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WAT ALS...? 

 
Stel je voor dat een terroristische aanslag wordt beraamd in jouw stad. Een prominente 
terroristische groepering heeft jou hiervoor gewaarschuwd, maar je bent niet op de hoogte van het 
tijdstip en de manier waarop deze aanslag mogelijk wordt gepleegd. De overheid besluit een plan op 
te stellen om deze aanslag te voorkomen, gevolgd door specifieke maatregelen ter waarborging van 
ieders veiligheid, die onmiddellijk maar niet definitief in werking kunnen worden gesteld. De 
doelstellingen van deze tijdelijke maatregelen en acties zijn onder meer: 
 

 verhoging van de veiligheid aan de grenzen; 

 het openbaarvervoersnetwerk minder kwetsbaar maken; 

 verhoging van de veiligheid op drukke plaatsen; 

 het aanmaken en voortdurend bijwerken van een gegevensbank van personen die 
veroordeeld zijn wegens terrorisme of die lid zijn van een 'terroristische 
gevechtsgroepering'; 

 het gebruiken van alle noodzakelijke middelen om een onderzoek te kunnen instellen naar 
personen die als verdacht worden aangemerkt; 

 het aanmaken en voortdurend bijwerken van een gegevensbank over de reisvoorkeuren van 
alle burgers;  

 het instellen van beperkingen op het vervoer en op samenkomsten wanneer dit noodzakelijk 
wordt geacht; 

 het verbieden van demonstraties indien dit aangewezen en noodzakelijk wordt geacht; 

 het nauw samenwerken met de sociale media om te garanderen dat zij niet misbruikt 
worden door 'terroristische gevechtsgroeperingen'; 

 het aanmaken en voortdurend bijwerken van een gegevensbank van alle vormen van geloof 
die de burgers aanhangen; 

 nauwe samenwerking met de mediasector, zodat er geen nieuws wordt gepubliceerd waar 
terroristen informatie aan kunnen ontlenen over de activiteiten van de regering; 

 het verbeteren van de uitwisseling van veiligheidsgerelateerde informatie met 
partnerlanden; 

 het gebruik van geweld door de politie minder streng begrenzen; 

 uitbreiding van de samenwerking tussen het leger en de politie; 

 burgers vaker en uitvoeriger controleren; 

 installatie van een groot aantal bewakingscamera's in de stad; 

 het verbieden van burgerbewegingen na acht uur 's avonds;  

 het instellen van grenzen aan en controles op het kapitaalverkeer (kapitaalcontroles); 

 beperking van de toegang tot publieke gebouwen;  


