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 Onderwerp 
Aanbieding AIVD nota "Lonsdale-jongeren" in 
Nederland 

  
De afgelopen periode heeft een aantal gebeurtenissen rondom zogenaamde 
“Lonsdale-jongeren” mij, u, en de samenleving in brede zin, zorgen gebaard. 
Naar aanleiding van in het bijzonder de bekende vechtpartij in Venray en de 
brandstichting bij de islamitische school in Uden, is de AIVD gevraagd een 
onderzoek naar dit fenomeen uit te voeren. Bijgaand bied ik u het resultaat van 
dit onderzoek aan, vervat in de nota “Lonsdale-jongeren” in Nederland.  
 
Overigens wil ik hier opmerken dat, in lijn met het AIVD-rapport, Lonsdale een 
gewoon (sport)kledingmerk is dat door allerlei mensen gedragen wordt. Het merk 
zelf heeft niks met racisme of rechts-extremisme te maken. Lonsdale wordt 
echter ook veel gedragen door jongeren met extreem-rechtse ideeën die voor 
veel overlast zorgen. De naam Lonsdale wordt in deze brief en bijgaande nota 
wel gebruikt, maar op een genuanceerde manier. 
 
Conclusies uit de AIVD-nota 
De AIVD concludeert in zijn nota dat hoewel de gepercipieerde dreiging die 
uitgaat van zogenaamde “Lonsdale –jongeren” groot is, het hier doorgaans gaat 
om jongeren die zich voor het overgrote deel zonder politieke ideologie in losse 
verbanden manifesteren. Van een reële rechts-extremistische dreiging vanuit 
deze groep is vooralsnog geen sprake. Ook vindt vooralsnog geen massale en 
systematische rekrutering plaats van "Lonsdale-jongeren" door rechts-
extremistische partijen in Nederland. De AIVD geeft aan dat in de media de 
problematiek van de zogenaamde “Lonsdale-jongeren” breed uitgemeten en op 
onderdelen onterecht uitvergroot is. Ten slotte stelt de AIVD dat de grootste 
dreiging voor de Nederlandse democratische rechtsorde op dit moment vooral zit 
in het bestaan van het brede sociaal maatschappelijk probleem van frustratie 
over de Nederlandse multiculturele samenleving, waarbij van zowel autochtone 
als van allochtone zijde interetnische confrontaties worden uitgelokt, die op 
termijn een bedreiging kunnen vormen voor cohesie in de Nederlandse 
samenleving. 
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Rol van het (lokale) bestuur bij de aanpak van de problematiek  
De conclusies uit de AIVD-nota geven aan dat hoewel niet politiek gemotiveerd, 
het hier om een serieuze problematiek gaat. Ik vind het dan ook van groot belang 
dat het lokale bestuur hier aandacht aan besteedt. Voor het lokale bestuur is het 
van belang om de situatie waarin een gebeurtenis zich voordoet, zorgvuldig te 
duiden, zodat er een gedegen aanpak van de onderliggende oorzaken van de 
conflicten kan worden ontwikkeld. De aanpak eenzijdig focussen op één bepaald 
incident wekt weerstand op en kan spanningen zelfs verergeren. Een brede 
benadering die maatregelen van politie en justitie combineert met een integrale 
sociaal-maatschappelijke aanpak is daarom nodig. Met name vanuit het 
jeugdbeleid en het belang van handhaving van de openbare orde en veiligheid 
liggen belangrijke uitdagingen.  
Zo ligt er voor de gemeenten een regierol wat betreft het zorgen voor een 
netwerk tussen partijen die te maken hebben met jeugd en veiligheid, zoals 
scholen, buurt-en wijkcentra, sportverenigingen, woningbouwcorporaties etc. Met 
behulp van een goed functionerend netwerk kunnen tijdig signalen worden 
opgevangen en gezorgd worden voor afspraken over hoe omgegaan wordt met 
jongeren die in de problemen (dreigen te) raken. Hierbij is het van belang dat de 
overheid heldere signalen afgeeft. In het onderwijs, de buurt- en clubhuizen en 
door de wijkagent op straat moeten dezelfde normen worden gehanteerd. Hoe 
wordt omgegaan met bijvoorbeeld blowen, drank en het dragen van 
provocerende kleding? De afgelopen jaren is bijvoorbeeld veel goede ervaring 
opgedaan met een invulling op buurtniveau van gedragsregels. Wanneer een 
buurt hierbij voldoende wordt betrokken, voelt men zich eerder mede-
verantwoordelijk voor de handhaving van deze regels. 
Voor meer informatie en praktijkvoorbeelden wil ik u attenderen op de websites 
van het Landelijk Bureau voor Racismebestrijding (www.lbr.nl) en de Anne-
Frankstichting (www.annefrank.org) 
 
Vanuit de rijksoverheid wordt de problematiek, zoals geschetst in de AIVD-nota 
en ervaren in verschillende gemeenten, opgepakt en uitgewerkt in het 
jeugdbeleid, integratiebeleid en het openbare orde en veiligheidsbeleid. Er is en 
wordt hierbij veel ontwikkeld om u bij uw aanpak te ondersteunen.  
• Waar het gaat om jongeren die een verhoogde kans lopen om buiten de boot 

te vallen, kent het kabinet, naast het algemene jeugdbeleid, ook beleid dat is 
toegespitst op verschillende categorieën zogenaamde risico-jongeren. In het 
kader van de Operatie Jong wordt de inzet ten behoeve van deze jongeren 
versterkt en wordt samenhang aangebracht tussen de vele initiatieven om 
schooluitval, criminaliteit, recidive en andere vormen van uitval zoveel 
mogelijk te voorkomen. Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan 
zorgstructuren in en rond de school en vroegsignalering. 

• Op het terrein van jeugd- en integratiebeleid kent FORUM, het instituut voor 
multiculturele ontwikkeling, het programma Jeugd & Veiligheid. Eén van de 
activiteiten binnen dat programma is de organisatie en ondersteuning van 
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een viertal - door de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie 
geïnstalleerde - interventieteams. Eén van deze teams richt zich ook op het 
gebied van interetnische spanningen. Hierbij gaat het veelal om incidenten 
en spanningen die te maken hebben met de zogenoemde "Lonsdale-
jongeren". Het Interventieteam Interetnische Spanningen is momenteel onder 
meer actief in Venray en Helden. Het team is te bereiken via de website van 
Forum (www.forum.nl).  

• Dit najaar organiseert het ministerie van VWS in samenwerking met de 
ministeries van Vreemdelingenzaken en Integratie en BZK een congres 
waarin een aantal middelgrote gemeenten in staat wordt gesteld kennis uit te 
wisselen en op te doen over de aanpak van de problematiek rondom 
haperend lokaal jeugdbeleid dat leidt tot onveilige situaties, waarbij sprake is 
van vijanddenken door jeugdigen. Het doel van de conferentie is gemeenten 
te helpen bij het ontwikkelen en/of uitvoeren van een beleid waarmee de 
problematiek goed kan worden aangepakt. Voor deze conferentie worden 
separaat uitnodigingen verstuurd.  

 
Tot slot 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van de brief, de 
genoemde voorbeelden vanuit het rijk of geïnteresseerd zijn in de genoemde 
conferentie dit najaar, dan kunt u contact opnemen met Carina van der Beek 
(070-4268490, carina.beek@minbzk.nl) 
 
Ik hoop dat u met de nota “Lonsdale-jongeren in Nederland”, net als ik, een goed 
beeld heeft gekregen van de aard en omvang van de problematiek in Nederland. 
Het blijft van belang om binnen het lokale jeugd-, integratie- en veiligheidsbeleid 
deze problematiek goed mee te nemen. Op die manier hoop ik voor en met u 
preventief te werk te kunnen gaan wat betreft verdere gebeurtenissen zoals 
bekladdingen en overige aantastingen van islamitische scholen en moskeeën. 
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