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E In heel Europa is er een toename van aanvallen op gebedshuizen en andere religieuze instellingen. Er is 

dus een duidelijke behoefte:

•	 (a) om dergelijke gebeurtenissen te volgen en vast te leggen, en

•	 (b) lokale leiders in staat te stellen om dergelijke gebeurtenissen voor te bereiden en af te 
handelen als ze zich voordoen.

Terroristische aanslagen hebben een grote impact gehad op zowel de leiders van de gemeenschap als 
de leden van de gemeenschap.

Gebedshuizen zijn bedoeld als plaatsen van vrede, wijsheid en spiritualiteit. De meeste faciliteiten zijn 
gebouwd zonder rekening te houden met een mogelijke kwaadwillende daad, zeker geen terreuraanslag. 
Om deze reden noemen beveiligingsprofessionals gebedshuizen “zachte doelen”, omdat ze nauwelijks 
of helemaal niet worden beschermd.

Daders hebben ook de mogelijkheid begrepen die deze plaatsen voor hen bieden om hun daad van 
haat te begaan.

In synagogen, moskeeën, kerken en tempels werden er terreuraanslagen, ontheiliging, vandalisme en 
andere misdaden gepleegd.

De gids ‘Bescherm uw gemeenschap’ is bedoeld om leiders in de gemeenschap en medewerkers van 
gebedshuizen basis- en toepasbare hulpmiddelen te bieden om hun beveiligingsbewustzijn, bescher-
mingsniveau en veerkracht te verbeteren en te vergroten.

Het SASCE-project en de DG Home Counter Terrorism Unit van de Europese Commissie helpen u om 
uw Gemeenschap te versterken door de nodige maatregelen te nemen, door uw gelovigen positief te 
betrekken en uw samenwerking met uw lokale overheidsinstanties te ontwikkelen.

Deze brochure is gebaseerd op informatie die eerder is opgenomen in 
de EU Quick Guide die in mei 2021 is gepubliceerd door de Europese 
Commissie, Directoraat D. Ordehandhaving en Veiligheid voor de 
bescherming van gebedshuizen.

Daarom spreken we in het bijzonder onze waardering uit voor Laurent 
Muschel en Radoslaw Olszewski voor hun samenwerking en begeleiding.
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OOm uw community te beschermen, moet u weten wat de potentiële bedreigingen zijn die van invloed 

kunnen zijn op uw organisatie en uw gelovigen.

Daarom is het van cruciaal belang om elk potentieel risico te identificeren om het te voorkomen of te 
beheersen. SASCE adviseert u het volgende:

•	 Blijf continu in contact met uw lokale overheidsinstanties (ordehandhaving), om op de hoogte 
te blijven over de dreiging in uw land, stad, gemeenschap.

•	  Voltooi deze basistool voor risicobeoordeling:

Deze lijst met incidenten is niet beperkend, voeg alle relevante typen toe

FYSIEKE EN TECHNISCHE HULPMIDDELEN 
Zonder de principes van het heiligdom dat gebedshuizen vertegenwoordigen te schenden, kunnen 
dergelijke plaatsen bepaalde maatregelen nemen die potentiële aanvallers kunnen ontmoedigen of 
afschrikken die handelen zonder geavanceerde voorbereiding en die uw gebedshuis gewoon willekeurig 
kunnen kiezen.

De fysieke en technische basishulpmiddelen die u rond of in uw gebouw zou installeren, moeten worden 
afgestemd op uw risicobeoordeling.

Sterk deurslot
Rust uw gebouw uit met een sterk deurslot.
Een sterk deurslot verhinderde dat de schutter van de synagoge in Halle in de synagoge binnenging en 
onschuldige aanbidders doodde.

Bewakingscamera’s
Rust uw gebouw uit met bewakingscamera’s om verdachte activiteiten rond uw faciliteit te bewaken en 
te detecteren, zoals verdacht gedrag, auto’s en objecten.

Alarm
Een inbraakalarm voorkomt dat een dader inbreekt terwijl uw faciliteit gesloten is.
Brandalarm- en branddetectieapparatuur zou het risico van onopzettelijke brand of brandstichting ver-
minderen. Deze twee alarmen moeten verbonden zijn met de ordehandhaving.

Extra afschrikkingsmiddelen
Zet borden, dummybewakingscamera’s en andere acties in die de indruk kunnen wekken van robuuste 
beveiliging die mogelijk een dader zou kunnen ontmoedigen.

TYPE
Waarschijnlijkheid 

1 tot 5
Ernst 1 tot 5

Getroffen 
maatregelen

Online/misbruik van sociale media

Belediging/intimidatie

Vandalisme/graffiti

Ontheiliging

Diefstal

Brandstichting

Ontvoering

Geweldpleging

Aanval met mes

Gijzeling

Ramaanval met voertuig

Actieve schutter

Explosief

.........................................................................



BESCHERM UW GEMEENSCHAP
GIDS VOOR LEIDERS EN PERSONEELSLEDEN

- 6 - - 7 -

BASISBEVEILIGINGSPROCEDURES  

•	 Beveiligingsverantwoordelijke(n) aanwijzen

•	 De deuren van uw gebouw op slot houden

•	 Contacten onderhouden met ordehandhaving om noodprotocollen te 
defi niëren

•	 Elke verdachte activiteit melden aan

•	 uw collega’s/personeel

•	 Ordehandhaving

•	 Pas in geval van nood de vooraf gedefi nieerde protocollen toe en geef de 
juiste instructies aan de gelovigen

•	 Als de noodsituatie tot een crisis leidt, activeer dan uw Crisis Management 
Team

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN 
Terwijl de autoriteiten er hard aan werken om de risico’s te verminderen en potentiële 
bedreigingen weg te nemen, blijft de belangrijkste factor voor het verbeteren van het 
beveiligingsniveau het bewustzijn van de gelovigen en het aannemen van adequaat 
gedrag met betrekking tot mogelijke gevaren.

Als we ons eenmaal bewust en voorbereid zijn, kunnen we vrij en zonder angst door-
gaan met ons rustige leven.

Ons Security Awareness Program #TOGETHERWEARESAFER biedt eenvoudige en 
grondige voorlichting over dit onderwerp voor mensen van alle leeftijden en van 
overal in Europa.

Door deze eenvoudige praktijken toe te passen, verbetert u het niveau van veiligheid 
en veerkracht in en buiten uw gebedsplaats.

Daarom nodigen we u uit om deze tips in uw hele gemeenschap te verspreiden. 
Bezoek onze website www.sasce.eu om de 10 video’s en posters te downloaden
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BEPERK HET RISICO  
Risicoacceptatie maakt deel uit van het risicobeheerproces en is een essentieel onderdeel van elk beveiligingspro-
ces. Gebedshuizen zijn geen uitzondering.

Daarom moet het ontwerpen, plannen en implementeren van adequate veiligheidsmaatregelen in gebedshuizen in 
overeenstemming zijn met de risicobeoordeling.

Defi nieer en voltooi op basis van uw risicobeoordeling en preventieve acties de aanvullende acties die nodig zijn 
om het risico te beperken.

SAMENWERKING MET ORDEHANDHAVING 
We raden u aan contact op te nemen met uw lokale autoriteiten en een coöperatieve vertrouwensrelatie op te 
bouwen. Zoals eerder vermeld, is het belangrijk dat de ordehandhaving u op de hoogte houdt van het niveau en 
de aard van de bedreiging voor uw land, stad en gemeenschap.

We raden u aan om de ordehandhaving te informeren over uw risicobeoordeling en alle acties die u hebt onder-
nomen om de bescherming van uw gemeenschap te optimaliseren.

Om uw communicatie met de ordehandhaving te vergemakkelijken en om adequate informatie voor hun activiteit-
en te verstrekken, verzoeken wij u om de ‘SASCE Praktische gids voor ordehandhaving’ met uw contacten te delen:

Bezoek voor meer informatie onze SASCE-website www.sasce.eu

Risicobeoordeling en risicobeperking moeten regelmatig worden herzien om de relevantie van de uitgevoerde 
maatregelen en acties te waarborgen.

TYPE
Waarschijnli-
jkheid 1 tot 5

Ernst 1 tot 5
Getroff en 

maatregelen
Vereiste acties

Online/misbruik van sociale 
media

Belediging/intimidatie

Vandalisme/graffi  ti

Ontheiliging

Diefstal

Brandstichting

Ontvoering

Geweldpleging

Aanval met mes

Gijzeling

Ramaanval met voertuig

Actieve schutter

Explosief

...............................................................
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Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat het ergste zich voordoet, wat leidt tot een crisissitu-
atie.

KENMERKEN VAN EEN CRISIS  

•	 Aanzienlijke activa worden bedreigd  
mens, milieu, economisch

•	 Er is weinig tijd beschikbaar voor reactie  
gedeeltelijke en niet-geverifieerde informatie is beschikbaar aan het begin van de crisis

•	 Het evenement wordt gekenmerkt door grote onzekerheid  
dagelijkse routineprocessen zijn ontworpen om incidenten te beheren, niet om crisissen te 
beheren

•	 De gebeurtenis kan niet worden ingeperkt en verholpen zonder 
buitengewone maatregelen      
hoe langer we wachten om te reageren, hoe groter de gevolgen

Om de impact van een crisis te mitigeren, dient u uw Crisis Management Team (CMT) te activeren.
 

DE 2 BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN VAN HET CMT 
De veiligheid van uw gelovigen en personeel is de prioriteit. Geef ze de nodige ondersteuning.

Zodra hun veiligheid verzekerd is, neemt u de gepaste maatregelen om terug te keren naar uw Gemeenschap-
sactiviteiten. Het zal het weerbaarheidsproces van uw gelovigen ontwikkelen en de Gemeenschap als geheel 
versterken.

DE ROLLEN DIE WORDEN GEDEKT DOOR HET CMT

CRISIS MANAGEMENT TEAM

Red levens
Terug naar de routine
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SAMENWERKING MET DE AUTORITEITEN 
Voorbereidende fase ⊲ Neem contact op met de lokale autoriteiten:

•	 Gemeente

•	 Nationaal of lokaal crisiscentrum

•	 Ordehandhaving

•	 Brandweer

•	 Medische spoeddiensten

Bouw een betrouwbare samenwerking op en nodig ze uit in uw voorbereidende oefeningen.

Voor meer informatie over crisismanagement, bekijk de video op onze website  www.sasce.eu
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T SASCE is een meerlagig project, gefinancierd door de Europese Commissie, om de veiligheid in en rond 

gebedshuizen en binnen en tussen christelijke, boeddhistische, moslim- en joodse gemeenschappen te 
vergroten. Voortbouwen op de goede praktijken die door de Commissie worden aanbevolen voor de 
bescherming van openbare ruimten, maar ook vertrouwen op de kennis en expertise van goed georgan-
iseerde gemeenschappen en veiligheidsgroepen.

De vier partnerorganisaties bieden content voor Gemeenschapsleiders, Gemeenschapsleden en 
Werknemers (basisbeveiligingstools, beveiligingsbewustzijn, crisismanagement). Vervolgens zal het een 
netwerk van coördinatoren voor het gebruik van deze inhoud creëren en het vervolgens verspreiden 
via trainingen, briefings in en rond gemeenschappen, evenals bredere communicatiecampagnes in heel 
Europa.

Het project heeft ook tot doel vertrouwen en samenwerking op te bouwen tussen het maatschappeli-
jk middenveld en de nationale autoriteiten, en geformaliseerde communicatiekanalen tussen gemeen-
schapsleiders en openbare handhavingsautoriteiten te vergemakkelijken.

We hopen dat dit het begin zal zijn van een langdurig proces van interreligieuze samenwerking op het 
gebied van veiligheid, dat zeer positieve effecten zal hebben voor onze gemeenschappen, in de EU-lid-
staten en daarbuiten.
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NR VRAAG - PROBLEEM Status van de faciliteit

Getroffen 
maatregelen

OK N.OK

1

Wat is mijn toegangscontrole? Zijn de belangri-
jkste toegangspoorten volledig open? Wordt 
de toegang tot de gebedsruimte verleend na 
visuele verificatie van degenen die om toegang 
verzoeken?

☐ ☐

2

Is de hoofdpoort of toegangspoort afsluitbaar 
en is de constructie sterk genoeg om externe 
inbraakpogingen te voorkomen, welke acties 
kunnen worden ondernomen om de toegang-
spoort te versterken?

☐ ☐

3

Zijn er zij- of achteringangen die toegang geven 
tot de gebedsruimte? kunnen deze van binnen 
of van buiten worden geopend en onverwacht 
toegang geven tot de binnenkant van de geb-
edsruimte?

☐ ☐

4

In het geval van dreigende situaties buiten de 
deur van uw faciliteit, kan het toegangspunt 
snel worden gesloten en vergrendeld wanneer 
zich een noodsituatie buiten de deur voordoet 
om toegang en bescherming van aanbidders te 
voorkomen?

☐ ☐

5

Biedt uw gebedshuis parkeergelegenheid? is er 
toegangscontrole of zijn die parkeervoorzienin-
gen volledig publiek? Kan het parkeerterrein 
worden misbruikt voor een bomaanslag?

☐ ☐

6

Verzamelen de gelovigen zich voor of na de 
religieuze activiteiten voor de plaats van aanbid-
ding? Zijn de verzamelplaatsen blootgesteld aan 
mogelijke aanvallen met voertuigen of andere 
mogelijke bedreigingen?

☐ ☐

7

Als personeel of religieuze figuren die het 
gebedshuis leiden verdacht gedrag van een 
persoon of groep of personen in het gebedshu-
is waarnemen, welke mogelijke acties kunnen 
dan worden ondernomen om het personeel te 
waarschuwen?

☐ ☐

NR VRAAG - PROBLEEM Status van de faciliteit

Getroffen 
maatregelen

OK N.OK

8

Zijn de bewakingscamera’s in staat om gebie-
den te bewaken die u in staat stellen mogelijk 
vreemd gedrag binnen of buiten uw faciliteit 
te identificeren? Worden de bewakingscam-
era’s continu gevolgd? Is er een toegangscon-
trolesysteem dat gekoppeld is aan bewakings-
camera’s? Kunnen de bewakingscamera’s u 
in staat stellen te reageren en uw instelling te 
beschermen?

☐ ☐

9

Is er een beveiligingssysteem dat is gekoppeld 
aan een stil alarm? Is het stil alarm gekoppeld 
aan de politie of een particuliere beveiliging-
sprovider? Heeft u de reactie van het stil alarm 
getest? hoe lang is de reactietijd op een ge-
geven alarm?

☐ ☐

10
Heeft u signalisatie voor het gebedshuis die 
aangeeft dat veiligheidsmaatregelen van toe-
passing zijn in de faciliteit?

☐ ☐

11

Vijandige bewaking – controleer of uw faciliteit 
goed gedetailleerd is op de internetsites en 
kaarten (bijv. Google Streetview, live webcams – 
windy.com)

☐ ☐

12
Zijn de bewakingscamera’s aangesloten op een 
bewakingssysteem van een particuliere of een 
openbare instantie?

☐ ☐

13

Heeft u of zou u een klein beveiligingshokje 
kunnen plaatsen buiten de gebedsruimte die de 
aanwezigheid van beveiliging zou impliceren? is 
het praktisch in uw geval?

☐ ☐

14

Worden er regelmatig controles gedaan naar 
pakketten of items die de gebedsruimte worden 
achtergelaten? Ontvangt u een aanzienlijke 
hoeveelheid post? Kan uw gebedshuis worden 
aangevallen via postpakketten (explosieve bed-
reigingen)?

☐ ☐

15
Hebt u in het verleden een soort noodhul-
ponderzoek uitgevoerd om te zien hoe uw per-
soneel zal presteren in een crisissituatie?

☐ ☐

16
Is het personeel dat de activiteiten van de geb-
edsplaats ondersteunt bekend met de noodpro-
cedures? (exclusief de inbraakscenario's)?

☐ ☐

BIJLAGE : VEILIGHEIDSCONTROLELIJST
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NR VRAAG - PROBLEEM Status van de faciliteit

Getroffen 
maatregelen

OK N.OK

17 Heeft u beveiligingsbewustzijnsactiviteiten uit-
gevoerd met het personeel? ☐ ☐

18

Heeft u een effectief en duidelijk communi-
catiekanaal opgezet met de autoriteiten die 
betrokken zijn bij de respons op noodsituaties 
in uw gebedshuis (bijv. politie, civiele bescherm-
ing, brandweer en hulpdiensten), is iedereen 
onder het personeel op de hoogte van deze 
contacten?

☐ ☐

19

Hebben de pandemische maatregelen van 
COVID-19, zoals afstand houden, potentiële 
kwetsbaarheden in uw geest gecreëerd? zijn de 
gelovigen sterker blootgesteld aan bedreigin-
gen zoals voertuigrammen of aanvallen met 
vuurwapens wanneer ze zich buiten uw gebed-
splaats bevinden?

☐ ☐

20

Hebt u een werkcontact tot stand gebracht met 
uw overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn 
voor de beveiliging van gebedshuizen om veil-
igheidsinformatie en andere relevante risico-in-
formatie te ontvangen?

☐ ☐

21

Handhaaft u hetzelfde beveiligingsniveau van 
uw faciliteit tijdens bepaalde feestdagen (Han-
nukah, Ramadan, Kerstmis enz.) wanneer de 
dreiging groter kan zijn?

☐ ☐

22

Gebruikt u de socialemediaplatforms om uw ge-
lovigen op de hoogte te stellen van details over 
religieuze activiteiten? zo ja, zou u overwegen 
om ook enkele basisbeveiligingsberichten in 
dergelijke toekomstige communicatie in te bou-
wen om het beveiligingsbewustzijn te vergroten 
zonder uw gelovigen ongerust te maken?

☐ ☐

23

Neemt u maatregelen om te voorkomen dat reli-
gieuze leiders (priester, rabbi, imam) het doelwit 
worden? Kan er enige onvoorspelbaarheid in 
hun dagelijkse routines worden ingebouwd?

☐ ☐

Bron: EU Quick Guide to support the protection of Places of Worship (May 2021) by European Commission DG 
Home Counter terrorism Unit D2

NR VRAAG - PROBLEEM Status van de faciliteit

Getroffen 
maatregelen

OK N.OK

24

Hebt u een werkcontact tot stand gebracht met 
uw overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn 
voor de beveiliging van gebedshuizen om veil-
igheidsinformatie en andere relevante risico-in-
formatie te ontvangen?

☐ ☐

25

Zijn de evacuatieroutes duidelijk en vrij om 
een noodevacuatie te vergemakkelijken? Is het 
personeel op de hoogte van de evacuatieproce-
dures?

☐ ☐
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De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een officieel standpunt van de Europese Commissie 
worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat 

eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.
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