking met jongens en mannen, een beschermende dan wel sti-
mulerende rol spelen in het radicaliseringproces. In het huidige onderzoek is geen on-
derscheid gemaakt tussen broers/zussen. Het scheiden van deze groepen in toekomstig 
onderzoek levert wellicht aanvullende interessante inzichten op. Het huidige onder-
zoek kan hopelijk dienen als basis voor dit vervolgonderzoek.
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