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“The only thing we have to fear is terrorism”1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

																																																																				
1 I. ELAND, The only thing we have to fear is terrorism, via http://independent.org/events/transcript.asp?id=141, 
geconsulteerd op 07/11/2016 
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ABSTRACT	

Het veiligheidsgevoel van de Vlamingen is niet bijster groot. Nog geen zes op tien 

voelt zich veilig in ons land en meer dan de helft heeft weinig vertrouwen in de 

veiligheidsdiensten wanneer het gaat om de strijd tegen terrorisme.2 Er heerst een 

algemene chaos na de aanslagen in Parijs en Brussel. We zijn geëmotioneerd. 

In deze masterproef werd er onderzocht wat de impact is van de terroristische 

aanslagen van 22 maart 2016 op Brussel Nationale Luchthaven. Specifiek heeft deze 

impact betrekking op de veiligheidsbeleving. Deze beleving kan slaan op het 

functioneren en de percepties van zowel werknemers als reizigers. Desondanks het 

feit dat vandaag de dag terrorisme en veiligheidsgevoelens beiden geen 

onbesproken item zijn, is er nog steeds geen allesomvattende definitie voor beide 

begrippen. Doch heeft de onderzoeker omtrent beiden een werkdefinitie gehanteerd 

waarop deze masterproef zich verderbouwt. 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvraag heeft de 

onderzoeker ervoor gekozen om aan kwalitatief onderzoek te doen. Hiervoor werden 

er semi-gestructureerde interviews afgenomen bij de respondenten. 

Om het gevoerde onderzoek te kaderen, zowel theoretisch als praktisch, werden de 

begrippen terrorisme en onveiligheidsgevoel eerst geoperationaliseerd. Alsook werd 

voor dit laatste een theorie besproken, welke de componenten aanhaalt die een 

onveilig gevoel bij de mens creëren. Dit alles kwam tot stand aan de hand van een 

uitgebreide literatuurstudie. De afgebakende begrippen dienden vervolgens als basis 

om de interviewvragen op te stellen. 

De resultaten van dit onderzoek bekrachtigen niet zozeer de veronderstelling dat 

Brussels Airport een compleet onveilige omgeving is. Wel benadrukken sommige 

instanties die werkzaam zijn op de luchthaven dat zij helaas moeten roeien met de 

riemen die zij ter beschikking hebben en dringt een verdere uitbouw wat betreft 

veiligheidsmaatregelen zich op.  

 

	

																																																																				
2  VTM NIEUWS, De grote peiling, via http://nieuws.vtm.be/binnenland/161862-veiligheidsgevoel-vlaming-niet-
groot, geconsulteerd op 10/11/2016 
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VOORWOORD	

De beslissing om dit thema te bespreken komt voort uit mijn interesse voor het 

fenomeen terrorisme, die deels is aangewakkerd tijdens de lessen doorheen de 

opleiding. De interesse voor het aspect veiligheidsbeleving is dan weer het 

onrechtstreekse gevolg van mijn vooropleiding als maatschappelijk assistente. Al het 

vreselijke wat tot nu toe gebeurd is, zowel in ons land als daarbuiten, heeft bij mij als 

onderzoeker een soort van wrok gecreërd tegenover dit alles. Het gevoel dat we 

machteloos staan, het continue zien van terroristische aanslagen bij het aanzetten 

van de televisie, nergens meer voor de volle honderd percent dat veiligheidsgevoel, 

steeds meer mensen en zaken gaan wantrouwen en als verdacht beschouwen, en 

zo verder. Dit zit mij als onderzoeker dwars. Terrorisme op zich is een groot 

probleem, want er vallen altijd onschuldige slachtoffers. Maar dat is niet het enige, 

want het brengt nog veel meer indirecte ‘slachtoffers’ en problemen met zich mee. 

Namelijk dat je niet meer het leven ten volle kan gaan benutten en ervan genieten. 

Want de angst voor terrorisme beheerst onrechtstreeks ons leven. 
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I.	INLEIDING	

Het fenomeen ‘terrorisme’ bestond al enige tijd voordat een radicaal islamitisch 

netwerk, Al-Qaida genaamd, op 11 september 2001 een aanslag pleegde op het 

World Trade Center in New York. Terroristische groeperingen bestaan als sinds de 

achttiende eeuw. Een voorbeeld hiervan is ‘La Terreur’, een schrikbewind ten tijde 

van de Franse Revolutie.3 Maar de aanslagen van 11 september 2001 waren hoe 

dan ook een keerpunt in het gedachtengoed van vele mensen. Velen waren ervan 

overtuigd dat sinds die dag, terrorisme niet meer zou weg te denken zijn uit ons 

dagelijks leven. Vanaf dan was er vrijwel iedere dag iets te lezen of horen in de 

media omtrent terroristische aanslagen die gebeurd waren, of net vermeden konden 

worden. Dit alles in landen hier ver vandaan. Bij de terroristische aanslagen op 11 

september 2001 kwamen bijna drieduizend mensen om het leven. Deze gebeurtenis 

wordt beschouwd als de grootste uit de geschiedenis. Doordat de islamitische 

terreurorganisatie Al-Qaida verantwoordelijk gehouden wordt voor deze aanslagen, 

wordt in de Verenigde Staten en Europa sindsdien terrorisme veelal met de islam 

geassocieerd. Islamofobie – ofwel angst voor de islam en moslims – en discriminatie 

tegen moslims is toegenomen.4 Al-Qaida verdween later wat meer op de achtergrond 

en de terreurgroep Islamitische Staat stak de kop op.  

5000. Dat was het getal dat de Europese antiterreurcoördinator eind mei 2015 

vernoemde, wanneer hem gevraagd werd hoeveel personen er de laatste jaren 

vanuit Europa naar het Midden-Oosten zijn vertrokken.5 Duizenden mensen hadden 

dus voldoende redenen om hun familie, vrienden en de samenleving waarin ze zijn 

opgegroeid achter te laten om in Syrië en Irak – vaak aan de zijde van de 

Islamatische Saat – te gaan vechten.6 De kans op gevaar voor Europa werd stillaan 

meer en meer op de voorgrond geduwd. 

 

 

																																																																				
3 D. COUWENBERGH, De Terreur Tijdens De Franse Revolutie, IsGeschiedenis, via 
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/de-terreur-tijdens-de-franse-revolutie/, geconsulteerd op 11/11/2016. 
4 E. POOLE, “Change and continuity in the representation of British Muslims before and after 9/11: The UK 
context.” Global Media Journal, 2011, 4(2), 49-62. 
5 P. LOOBUYCK, De Lokgroep van IS: Syriëstrijders en (de)radicalisering. Kalmthout, Pelckmans. 2005, 256 p. 
6	P. LOOBUYCK, De Lokgroep van IS: Syriëstrijders en (de)radicalisering. Kalmthout, Pelckmans. 2005, 256 p. 
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Tot die ene dag. 7 januari 2015, de aanslag op Charlie Hebdo. De allereerste maal 

dat de dreiging zo kortbij was. Meerdere aanslagen in Frankrijk volgden. Enkele 

maanden later, op 13 november 2015, waren er bomexplosies in Le Petit Cambodge, 

Stade de France en in de concertzaal Bataclan.7 België stond meerdere malen enige 

tijd stil. Slechts een aantal uur hier vandaan was een aanslag gepleegd. De dreiging 

die tot voor kort enkel te zien was in propagandavideo’s was nu realiteit geworden. 

Plotseling was het gevaar veel dichterbij dan gedacht. Het besef werd groter en 

groter. Het besef dat we eigenlijk allemaal slachtoffer kunnen worden van IS is 

sindsdien sterkt aangewakkerd. Veiligheidsmaatregelen werden genomen en 

dreigingsniveaus werden opgetrokken. België voelde zich voorbereid of gaf althans 

de indruk voorbereid te zijn, maar helaas. Desondanks de vele inzet van 

veiligheidsdiensten konden de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel niet 

vermeden worden. Het gedachtegoed dat iedereen slachtoffer kan worden was niet 

enkel aangewakkerd, maar is spijtig genoeg sinds die dag realiteit geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																																				
7  X. Wat we nu weten over de aanslagen in Parijs, HLN, via http://www.hln.be/hln/nl/35524/Aanslagen-
Parijs/article/detail/2523906/2015/11/15/Wat-we-nu-weten-over-de-aanslagen-in-Parijs.dhtml, geconsulteerd op 
11/02/2017 
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PROBLEEMSTELLING	

Maar wat is nu effectief de impact van de aanslagen voor personen die op 

regelmatige basis geconfronteerd worden met de plaats waar alles gebeurd is? Dat 

was tot op de dag dat dit onderzoek eindigde nog steeds een groot vraagteken. Het 

was namelijk nog nooit onderzocht. In welke mate voelen de mensen zich 

momenteel veilig in de luchthaven van Zaventem? Dat is hetgene wat mij als 

onderzoeker bezighoudt, zowel de reizigers als de werknemers. Het in kaart brengen 

van hoe moeilijk het is om op regelmatige basis de confrontatie aan te gaan met de 

plaats waar het allemaal gebeurd is. Het probleem aantonen van wat er momenteel 

reilt en zeilt onder deze respondenten. Wat houdt hen bezig? Hebben zij overwogen 

om te stoppen met werken of te stoppen met reizen vanop deze plaats? Zijn ze 

tevreden met de gang van zaken daar momenteel? Wat kan er anders? etc. Met dit 

onderzoek is getracht een opinie te creëren. Een opinie waar hopelijk naar zal 

geluisterd worden door de instanties waar het probleem zicht situeert. Of om vorm te 

geven aan een beleid dat ten goede komt aan zowel de burgers als de werknemers. 

Het is belangrijk dat we ons terug veilig voelen in ons eigen land en op plaatsen die 

vanzelfsprekend geen angst mogen uitlokken. Een evaluatieonderzoek was nodig. 

Zo doende worden ook de veiligheidsmaatregelen aangehaald. Diegene die in 

werking zijn, hebben deze effect? Of welke maatregelen ziet de gewone burger 

graag in werking treden? Maatregelen die veiligheidsgevoelens kunnen renderen, in 

plaats van economische finaliteit. Het was nu of nooit om hieromtrent onderzoek te 

doen. En er werd gekozen voor het hier en nu. 
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RELEVANTIE	VAN	DE	THESIS	

Naast het beantwoorden van deze onderzoeksvragen streeft deze masterproef 

alsook naar een theoretische, praktische en criminologische relevantie. 

THEORETISCHE	RELEVANTIE	

Er wordt met dit onderzoek een bijdrage geleverd aan theorieontwikkeling. Dit door 

enerzijds de theorie en definities omtrent terrorisme en veiligheidsbeleving naar voor 

te schuiven. Anderzijds door de ervarings- en belevingsaspecten van personen die in 

aanraking komen met de plaats van de terreuraanslagen in kaart te brengen en terug 

te koppelen aan wat de theorie vooropstelt. Deze ervaringen zijn dus ook belangrijk 

voor verdere preventie-ontwikkeling naar de toekomst toe. Mede kunnen er 

moeilijkheden met betrekking tot dergelijk thema optreden, aangezien het over een 

heel gevoelig onderwerp gaat wat voor sommige personen zelf psychische gevolgen 

heeft meegebracht. Er kan dus ook een antwoord geboden worden op hoe men het 

beste met gevoelige aspecten kan omgaan. 

PRAKTISCHE	RELEVANTIE	

Wat de praktische of maatschappelijke relevantie betreft, wordt het reilen en zeilen 

van Brussels Airport onder de loep genomen, wat dus een extra theoretische 

omvang kan bieden. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde knelpunten bij reizigers 

en werknemers van Brussels Airport te ontdekken. Hoe zij dergelijke gebeurtenissen 

beleven en de veranderingen ervaren. Met andere woorden, hoe zij tegenover de al 

dan niet getroffen maatregelen staan, kan door dit onderzoek sterker onder de 

aandacht gebracht worden. Er wordt in onze samenleving ook een groot belang 

gehecht aan veiligheid.89 Vandaar is het onderzoeken van de veiligheidsbeleving ten 

tijde van terreur van grote maatschappelijke relevantie. Het ervaren van veiligheid is 

essentieel voor zowel de ontwikkeling van percepties van personen, het functioneren 

en voor de mate van welzijn en cohesie binnen een samenleving.10 De bevindingen 

die zullen voortkomen uit dit onderzoek zijn derhalve interessant voor 

beroepsbeoefenaars en beleidsmakers die zich bezighouden met maatschappelijk 

																																																																				
8 H. BOUTELLIER, De veiligheidsutopie: Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf, Den 
Haag, Boom Lemma uitgevers, 2005, 291 p. 
9 D.  LYON, Surveillance society: Monitoring everyday life. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2001, 206 p. 
10 C. FABIANSSON, “Young people’s perception of being safe - globally and locally.” Social Indicators Research, 
2007, 80(1), 31-49. 
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welbevinden, sociale cohesie en/of veiligheid. Op het einde van dit onderzoek zullen 

dan ook een aantal voorstellen gedaan worden. Dit zijn voorstellen om de vermelde 

tekortkomingen van de respondenten aan te pakken. Hierdooor kan over dit 

onderzoek vermeld worden dat het probleemanalytisch is van aard.11	Uiteindelijk is 

het dan wel belangrijk om aan deze tekortkomingen te voldoen. (Kwalitatief) 

onderzoek kan dus een bijdrage leveren op het vlak van beleid en praktijk.12 Hopelijk 

kan op deze manier het fenomeen terrorisme in de toekomst beperkt worden tot een 

minimum en het veiligheidsgevoel tot een maximum gebracht worden. Wat ook zeker 

vermeld moet worden is het feit dat er nog maar weinig onderzoek is verricht naar de 

impact van de aanslagen op de werknemers en reizigers en hun 

(on)veiligheidsgevoelens. Kleinschalige enquêtes zijn reeds uitgevoerd door de 

media wat betreft de veiligheidsbeleving bij de Belgen in het algemeen. Een dieper 

onderzoek is dus nog niet gebeurd, wat voor de onderzoeker een ideale 

aangelegenheid was om hier een scriptie over te schrijven. 

Het onderzoek kan gesitueerd worden binnen de interpretatieve benaderingen. 

Daarbij wordt de nadruk gelegd op het nastreven van begrip. Door het feit dat dit 

soort onderzoek nood heeft aan subjectieve ervaringen en meningen van een 

gerichte doelgroep kan het gekaderd worden binnen het fenomenologisch 

onderzoek13 . Fenomenologisch onderzoek is namelijk gericht op ervaringen en 

streeft naar het verwerven van inzicht in belevingen.14 

Door middel van dit onderzoek wordt getracht de belevening van de periode na een 

levensdelict in kaart te brengen. De onderzoeker heeft dus de nadruk gelegd op de 

ervaringen van een bepaalde doelgroep. Meer bepaald gaat het hier om reizigers en 

sleutelfiguren die in het werkveld staan. Het werkveld betreft hier de Nationale 

Luchthaven van Brussel. De onderzoeker zal proberen in kaart te brengen hoe de 

beleving is van een bepaalde plaats na een bepaalde periode. Met deze periode 

worden de aanslagen van 22 maart 2016 bedoeld, te Brussels Airport.  

 

																																																																				
11 W. HARDYNS, B. HEYLEN, T. VANDER BEKEN, Onderzoeksontwerp in de criminologie. Gent: Docunet. 
2006, 1-19 
12 D. SILVERMAN, Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. Londen: Sage, 
2001, 448 p. 
13 D. MORAN, Introduction to phenomenology. Londen: Routledge, 2000, 248 p. 
14 J. TIJMSTRA, H. BOEIJE, Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen. Den Haag: 
Boom Lemma. 2011,  291 p.	
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CRIMINOLOGISCHE	RELEVANTIE	

Qua criminologische relevantie is terrorisme een ernstig maatschappelijk probleem. 

Gevoelens van onveiligheid woeden door onze samenleving. Onveiligheid is helaas 

een hot item in de media en terrorisme komt ook uitgebreid aan bod de dag van 

vandaag. Gruwelijke foto’s van aanslagen bereiken bijna dagelijks de media, 

waardoor angstgevoelens alleen maar toenemen. Ook al zorgt de media er soms 

voor dat bepaalde feiten anders worden weergegeven,15 toch kunnen we er niet 

omheen dat de onveiligheidsgevoelens wel degelijk bestaan en het dus belangrijk is 

dat het fenomeen aangepakt wordt. Terrorisme valt zeker en vast binnen de noemer 

van de criminologische relevante fenomenen, aangezien het steeds meer en meer 

toeneemt. Ook het feit dat iedereen slachtoffer kan worden, is eveneens een 

criminologisch fundamenteel onderwerp. Verder kan er opgemerkt worden dat er 

heel wat literatuur terug te vinden is rond dit onderwerp, maar desondanks toch nog 

altijd geen allesomvattende definitie terug te vinden is van zowel het begrip 

terrorisme als het begrip onveiligheidsgevoelens. 

Deze masterproef bestaat uit verschillende hoofdstukken. Na de definiëring van de 

kernbegrippen zal de methodologie van dit onderzoek besproken worden. Gevolgd 

door een literatuurstudie waar nadien ook de kwalitatieve interviews die afgenomen 

werden door de onderzoeker aan bod komen. Meer bepaald ging het om 

semigestructureerde interviews. In de literatuurstudie wordt dieper ingegaan op de 

begrippen terrorisme en onveiligheidsgevoel en is er een terugkoppeling naar de 

aanslagen van 11 september 2001. Nadien volgt het empirisch deel van deze 

uiteenzetting, waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken.  

 

 

 

 

 

																																																																				
15 J. OPPELAAR, K. WITTEBROOD, Angstige burgers. De determinanten van gevoelens van onveiligheid 
onderzocht. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006, 113 p. 
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DOELSTELLING	

De eerste doelstelling die ik met mijn onderzoek wil bereiken is het verkrijgen van 

inzicht in de problematiek omtrent de definiëring van terrorisme en 

veiligheidsbeleving. De tweede en belangrijke doelstelling is na te gaan welke 

actoren – in ruime zin - instaan voor de veiligheid op de luchthaven, hoe zij onderling 

samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen werden genomen na 22/3. Om die 

samenwerking en uitwisseling van informatie na te gaan is het belangrijk om 

sleutelfiguren te bevragen over hoe en in welke mate er onderling wordt 

gecommuniceerd. De laatste en derde doelstelling van dit onderzoek is nagaan hoe 

en in welke mate de aanslagen een impact hebben gehad op de sleutelfiguren die 

tewerkgesteld zijn in Brussels Airport en de sleutelfiguren die vaak reizen vanop dit 

vertrekpunt. Uit deze doelstellingen kan de volgende centrale onderzoeksvraag 

afgeleid worden, in combinatie met volgende deelvragen. 

 

DE	CENTRALE	ONDERZOEKSVRAAG	

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: “Wat is de impact van 22/3 op de 

veiligheidsbeleving van zowel werknemers als reizigers?”.  

Deze centrale vraag kan opgesplitst worden in meerdere deelvragen, namelijk: 

1. Wie zijn de actoren die instaan voor de veiligheid op de luchthaven, hoe 

verloopt de onderlinge informatie-uitwisseling en welke veiligheidsmaatregelen 

werden genomen na 22/3? 

2. In welke mate hebben de aanslagen een impact gehad op de handelingen en 

belevenissen van werknemers en reizigers? 

a) In hoeverre hebben de aanslagen het veiligheidsbeeld beïnvloed? 

b) In hoeverre wordt er een onveilig gevoel ervaren als gevolg van de 

aanslagen? 

c) In hoeverre zorgen de aanslagen voor vermijdend gedrag?  

3. Worden er bij de veiligheidsmaatregelen knelpunten ervaren?  
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KERNBEGRIPPEN	

Alvorens het thema verder kan uitgediept worden, is het belangrijk enkele 

kernbegrippen te duiden. Deze begrippen dienen correct geïnterpreteerd te worden 

doorheen het onderzoek. 

Met 22/3, de aanslagen of de aanslagen van 22 maart 2016 worden diegene 

bedoeld die gebeurd zijn in Brussels Airport. Desondanks dat er op die dag ook een 

bomexplosie was in het metrostation Maalbeek, is het belangrijk te duiden dat de 

aanslagen die in deze uiteenzetting bedoeld worden, enkel betrekking hebben op 

diegene die gebeurd zijn op Brussel Nationale Luchthaven.  

Alhoewel het woord impact zich op vele aspecten kan uiten, zal in deze scriptie 

enkel bedoeld worden welke gevolgen de aanslagen hadden op de 

veiligheidsbeleving van werknemers en reizigers  

Het aspect veiligheidsbeleving kent een cognitieve, affectieve en 

gedragscomponent. Deze drie gehanteerde hoofdconcepten zijn respectievelijk 

veiligheidsbeeld, (on)veiligheidsgevoelens en vermijdend gedrag. Deze 

hoofdconcepten kennen ieder verschillende dimensies. Het veiligheidsbeeld slaat 

op de kennis, overtuigingen en percepties. Het (on)veiligheidsgevoel is dan weer 

onderverdeeld in twee andere dimensies, namelijk angst en het gevoel (on)veilig te 

zijn. Het derde en laatste hoofdconcept, vermijdend gedrag, valt uiteen in de 

dimensies en handelingen die personen stellen. 
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II.	THEORETISCH	EN	CONCEPTUEEL	LUIK	

In het theoretisch kader worden de verschillende concepten belicht die centraal staan 

in dit onderzoek. Als eerste zal het begrip terrorisme toegelicht worden, gevolgd door 

de sociologische concepten risicosamenleving en angstcultuur. Nadien wordt er 

gekeken hoe er in deze risicosamenleving en angstcultuur getracht wordt om door 

middel van surveillance, de risico’s en gevaren zo veel mogelijk in te perken. 

Vervolgens zal achterhaald worden hoe media en overheden ‘de terroristische, 

islamitische Ander’ creëren en daarmee de cognities, emoties en gedragingen van 

derden beïnvloeden. Door in te gaan op bovenstaande concepten zal er getracht 

worden een inzicht te geven in de wijze waarop structuren op macroniveau in 

wisselwerking treden met individuele cognities, emoties en gedragingen aangaande 

veiligheid. 

2.1	TERRORISME		

2.1.1	INLEIDING	

In dit subonderdeel zal het begrip terrorisme uitvoerig besproken worden in zijn 

verschillende aspecten. Zo wordt er eerst nagegaan wat precies onder terrorisme 

wordt verstaan. Er worden verscheidene termen gebruikt, wat het onderzoek naar dit 

fenomeen natuurlijk alleen maar hindert, maar de onderzoeker zal binnen deze 

masterproef kiezen voor één werkdefinitie. Ten tweede wordt uiteengezet waarvoor 

de groepering IS nu precies staat. Tot slot volgt er een terugkoppeling naar de 

tragische gebeurtenissen van 9/11 en hoe deze impact hebben gehad op alle 

luchtvaartmaatschappijen doorheen de wereld.  

2.1.2	DEFINITIE	

Het is belangrijk om stil te staan bij de term terrorisme. Ondanks het feit dat de term 

reeds verschillende jaren bestaat, blijft het nog steeds ontzettend moeilijk om te 

definiëren. Het begrip is onderhevig aan tijd en context en kan dus steeds op 

verschillende manieren ingevuld worden.16 Ook wordt deze onduidelijkheid opgehitst 

door de moderne media17. Ze geven de ontvangers een lens om de gebeurtenissen 

																																																																				
16 T. VAN DE VOORDE, Terrorisme in de context van academisch onderzoek: een leeg concept? Ethiek & 
maatschappij, 2006, 9 (3), 34-49  
17 T. BJORGO, Strategies for Preventing Terrorism. New York: Palgrave Macmillan, 2013. 128 p. 
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te interpreteren. Verschillende representaties kunnen dus verscheidene opinies, 

reacties en gevoelens teweegbrengen.18 Historisch is er dus zeker een evolutie waar 

te nemen. Zo werden in de achttiende eeuw gewelddadige acties van de staat als 

terrorisme beschouwd. In de negentiende eeuw was het voornamelijk geweld van 

onderuit die de term terrorisme opgeplakt kreeg. Later waren de terroristen niet-

statelijke actoren zoals individuen en groepen.19 Een bepaalde groepering kan dus in 

het ene continent beschouwd worden als een verzetsorganisatie, terwijl deze in een 

ander continent op de lijst van terroristische groeperingen staat.20 Een universeel 

geaccepteerde definitie, die zowel aanvaard wordt door de politiek, de publieke 

instellingen, de militaire organisaties en de rechtshandhaving blijft dus uit. Wat dus 

ook weer de internationale strijd tegen en het onderzoek naar terrorisme 

bemoeilijkt.21  Een aantal elementen die wel altijd terug te vinden zijn in reeds 

opgestelde definities zijn het gebruik van of dreiging met geweld. Dit in combinatie 

van politieke motieven en het aanvallen van onschuldige burgers om een ander 

publiek te bereiken. Alsook is winst niet het hoofddoel van de terroristen, maar het 

verspreiden van angst en terreur. Men streeft dus eerder een psychologische dan 

een fysieke overwinnning na.22  

Deze kerneigenschappen van zelfmoordterrorisme waren allemaal duidelijk zichtbaar 

op 9/11. 23  Sindsdien zijn er in Amerika verscheidene definities van terrorisme 

ontwikkelt:  

“The U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) defines terrorism as: the unlawful 

use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a 

government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political 

or social objectives.”  while the department of homeland security (DHS) states that 

terrorism is any activity that involves an act that: “is dangerous to human life or 

potentiallly destructive of critical infrastructure or key resources; and must also 

																																																																				
18 A. CAMPBELL, Imagining the ‘war on terror’: Fiction, film, and framing. In K.J. Hayward, & M. Presdee (Red.), 
Framing crime, Londen: Routledge, 2010, 98-114 
19 B.L. NACOS, Mass-mediated terrorism: The central rol of the media in terrorism and couterterrorism. Maryland: 
Rowman & Littlefield Publishers, 2002, 220 p. 
20 G. GIELEN, Internationale conferentie recht en terrorisme: overkoepelende definitie terrorisme nodig. 
Campuskrant KU-Leuven. via http://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/opinies/JWcampusTer.pdf 
geconsulteerd op 31/10/2016 
21 N. D.C. RIDLEY, Combating terrorist financing in the first decade of the twenty-first century. Journal of Money 
Laundering Control. 2011, 15(1), 38-57 
22 R. ECKERT, Culture or conflict? Migration, culture conflict and terrorism, In J.D. Freilich, & R.T. Guerette 
(Red.), Migration, culture conflict, crime and terrorism, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2006, 21-26 
23 J. HORGAN, The Psychology of Terrorism.  New York: Routledge, 2002, 206 p. 
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appear to be intented, to intimidate or coerce a civilian population; to influence the 

policy of a government by intimidation or coercion; or to affect the ocnduct of a 

government by mass destruction, assassination, or kidnapping.” and the US 

department of defence defines it as “the calculated use of unlawful violence or threat 

of unlawful violence to inculcate fear; intented to coerce or to intimidate governments 

or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious or ideological 

objectives.”24 

In geen enkel gebied van het hedendaagse terrorisme heeft religie een grotere 

impact gehad dan in de enorme toename van zelfmoordaanslagen die sinds 9/11 

plaatsgevonden hebben.  

Voor dit onderzoek heeft de onderzoeker gekozen om gebruik te maken van 

volgende definiëring van terrorisme: “the organized use of violence to attack non-

combatants (innocents in a special sense) or their property for political purposes”. 

Deze definitie wordt door meerdere academici aanvaardt.2526  

2.1.3	ISLAMITISCHE	STAAT	

IS staat voor “Islamitische Staat” en is vooral actief in Syrië en Irak, maar probeert 

zich verder te verspreiden in de rest van de wereld. De extreem islamitische 

organisatie kan gekaderd worden binnen het jihadistisch terrorisme. Ze verspreiden 

Jihad27 tegen Amerika en iedereen die aan de Amerikaanse zijde staat. Wat wil 

zeggen dat ze een gewapende strijd aanbinden. Hun bedoeling is dat het Midden-

Oosten één geheel gaat vormen zonder tussenliggende grenzen. Degenen die het 

pad van de organisatie kruisen hebben de keuze tussen bekering tot de islam of de 

dood. De islamitische terreurwerking opereerde al sinds de Amerikaanse invasie in 

Irak in 2003, en deden dit onder de naam Al-Qaida. Sinds de start van de Syrische 

burgeroorlog in 2011 is de organisatie verder verspreid naar Syrië.  

 

																																																																				
24 B. HOFFMAN, Inside Terrorism, New York: Columbia University Press, 2006, 456 p. 
25 A.M. HOFFMAN, D.H.A. JENGELLEY, N.T. DUNCAN, M. BUEHLER, M.L. REES, How does the business of 
news influences terrorism coverage? Evidence from the Washington Post and the USA today. Terrorism and 
political violence. 2010, 22(4), 559-580 
26  C.A.J. COADY (2004). Defining Terrorism’. In I. Primoratz (Red.), Terrorism: The Philosophical Issues, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004, 3-14 
27	is een begrip uit de islam. Het komt van de Arabische woordstam jhd, dat 'streven' betekent. Jihad betekent 
letterlijk 'inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel'. 	
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Sinds juni 2014 kwam de organisatie met de benaming Islamitische Staat. Dit 

betekende dan ook de afscheuring van Al Qaida, omdat Islamitische Staat zich ook 

richtte op onschuldige burgers in tegenstelling tot Al-Qaida. IS staat er voor bekend 

geen onderscheid te maken tussen vijandige strijders en onschuldige burgers. Veel 

gevangenen worden geëxecuteerd. Dit gebeurt volgens de wetten van Sharia28 en 

hiertoe behoren straffen zoals onthoofding, verkrachting, steniging, en kruisiging.29 IS 

executeert volgens deze wetten ook eigen strijders. Daarnaast vernietigen ze ook 

verscheidene gebouwen en cultureel waardevolle werken.30 

In september 2014 besloten verschillende westerse landen de strijd tegen IS aan te 

gaan. Dit waren onder andere België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-

Brittannië, Denemarken, en de VS. De Amerikaanse president Barack Obama riep 

de rest van de wereld op om samen de extremistische terreurorganisatie te 

bestrijden. België stuurde zes Belgische F16’s naar Irak om de strijd tegen 

Islamitische Staat aan te gaan. Ondanks het tegengewicht van Westerse en niet-

Westerse landen blijft IS zich uitbreiden. De organisatie is vooral actief door middel 

van gewapende gevechten, maar voert nu ook steeds meer zelfmoordaanslagen uit. 

IS blijkt met deze acties tot nu toe het grootste aantal slachtoffers te hebben 

gemaakt.31  

Het vermogen van IS wordt momenteel geschat op meer dan twee miljard dollar. Wat 

hen meteen de rijkste terreurbeweging in de wereld maakt. De terroristische 

organisatie haalt zijn inkomsten uit de handel in aardolie, kunstroof, bankovervallen 

en afpersingen. Verder krijgen ze individuele donaties uit verschillende gebieden 

zoals Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit maakt van IS 

de grootste en machtigste extremistische groepering in Irak en Syrië. Hun totale 

omvang is moeilijk vast te stellen omdat ze in de huidige situatie mensen van over de 

hele wereld aantrekken om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Ook vanuit ons 

land vertrekken Belgen om mee te strijden met de terreurorganisatie in Syrië.32 De 

terreurdreiging kwam op 7 januari 2015 plotseling heel dichtbij, doordat het Franse 

																																																																				
28 De wet van God 
29 	De Standaard, Wie zijn de IS-Strijders? via http://www.standaard.be/cnt/dmf20140612_01137990 
geconsulteerd op 29/11/2016	
30 	De Standaard, Wie zijn de IS-Strijders? via http://www.standaard.be/cnt/dmf20140612_01137990 
geconsulteerd op 29/11/2016	
31 Global Terrorism Database, About GTD. via http://www.start.umd.edu/gtd/ geconsulteerd op 22/12/2016 
32 De Standaard, Obama roept wereld op om mee te strijden tegen ISIS. Via 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140924_01285279 geconsulteerd op 29/11/2016 
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weekblad Charlie Hebdo het slachtoffer werd van een terreuraanslag. Vijf 

cartoonisten werden dood aangetroffen samen met zeven andere burgers. De 

terroristen viseerden het weekblad, omdat ze spotdreven met hun geloof, namelijk de 

islam. Na deze aanslagen besliste de Belgische regering het algemene 

dreigingsniveau in ons land te verhogen van niveau twee naar niveau drie. 

Daarnaast besliste de federale regering het leger tijdelijk in te zetten uit voorzorg. In 

februari 2015 werd ook een Syria Strategic Communications Advisory Team 

opgericht.33 Dit is een team van Belgische experts die samenwerken met Britse 

specialisten. Het doel van dit team is een algemene communicatiestrategie klaar te 

stomen die de Europese landen kunnen inplannen in hun nationaal veiligheidsbeleid. 

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is repressie alleen niet 

voldoende. Men moet inspelen op identificatieproblemen bij jongeren en 

preventiemaatregelen treffen. Zo kwam er een gestructureerde databank met alle 

gegevens over Belgische jihadi’s. Op deze manier wil men een contrapropaganda 

organiseren om een tegengewicht te bieden tegen ronselaars op sociale media, want 

de terroristische oorlog verplaatst zich ook naar de internetwereld. IS is massaal 

vertegenwoordigd op sociale netwerksites zoals Facebook. Via deze kanalen 

proberen ze verscheidene mensen te ronselen voor hun groepering.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																				
33 	De Standaard, Obama roept wereld op om mee te strijden tegen ISIS. Via 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140924_01285279 geconsulteerd op 29/11/2016	
34 	De Standaard, Obama roept wereld op om mee te strijden tegen ISIS. Via 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140924_01285279 geconsulteerd op 29/11/2016	
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2.1.4	DE	AANPAK	VAN	TERRORISME	

Veiligheid en beveiliging van passagiers uit alle landen is en blijft een primaire zorg 

van de luchtvaartindustrie na de aanslagen van 9/11. Om te reageren op de wensen 

van de consument, moet de houding en het gedrag van vliegtuigpassagiers met 

betrekking tot veiligheid en beveiliging worden geauditeerd.35 

2.1.4.1	9/11	

Op 11 september 2001 rond negen uur plaatselijke tijd vliegen kort na elkaar twee 

vliegtuigen van American Airlines de Twin Towers van het World Trade Center 

binnen. De zuidelijke Twin Tower stort om 9u50 in, de noordelijke om 10u29. Er 

vallen naar schatting 2700 doden. Om 9u37 diezelfde ochtend vliegt American 

Airlines 77 de noordwestkant van het Pentagon in Washington D.C. binnen en 

explodeert. De aanslag kost 125 mensen het leven. Om 10u00 stort de gekaapte 

United Airlines 93, op weg richting het capitool van het witte huis in Washington D.C. 

neer bij Pittsburgh. Er zijn 45 doden. 

De belangrijkste graadmeter voor de schok die een catastrofe teweegbrengt, is hoe 

lang het duurt alvorens ze met naam en toenaam benoemd wordt. Meestal zet de 

naam van een crisis zich al enkele dagen na de gebeurtenissen vast. Maar de 

aanslagen van 11 september 2001 waren zo schokkend dat het geruime tijd zoeken 

was naar een vastomlijnd label. CNN noemde het op de dag van de aanslagen 

America Under Attack, en de dag erna The Day After. Het volgde daarna president 

Bush die Amerika’s New War aankondigde. Pas weken later vond 9/11 de weg naar 

de media, de opinieleiders en de bevolking. Eerst in New York en daarna 

langzamerhand in de Verenigde Staten en de rest van de Westerse wereld. 

De gebeurtenissen van 9/11 waren letterlijk onvoorstelbaar: vier strak 

gecoördineerde terreuracties: aanslagen op onaantastbaar geachte iconen van de 

Amerikaanse macht, de dreiging van nog meer soortgelijke aanslagen. Het 

bevestigde crisisdeskundigen in hun opvatting dat ze het onvoorstelbare voortaan 

echt als één van de kenmerken van crises zouden moeten benoemen, want 9/11 

maakte het onvoorstelbare voorstelbaar. 

																																																																				
35 C. RECASCINO-FREDERICK, G. F., C. BURNS, R. FLIN, Airport security: Post 9-11 attitudes of U.S. and UK 
travellers, Colorado: Annual Aviation Technology, Integration, and Operations (ATIO), 2003, 7 p.  
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Natuurlijk waren er ook na 9/11 deskundigen die het van tevoren hadden zien 

aankomen. Enkele experts hadden eerder gewezen op het risico van een 

vliegtuiginslag in de wolkenkrabbers van Manhattan. Anderen hadden meermaals de 

kwetsbaarheid van Wall Street, het capitool en het witte huis voor terroristische 

aanslagen gelaakt. In New York waren de jaren ervoor verschillende oefeningen 

gehouden die tenminste iets weghadden van wat op 11 september gebeurde. Er was 

ook een grootschalige simulatieoefening geweest van een vliegtuig dat in de wijk 

Queens neerstortte. Op 12 november 2001 had zo’n ongeluk trouwens echt 

plaatsgevonden en was het meteen de vraag of het ook om een terroristische 

aanslag ging. 

Sinds 9/11 is de wereld verschillende keren geteisterd door grootschalige 

terroristische acties. Er zijn veel redenen waarom Europa na 9/11 een steeds 

aantrekkelijker domein voor grootschalig terrorisme is geworden. Europa is 

gemakkelijk binnen te komen. Vanuit het Midden-Oosten is het ook over land 

bereikbaar met vele privé en openbare vervoersmiddelen. In verschillende Europese 

landen kunnen islamitische groeperingen rekenen op sympathie vanuit delen van de 

moslimbevolking. Sterker nog, er is een groeiend aantal moslims in Europa die 

ontvankelijk zijn voor de denkbeelden van fundamentalistische ideologen en hun 

volgelingen. Die fundamentalistische ideeën vormen een voedingsbodem voor 

politieke radicalisering en vervolgens voor terroristische opvattingen, voornemens, 

voorbereidingen en acties.36                                 

2.1.4.1.1	GEVOLGEN	VOOR	DE	VS	

Elf september 2003 was de tweede verjaardag van de 9/11-tragedie in de Verenigde 

Staten. Sinds 9/11 plaatsvond, zijn significante wijzigingen getroffen in de luchthaven 

en de beveiliging van luchtvaartmaatschappijen over heel de wereld. In de Verenigde 

Staten alleen al zijn deze veranderingen de oprichting van de Transportation Security 

Administration (TSA) en de vereiste screening van alle ingecheckte bagage op 

vliegvelden. 

 

																																																																				
36 U. ROSENTHAL, A. RUITENBERG, Het terroristische kwaad. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2006, 
201 p. 
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De Verenigde Staten Transportation Security Administration (TSA) wijst erop dat 

middelen qua veiligheid voor het reizende publiek steeds toenemen. Dit met onder 

andere de oprichting van de federale veiligheidsoperaties op alle commerciële 

luchthavens, training en plaatsing van nieuwe security screeners, verstrekking van 

financiële middelen om deuren van de cockpit te versterken, de uitbreiding van de 

Federal Air Marshal, etc. 

2.1.4.1.2	GEVOLGEN	VOOR	EUROPA	

In de rest van Europa zijn de veiligheidsmaatregelen op luchthavens ook versterkt 

als gevolg van de 9/11 aanslagen. Terwijl sommige dit toejuichen en al deze 

inspanningen zien als een beweging om personen in meer veiligheid te brengen, zien 

anderen dit als een negatief beleid om de vrijheden van individuen in gevaar te 

brengen. Tegelijkertijd is dit voor tal van luchtvaartmaatschappijen een strijd om te 

overleven, aangezien zij een beleid voeren tegen de behoeften en wensen van hun 

reizigers. Aangezien dergelijke veranderingen onder meer een sterk toezicht op 

buitenlandse bezoekers inhouden, komt deze vrijheid alweer in gedrang. Alsook 

worden passagiers aangespoord om vroeg aan te komen op de luchthaven en 

hebben ze niet langer de luxe om voorwerpen op het vliegtuig mee te nemen, die in 

het verleden wel toegestaan werden. Het gaat hier onder meer over metalen 

scharen, tangen, etc. Bovendien, in tijden van verhoogde veiligheid, kunnen reizigers 

worden verplicht om verder weg te parkeren van de terminal. Dat zorgt voor het 

creëren van een minder handige luchthavenervaring voor reizigers.37 In deel 2.5 van 

deze scriptie zal worden weergegeven wat er tot nu toe al gerealiseerd is of 

binnenkort zal gerealiseerd worden met betrekking tot de veiligheid op Brussels 

Airport. 

 

 

 

 

 
																																																																				
37	C. RECASCINO-FREDERICK, G. F., C. BURNS, R. FLIN, Airport security: Post 9-11 attitudes of U.S. and UK 
travellers, Colorado: Annual Aviation Technology, Integration, and Operations (ATIO), 2003, 7 p.	
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2.2	VEILIGHEIDSBELEVING	

2.2.1	INLEIDING	

Het doel van terrorisme is het ontwrichten van een samenleving door met 

terreurdaden angst te gaan zaaien. Gezien de aandacht die terroristische dreiging en 

bestrijding vandaag de dag krijgt, zowel in de media als op de politieke agenda, kan 

je wel stellen dat terroristen aardig in hun opzet geslaagd zijn om de westerse wereld 

op te schudden. Maar hoe komt het dat dergelijke reactie van de westerse wereld in 

zo’n stroomversnelling is terechtgekomen? Met behulp van theorieën van Beck en 

Lyon wordt gestaafd waarom terroristische dreigingen de huidige samenleving veel 

gemakkelijker ontwricht krijgt dan voordien. In dit deel zal dan ook het begrip 

risicosamenleving en surveillancesamenleving uitgewerkt worden, met 

daaropvolgend verscheidene theorieën en begrippen die daarmee in verband kunnen 

worden gebracht. 

2.2.1	DE	RISICOSAMENLEVING	

Het concept risicosamenleving is ontstaan tijdens de jaren tachtig van de vorige 

eeuw. Deze risicosamenleving wordt gekenmerkt door oncontroleerbare risico’s die 

geproduceerd zijn door de mens zelf. De gevaren binnen deze samenleving, 

waaronder de terreurdreiging, kunnen dus niet meer beteugeld worden door de 

instituties die daarvoor in het leven geroepen zijn.38 Daarnaast zijn deze risico’s 

mondiaal van karakter. Deze mondiale reikwijdte is deels het resultaat van de 

mondiale belangstelling en hysterie door de media. 39 De socioloog Giddens, die 

Beck’s concept van risicosamenleving overnam, meent dat de risicosamenleving een 

samenleving is die in stijgende lijn gefixeerd is op de toekomst en op veiligheid. De 

socioloog Furedi gaat voort op dit begrip van de risicosamenleving. Hij stelt dat er 

binnen deze angstcultuur - die kenmerkend is voor het Westen - het idee heerst dat 

de hedendaagse gevaren groot zijn. Dit door het feit dat er sprake is van weinig 

inzicht in deze hedendaagse risico’s.40 Hij meent dat er in diezelfde angstcultuur 

steeds uitgegaan wordt van het ergste.  
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Dit Westers denkpatroon zorgt er dan weer voor dat zowel burgers als de overheid 

opereren op basis van angst en zichzelf kwetsbaar en weerloos voelen. Doordat er 

wordt uitgegaan van het ergste, worden afwijkende menselijke uitingen en 

handelingen beschouwd als potentiële risico’s voor de algehele veiligheid. Furedi’s 

ideeën over de angstcultuur komen dan weer overeen met die van de socioloog 

Bauman. Bauman meent eveneens dat de mens in een constante staat van angst 

verkeert voor gevaren die onaangekondigd en op ieder moment kunnen opduiken.41 

Deze onvoorspelbaarheid gaat dus zeker op voor terroristische aanslagen. 

Terroristische aanslagen dienen zich immers plots aan. Het is alsook lastig om in te 

schatten wanneer de terreur voorbij is.42  De respondenten in dit onderzoek zullen 

bevraagd worden over hun angstgevoelens. De angst voor risico op dergelijke 

aanslagen kan alsook gekoppeld worden aan de volgende theorie. Angst en risico 

gaan namelijk hand in hand met meer nood aan veiligheid, wat in de 

surveillancesamenleving sterkt benadrukt wordt. 

2.2.2	DE	SURVEILLANCESAMENLEVING	

Volgens ‘de veiligheidsutopie’ van Boutellier heeft een samenleving vol risico’s een 

behoefte aan veiligheid, en is een veilig land eigenlijk een bang land. Binnenin zo’n 

land heerst namelijk de hoop dat vrijheid en veiligheid samen kunnen vallen, maar 

deze hoop is illusoir en utopisch.43 Desondanks geven deze twee idealen wel richting 

aan het individuele en politieke handelen. In dit politieke handelen streven ze naar 

veiligheid en risicoreductie, wat dus een preventie-ideologie nastreeft. Vanuit deze 

preventie-ideologie en om een halt toe te roepen aan onder meer het terrorisme, zijn 

sinds de aanslagen van 11 september 2001 de kleinste details in het dagelijks leven 

gevolgd en vastgelegd. Daarnaast zijn videocamera’s in publieke ruimten de dag van 

vandaag een bekend gezicht en een geaccepteerd gegeven geworden. Ook 

impliceert reizen per vliegtuig sinds enkele jaren steevast bodyscanners. 44  
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Socioloog Lyon stelt dus dat de hedendaagse samenleving een 

surveillancesamenleving is, 45  die in verband wordt gebracht met de 

institutionalisering van angsten. Die surveillance zorgt er echter voor dat burgers 

vrijheid, privacy en waardigheid verliezen. Door deze beperking op vrijheid, privacy 

en waardigheid heeft deze surveillancecultuur zowel sociale als psychologische 

gevolgen.46  Foucault stelt dat surveillance ervoor zorgt dat mensen het gevoel 

hebben voortdurend in de gaten te worden gehouden. Dit leidt er vervolgens toe dat 

zij zichzelf gaan controleren en disciplineren. Hierop voortbouwend hebben 

verscheidene psychologen aangetoond dat het idee geobserveerd te worden pro-

sociaal gedrag, zoals het verlenen van hulp, bevordert. Maar ondanks dit positief 

effect kan dit ook argwaan gaan opwekken bij mensen.47  De surveillancecultuur 

zorgt er dus mede voor dat mensen, andere medeburgers en overheidsinstanties 

gaan wantrouwen en dit wantrouwen komt de veiligheidsbeleving van mensen zeker 

niet ten goede.48 In dit onderzoek zal worden nagegaan of de extra controle- en 

beveiligingsmaatregelen op Brussels Airport een wantrouwen veroorzaakt bij de 

respondenten, of net een gereduceerd risicogevoel. Wantrouwen kan dan weer 

verklaard worden aan de hand van de theorie hieropvolgend.  

2.2.2.1	DE	ISLAMITISCHE	ANDER	

Wantrouwen ten opzichte van anderen kan verklaard worden aan de hand van de 

‘terror management’-theorie, die ontwikkeld is door de psychologen Greenberg, 

Pyszczynski en Solomon.49  Deze theorie gaat uit van twee principes, waar de 

menselijke drijfveer om in leven te blijven er één van is. De andere is het menselijke 

bewustzijn dat de dood onvermijdelijk is, hetgeen ook wel ‘mortality salience’ wordt 

genoemd.50 Om de angst voor de dood het hoofd te bieden, hanteert de mens 

volgens de ‘terror management’-theorie twee soorten afweermechanismen. Als 

eerste de proximale afweermechanismen, zoals het ontkennen van deze doodsangst 
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of de kans een dodelijk slachtoffer te worden. Deze zijn bewust en rationeel van 

aard. Ten tweede de distale afweermechanismen die onbewust zijn. Onder distale 

afweermechanismen onderscheidt de ‘terror management’ theorie het culturele 

wereldbeeld, dat een gevoel van zekerheid en veiligheid verschaft. Maar ook het 

begrip zelfwaardering, die hoog is wanneer mensen het gevoel hebben aan het 

culturele wereldbeeld te voldoen. Om dit wereldbeeld na te leven en in stand te 

houden, trekken mensen zich terug in de eigen culturele groep en distantiëren zij 

zich van ‘de Ander’.51  Binnen de antropologie wordt ‘de Ander’ beschouwd als 

iemand die verschilt van en vreemd is aan de eigen groep.52 Tijdens het creëren van 

‘de Ander’ vindt stereotypering plaats. Hierbij wordt de complexiteit en subjectiviteit 

van het individu genegeerd, en gebruik gemaakt van generalisaties. In de 

betekenisgeving aan en het gedrag ten opzichte van ‘de Ander’ maken mensen, 

veelal onbewust, gebruik van ‘frames’. Deze frames worden gedeeltelijk bepaald 

door de mediaberichtgeving over, en de handelingen en retorica van overheden ten 

opzichte van, deze ‘Ander’.53 De Verenigde Staten en hun ‘war on terror’ hebben een 

grote rol gespeeld bij de constructie van het frame die burgers van ‘de terroristische 

Ander’ hebben.54 De ‘war on terror’ verwijst naar de internationale militaire acties 

onder leiding van de Verenigde Staten tegen extremistische organisaties. 55  De 

aanslagen op 11 september 2001 waren het startsein van deze ‘war on terror’. 

Doordat de islamitische terreurorganisatie Al-Qaida verantwoordelijk gehouden wordt 

voor deze aanslagen, richtte deze ‘war on terror’ zich in eerste instantie op 

islamitisch terrorisme. Velen zijn van mening dat de Verenigde Staten en andere 

machtige natiestaten die meededen aan de ‘war on terror’ op deze wijze de identiteit 

van de terrorist – ‘de islamitische terrorist’ – bepaald hebben. Maar overheden zijn 

echter niet de enigen die het beeld construeren dat mensen van een terrorist 

hebben. Zoals eerder vermeld, speelt de media ook een grote rol in de constructie 

van dit beeld. De betekenissen die media door middel van hun berichtgeving 

verspreiden zijn niet allesbepalend, aangezien de ‘ontvangers’ van deze 
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berichtgeving geen passieve actoren zijn. Hoewel de media betekenissen op een 

bepaalde manier kan ‘framen’, kan de ‘ontvanger’ deze analyseren of anders gaan 

interpreteren. Dit vanwege de persoonlijke achtergrond, kennis en 

interpretatieschema’s van de ontvanger.56 Toch was 9/11 van grote invloed op het 

beeld dat mensen van ‘de terrorist’ hebben.57 Bovendien wordt gesteld dat deze 

berichtgeving onderdeel is van de ‘war on terror’, aangezien terroristische aanslagen 

die door moslims gepleegd zijn uitgebreider belicht worden door de media dan de 

aanslagen die gepleegd worden door niet-islamitische terroristen. Sinds die 

aanslagen worden de islam en moslims in de media vaker beschouwd als een 

bedreiging voor de veiligheid. Door deze berichtgeving is er dan ook angst ontstaan. 

Niet alleen voor de ‘islamitische, terroristische Ander’, maar ook voor de ‘islamitische 

Ander’ in het algemeen. De communicatiewetenschappers Bowe, Fahmy, Matthes en 

Tutt stellen dat moslims nog vaker negatief dan positief in de media verschijnen en 

erkennen dat moslims in de media veelvuldig beschouwd worden als een 

(terroristische) dreiging. Dit alles ondanks het feit dat er ook steeds meer en meer 

multidimensionale moslimpersonages in populaire tv-series e.d. aanwezig zijn. Er 

kan dus ook gesteld worden dat sinds 11 september 2001 de islam en moslims door 

de politiek, media en burgers vaker in verband gebracht zijn met terrorisme.5859 De 

invloed van media is niet de kern van dit onderzoek, maar de onderzoeker zal bij de 

respondenten toch op een zachte wijze nagaan of deze de onveiligheidsgevoelens 

aanwakkeren. Alsook wordt bevraagd of de geïnterviewden inderdaad meer op hun 

hoede zijn in het bijzijn van ‘de Ander’. Niet enkel deze ‘oorzaken’ hebben 

onveiligheidsgevoelens als gevolg. Meerdere eigenschappen spelen hier een rol in, 

deze komen in volgende theorie aan bod. 
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2.2.2.1.1	FEAR	OF	CRIME	

Hoewel men vanaf de jaren zeventig onderzoek doet naar (on)veiligheidsgevoelens, 

ontbreekt een eenduidige definitie van dit begrip en worden er verschillende termen 

gebruikt in onderzoeken. In Engelstalige publicaties wordt vaak de term ‘fear of 

crime’ gebruikt.60 Tegenover het begrip ‘fear of crime’ wordt ‘concern for crime’ 

geplaatst. Deze wil de algemene veiligheidsproblemen meten, terwijl fear of crime de 

persoonlijke angst of ongemak van het individu meet ten gevolge van criminele 

incidenten.61 Letterlijk vertaald spreekt men over de angst om slachtoffer te worden 

van een misdaad. Volgens Vanderveen duidt veiligheidsbeleving “op de beleving van 

veiligheid van mensen in de ruimte waarin zij zich bewegen, zoals de eigen wijk, die 

aangetast kan worden door potentiële of directe dreiging van personen”.62 In deze 

omschrijving wordt gesproken over een potentiële of directe dreiging van personen. 

Hoewel bij veiligheidsbeleving vooral de relatie wordt gelegd met andere vormen van 

criminaliteit, vindt de onderzoeker dat terrorisme ook een vorm van criminaliteit is die 

een potentiële of directe dreiging kan vormen. Wat ‘de eigen wijk’ betreft, kan 

dergelijk begrip in dit onderzoek betrekking hebben tot het domein Brussel Nationale 

luchthaven. In het onderzoek staat de veiligheidsbeleving van reizigers en 

werknemers centraal. Het belangrijkste doel binnen dit onderzoek is inzicht 

verwerven in de veiligheidsbeleving van deze respondenten in het kader van 

Brussels Airport, welke getroffen is door terrorisme. Alsook wordt er nagegaan wat 

de invloed is van de reeds getroffen maatregelen op werknemers, reizigers en hun 

veiligheidsbeleving. Zoals eerder vermeld zijn er tot op de dag van vandaag weinig 

wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit onderwerp.  

Theorieën die zich specifiek richten op de invloed van terrorismebestrijding op de 

veiligheidsbeleving van burgers zijn er dus ook niet. Uit de literatuurstudie bleek wel 

dat er reeds tal van onderzoek is verricht naar factoren die van invloed zijn op de 

veiligheidsbeleving. In het kader van dit onderzoek is het dus interessant om deze 

inzichten nader te bekijken. Enerzijds helpen deze inzichten bij het begrijpen van het 

fenomeen veiligheidsbeleving. Maar anderzijds vindt de onderzoeker zoals eerder 
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vermeld dat deze inzichten in de veiligheidsbeleving bij alledaagse vormen van 

criminaliteit mede te projecteren zijn op de veiligheidsbeleving omtrent terrorisme. Dit 

door het feit dat de veiligheidsbeleving omtrent terrorisme net zo goed door bepaalde 

factoren beïnvloed wordt als de veiligheidsbeleving omtrent andere vormen van 

criminaliteit.  

Ferraro definieert ‘fear of crime’ als volgt: “an emotional response of dread or anxiety 

to crime or symbols that a person associates with crime.”63 In deze definitie kan men 

drie componenten onderscheiden, een affectieve, een cognitieve en een 

gedragscomponent. De affectieve component verwijst naar een subjectief gevoel van 

(on)veiligheid. Die component wordt beïnvloed door de cognitieve component. Deze 

cognitieve component omvat de beschikbare kennis van iemand en diens gedachten 

en verbeeldingen van wat er zou kunnen gebeuren. Deze informatie, gedachten en 

verbeeldingen, maar ook het eerdergenoemde subjectieve veiligheidsgevoel, 

beïnvloeden het gedrag van iemand. Dit wordt beschouwd als de gedragscomponent 

van veiligheidsbeleving. 64  Om een zo volledig mogelijk beeld van 

onveiligheidsgevoelens te creëren, is het nodig om elk van deze componenten te 

bevragen. Alsook is veiligheidsbeleving het resultaat van een wisselwerking tussen 

processen op verschillende schaalniveaus en dient deze beleving dus 

interdisciplinair onderzocht te worden. Veiligheidsbeleving wordt onder meer 

bestudeerd vanuit de sociologie, psychologie, antropologie en 

communicatiewetenschap. Deze verschillende wetenschappelijke disciplines hebben 

verschillende ideeën en theorieën over de veiligheidsbeleving. De verscheidene 

inzichten vanuit dergelijke wetenschappelijke disciplines geven aan dat de beleving 

van veiligheid een veelzijdig concept is. De beleving is noch een puur psychologisch, 

noch een puur sociologisch begrip. Wanneer alleen vanuit de antropologie of 

communicatiewetenschap naar deze beleving zou gekeken worden, is dit niet 

voldoende. Afzonderlijk kunnen deze disciplinaire inzichten dus ook geen volledig 

beeld verschaffen van de veiligheidsbeleving. Voor een volledig beeld is een 

interdisciplinaire benadering daarom noodzakelijk, waarbij verschillende 

wetenschappelijke invalshoeken niet enkel naast elkaar gezet worden, maar 
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geïntegreerd worden. Perspectieven op veiligheidsbeleving vanuit de psychologie, 

antropologie, sociologie en communicatiewetenschap zijn in dit onderzoek 

geïntegreerd.65  

In het proces van angstontwikkeling is een cognitieve inschatting de eerste fase. Het 

houdt in dat men stimuli die op gevaar duiden gaat opmerken en vertalen naar de 

eigen situatie. Zo kan men het eigen risico op slachtofferschap inschatten.66 Het 

meten van de cognitieve component komt erop neer een persoon een inschatting te 

laten maken van de mogelijke kans om slachtoffer te worden van een bepaald 

misdrijf. Ondanks het feit dat de cognitieve component steeds bevraagd wordt zijn er 

nog steeds auteurs die de meerwaarde hiervan in vraag stellen. Zij beargumenteren 

dat de cognitieve component niets te maken heeft met emoties en dat het dus niet 

als een angst voor criminaliteit kan beschouwd worden. Ze zien het als één van de 

oorzaken van angst. Het maken van een risico-analyse kan ervoor zorgen dat 

mensen hun eigen situatie als gevaarlijk gaan beschouwen. Dat kan leiden tot 

angstgevoelens 6768 De empirische basis hiervoor is echter vrij klein en verscheidene 

bronnen spreken elkaar tegen. Sommigen vinden dat de risico-inschatting van de 

eigen situatie los staat van de gemeten persoonlijke angst en dat de cognitieve 

component dus weinig te maken heeft met emoties.69 Anderen vinden dan weer dat 

de relatie tussen de cognitieve en emotionele component zelfs causaal is. 

Verschillende studies met betrekking tot onveiligheidsgevoelens geven aan dat de 

risico-inschatting van de eigen situatie een goede voorspeller is voor het gevoel van 

veiligheid. 70 71  De emotionele component is de minst gebruikte en bestudeerde 

component van de onveiligheidsgevoelens. Men slaagt er niet in om dit complexe 

begrip te operationaliseren.72 De emotionele component omvat enerzijds de angst 
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om slachtoffer te worden van misdrijven en anderzijds de niet-specifieke angst in 

verband met veiligheid in eigen huis of buurt. Het is een expressie van angst en een 

gevoel van bedreiging, hulpeloosheid en kwetsbaarheid ten opzichte van 

criminaliteit.73 Sommige auteurs vinden dat de emotionele component het meest 

correct is om onveiligheidsgevoelens te meten.7475 Dit omdat angst emotioneel van 

aard is, waardoor ‘fear of crime’ verwijst naar de negatieve emotionele reactie op 

criminaliteit. 76  Emotionele reacties zouden alsook een invloed hebben op de 

cognitieve component. De manier waarop men zich slachtofferschap voorstelt, zou 

namelijk beïnvloed worden door emoties. Doordat mensen zich deze gevaarlijke 

situaties levendiger gaan voorstellen, kan dit ook het gedrag beïnvloeden. Deze leidt 

dan weer tot een hoger gerapporteerd onveiligheidsgevoel. 77 De emotionele 

component is dus een betrouwbare graadmeter voor het onveiligheidsgevoel, 

aangezien ze door de verbondenheid met de andere twee componenten een vrij 

volledig beeld van het onveiligheidsgevoel kan vormen.78  

De laatste component, die het meeste aan bod komt is de gedragsmatige 

component. Deze komt in het angstproces na de emotionele component en staat 

voor de reacties op angst, zoals ontwijkend of defensief gedrag.79 Voorstanders van 

deze component verdedigen de stelling dat handelingen van mensen een betere, 

werkelijke indicatie van angst geven dan hetgeen wat ze zeggen. De tegenstanders 

argumenteren dan weer dat de handelingen niet als een indicator, maar als een 

gevolg van angstgevoelens moeten bekeken worden. 80  Wel moeten we steeds 

kritisch blijven over de redenen waarom iemand bepaald vermijdend gedrag stelt.81 
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Dit heeft niet altijd te maken met criminaliteit of de angst hiervoor. Daarom kan het 

nuttig zijn om naar criminaliteit te verwijzen of toch duidelijk te maken dat het over 

criminaliteit gaat.  

2.2.2.1.2	FEAR	OF	TERRORISM	

De distantie van en de angst voor ‘de Ander’ sluiten beide aan op het begrip 

xenofobie. Xenofobie wordt namelijk regelmatig in verband gebracht met 

vreemdelingenhaat. Mede wordt het gedefinieerd als een irrationele angst voor alles 

wat vreemd, ongewoon of onbekend is.82 Een angststoornis of fobie belemmert het 

‘normaal’ functioneren door vrees of angst.83  Het functioneren wordt verhinderd 

indien deze angst gepaard gaat met een hoge mate van onzekerheid en vaagheid, 

zoals het geval is bij de angst voor terreur.8485 De angst voor terreur is groter bij 

vrouwen, stedelingen en lager opgeleiden.86 Ook werd er geconstateerd – zoals 

eerder vermeld - dat hoe meer iemand blootgesteld wordt aan terreurnieuws des te 

groter diens angst is dat een familielid het slachtoffer wordt van een terroristische 

aanslag.  

Enkele dagen na 9/11 had bijna de helft van de Amerikanen substantieel last van 

één of meerdere stresssymptomen en maakten ze zich zorgen over de veiligheid van 

zichzelf en die van dierbaren.87 In vergelijking met de bovengenoemde Amerikaanse 

studies laat Europees onderzoek een ander beeld zien. Het onderzoek van de 

psychologen Ekeberg, Fauske en Berg-Hansen toont aan dat Noren na 9/11 niet 

banger zijn om te reizen per vliegtuig dan daarvoor. Dit duidt wellicht op een meer 

onverschillige houding. 88  Ook kan deze bevinding in verband gebracht worden met 

een nuchtere of rationele houding en daarmee met de proximale 

afweermechanismen zoals onderscheiden door de ‘terror management’-theorie. 

																																																																				
82  O. YAKUSHKO, Xenophobia: Understanding the roots and consequences of negative attitudes toward 
immigrants. The Counseling Psychologist, 2009, 37(1), 36-66. 
83 P. GRAY, Psychology (6th ed.). New York, NY: Worth Publishers, 2011, 674 p. 
84 M. R. TORABI, D. C. SEO, National study of behavioral and life changes since September 11. Health 
Education & Behavior, 2004, 31, 179-192. 
85 K. RIEZIER, The social psychology of fear. American Journal of Sociology, 1944, 49, 489- 498. 
86 J.A. BOSCARINO, C.R. FIGLEY, R.E. ADAMS, Fear of terrorism in New York after the September 11 terrorist 
attacks: Implications for emergency mental health and preparedness. International Journal of Emergency Mental 
Health and Human Resilience, 2003, 5, 199-209.  
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Aangezien de feiten van 22/3 nog maar recent zijn, is er nog geen kwantitatief 

onderzoek gebeurd naar het feit of de Belgen en andere Europeanen nu banger zijn 

om te reizen per vliegtuig vanuit Brussels Airport en welke specifieke kenmerken 

deze ‘bangere’ personen dan net hebben. Dit kwalitatief onderzoek zal deels een 

antwoord bieden op de vraag of de bevraagde respondenten nu meer schrik hebben 

om te vliegen en  om te reizen vanaf het vertrekpunt Brussel Nationale Luchthaven. 

Het onderzoek zal niet nagaan in welke mate bepaalde persoonskenmerken zoals 

geslacht, leeftijd e.d. hiermee in verband kunnen gebracht worden.  

2.2.3	CONCLUSIE	

Deze drie besproken componenten met betrekking tot veiligheidsbeleving zijn 

gebruikt bij het opstellen van bepaalde interviewvragen. Na het afnemen van de 

interviews bij de respondenten zal teruggekoppeld worden welke handelingen zich 

specifiek stelden per type component. Het is belangrijk dat verschillende instanties 

op de luchthaven de veiligheid van zowel de werknemers als de reizigers gaat 

waarborgen. Welke instanties dit precies zijn en op welke manier zij onderling 

samenwerken, komt in het volgende stuk aan bod. 
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2.3	PLURAL	POLICING	

2.3.1	INLEIDING	

Het aanpakken en verbeteren van diverse aspecten in verband met de veiligheid in 

onze angstcultuur vereist een deskundige en planmatige aanpak van de 

politiediensten. Een enorm bedrag is de laatste jaren uitgegeven aan ‘de reactie op’ 

terrorisme. Hoe dan ook, is dit niets vergeleken met het bedrag dat reeds 

gespendeerd is aan manieren om terrorisme te bestrijden. De periode 2001-2013 

spreken we hier over een bedrag van honderden biljoenen dollars.89 De politie 

engageert zich om een excellente politiezorg aan te bieden aan de bevolking. 

Hiervoor is een degelijke organisatie van de politiewerking nodig volgens de 

beschikbare middelen. Er dienen verantwoorde keuzes gemaakt te worden zodat de 

politie kan voorzien in extra inspanningen voor de aanpak van de meest ernstige 

veiligheidsproblemen. De keuzes die gemaakt worden en de aanpak moeten degelijk 

onderbouwd zijn, zodat ze verantwoord kunnen worden ten opzichte van de 

bevolking. De Federale Politie stelt vierjaarlijks een Nationaal Veiligheidsbeeld 

(NPVB) op ter voorbereiding van het Nationaal Veiligheidsplan. Vanuit de huidige 

kennis over de omvang en de ernst van veiligheidsproblemen en alsook vanuit de 

nieuwe tendensen en onderbouwde toekomstperspectieven worden hierin prioritaire 

veiligheidsproblemen naar voren geschoven. In een moderne samenleving volstaat 

bij de keuze van de prioriteiten echter niet alleen de visie van de politie, de 

bestuurlijke en de gerechtelijke overheden. Ook de mening van de bevolking kan als 

een bijkomende informatiebron worden beschouwd voor de prioriteitstelling. 90 

Veiligheidszorg wordt dus niet langer beschouwd als slechts een 

verantwoordelijkheid van politie en justitie. Andere partijen, zowel publiek als privaat, 

hebben in toenemende mate taken op zich genomen in het voorkomen en bestrijden 

van overlast, sociale wanorde en criminaliteit. Deze ontwikkelingen hebben deels 

voor overeenkomsten gezorgd, maar de vraag mag natuurlijk ook gesteld worden of 

deze manier van werken geen problemen en vraagstukken heeft opgeroepen.91 In 

deze masterproef zal nagegaan worden welke actoren op Brussels Airport precies 

																																																																				
89 Savenberg S., W. P. (2010). Crime Concern: een bevolkingsbevraging over het belang van een aantal 
veiligheidsproblemen. Panopticon, 31. 
90 Savenberg S., W. P. (2010). Crime Concern: een bevolkingsbevraging over het belang van een aantal 
veiligheidsproblemen. Panopticon, 31. 
91  J. TERPSTRA, B. STOKKOM, R. SPREEUWERS (2013). Toezichthouders en handhavers in de 
(semi)publieke ruimte: een internationale vergelijking. Radboud Universiteit, Nijmegem, 2013, 8 p. 
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instaan voor de veiligheid en hoe hun onderlinge samenwerking en informatie-

uitwisseling verloopt. Ook zal worden nagegaan bij de respondenten of hun 

veiligheidsbeleving deels te maken heeft met de aanpak van de veiligheidsdiensten 

en of de veiligheidsdiensten eigenlijk wel een invloed hebben op de angstcultuur 

waarin wij leven. Verder zal aan de respondenten gevraagd worden waar zij prioritair 

op zouden inzetten, welke veiligheidsmaatregelen zij belangrijk achten. Aangezien 

plural policing - zoals eerder vermeld - niet enkel de visie van de overheidsdiensten 

betreft. Voor we bij deze resultaten uitkomen is het belangrijk een goede definitie met 

betrekking tot plural policing te verwoorden. 

2.3.2	DEFINITIE	

Het concept van de meervoudige politie heeft een centrale positie in de 

criminologische literatuur sinds de jaren 1990.92 De term kan gedefinieerd worden op 

verschillende manieren. Voor dit onderzoek werd onder andere de definitie van 

Jones en Newburn’s gevolgd, die zich in deze definitie meer focust op het ‘policing’ 

aspect dan op het ‘plural’ aspect: 

“Organized forms of order maintenance, peacekeeping, rule or law enforcement, 

crime investigation and prevention and other forms of investigation and associated 

information-brokering undertaken by individuals or organizations, where such 

activities are viewed by them and/or others as a central or key defining part of their 

purpose.”93 

Aangezien het ‘plural’ aspect wel degelijk een belangrijke factor is binnen de 

(samen)werking van Brussels Airport, wordt er voor het belang van deze scriptie 

alsook een definitie vermeld die zich meer toespitst op dit facet. Namelijk de definitie 

van Loader: 

“What we might call a shift from police to policing has seen the sovereign state – 

hitherto considered focal to both provision and accountability in this field – 

reconfigured as but one node of a broader, more diverse network of power. Sure 

enough, this network continues to encompass the direct provision and supervision of 

policing by institutions of national and local government. But it now also extends – as 

we shall see – to private policing forms secured through government; to transnational 
																																																																				
92 D. BOELS, Plural policing: a state-of-the-art review, Gent: Universiteit Gent, 2015, 16 p. 
93 D. BOELS, Plural policing: a state-of-the-art review, Gent: Universiteit Gent, 2015, 16 p. 
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policing arrangements taking place above government; to markets in policing and 

security services unfolding beyond government; and to policing activities engaged in 

by citizens below government. We inhabit a world of plural, networked policing.”94 

2.3.3	INTEGRALE	VEILIGHEID	LUCHTHAVEN	

De diensten die instaan voor de veiligheid op de luchthaven van Zaventem zijn: 

Brussels Airport Company (BAC), luchtvaartpolitie/Brussel-Nationaal, de federale 

gerechtelijke politie, de brandweer, G4S, en de militairen. Met betrekking tot deze 

masterproef zal worden nagegaan hoe de onderlinge samenwerking en informatie-

uitwisseling tussen deze diensten verloopt. Ook zal worden nagegaan bij de 

respondenten of hun veiligheidsbeleving deels te maken heeft met de aanpak van de 

veiligheidsdiensten. En of de veiligheidsdiensten eigenlijk wel een invloed hebben op 

de angstcultuur waarin wij leven. Verder zal aan de respondenten gevraagd worden 

welk effect de veiligheidsmaatregelen momenteel hebben voor hen, aangezien plural 

policing -zoals eerder vermeld- niet enkel de visie van de overheidsdiensten betreft is 

het belangrijk ook een zicht te hebben op de feiten vanuit een ander oogpunt. Enkele 

belangrijke zaken zijn in de tussentijd van dit onderzoek reeds onderzocht door de 

parlementaire onderzoekscommissie die is opgesteld door de tragische 

gebeurtenissen. Waar zij zich specifiek op toespitsen wordt aangehaald in volgend 

stuk. 
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2.4	PARLEMENTAIRE	ONDERZOEKSCOMMISSIE	

Op 11 april 2016 werd er een voorstel ingediend tot oprichting van een parlementaire 

onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die 

hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven 

Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel. Dit met inbegrip van 

de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische 

dreiging. 95 In de toelichting van hun voorstel schetsten ze de tragische 

gebeurtenissen van 22 maart en constateren zij dat de die dag gepleegde 

terroristische aanslagen de ergste zijn die België ooit heeft meegemaakt. Op 14 april 

2016 heeft de Kamer in plenum het voorstel aangenomen. 96  Er zal op deze 

onderzoekscommissie niet uitgebreid worden ingegaan, maar toch vond de 

onderzoeker het belangrijk dat het bestaan ervan werd aangekaart. Vandaar zal er 

kort vermeld worden wat specifiek hun doelstellingen en bevoegdheden zijn.97 

2.4.1	INSTELLING	

Met de instelling van een onderzoekscommissie beogen de indieners te analyseren 

of de wetgeving in de praktijk werkt en deze het mogelijk maakt radicalisme en 

terrorisme efficient te bestrijden en welke aanpassingen eventueel nodig zijn. 

Anderzijds of de uitvoerende macht en haar diensten op adequate wijze voor de 

veiligheid van de burgers zorgen. Artikel 1, § 1 van het voorstel, zoals het in plenaire 

vergadering werd aangenomen, omschrijft de opdracht van de parlementaire 

onderzoekscommissie als volgt:  
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aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, 
met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging, DOC 
54 1752/001-006, 3 augustus 2016, 1-107	
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“Er wordt een parlementaire onderzoekscommissie ingesteld, belast met het 

onderzoek naar alle omstandigheden die hebben geleid tot de aanslagen in de 

luchthaven Brussel-Nationaal te Zaventem en het metrostation Maalbeek te Brussel 

op 22 maart 2016, alsook naar de anticipatie en de aanpak van de gebeurtenissen 

door de diverse overheden.”98  

2.4.2	OPDRACHTEN	

De taak van de onderzoekscommissie bestaat erin om:  

1) “een chronologische en historische reconstructie te maken van alle feiten die 

hebben geleid tot de aanslagen van 22 maart 2016;  

2) de hulpverlening aan de slachtoffers te analyseren;  

3) na te gaan of alle bevoegde diensten op adequate wijze hebben gefunctioneerd 

om het hoofd te bieden aan de terroristische dreiging. Zij onderzoekt daarbij onder 

meer:  

! de inzameling en de doorstroming van de informatie;  

! het beheer en het gebruik van de informatie en van de databanken;  

! de samenwerking tussen de diverse Belgische diensten en overheden en met 

de buitenlandse en internationale overheden en diensten;  

! de capaciteit aan personele, financiële en materi- ele middelen, en de 

aanwending ervan;  

! het risicobeheer en de anticipatie van de crisis;  

! het beheer van de crisis vanaf de eerste explosie, zowel op operationeel als 

op communicatief vlak;  

! de opvolging van de betrokken geradicaliseerde individuen;  
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4) een analyse te maken van:  

! de diepere oorzaken van de ontwikkeling van het radicalisme in ons land, 

hierin inbegrepen de impact van het buitenlands beleid en het integratiebeleid; 

meer specifiek de inworteling van het radicalisme alsook de trend van het 

terugplooien op de eigen gemeenschap en de toenemende gettovorming in 

sommige wijken van onze steden en de manier waarop de verschillende 

bevoegde overheden met die ontwikkelingen omgaan;  

! de evolutie van de bestaande nationale strafwetge- ving en haar toepassing in 

het kader van de strijd tegen het terrorisme, onder meer inzake de 

voorwaardelijke invrijheidsstelling, de financiering van het terrorisme, de 

wapenhandel, de strijd tegen radicalisering in de gevangenissen, ...; alsook de 

evolutie van de bestaande regelgeving op Europees niveau en haar 

toepassing; 

! de evolutie en de relevantie van de veiligheidsar- chitectuur en –voorzieningen 

van het land in verband met het terrorisme;  

! de verbanden tussen de terroristische daden en de andere vormen van 

criminaliteit;  

! de fenomenen om individueel of in groepsverband geradicaliseerde personen 

of terroristische handelingen goed te praten of te verbergen;  

! de mogelijke verbanden tussen deze radicale en extremistische fenomenen 

en het daadwerkelijk plegen van aanslagen, al dan niet op ons grondgebied, 

door Belgen of buitenlandse ingezetenen in België;  

! de opvolging van de geradicaliseerde individuen en van hun eventuele 

rekrutering, vooral van hen die gevochten hebben in Syrië.“99 
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2.5	VEILIGHEIDSMAATREGELEN	SINDS	22/3	

De aanslag op 22 maart heeft een zware impact gehad op het aantal reizigers dat 

gebruik maakt van Brussels Airport als vertrekpunt. In maart en april 2016 kreeg de 

luchthaven respectievelijk 1,2 miljoen en 1,1 miljoen reizigers over de vloer.100 Deze 

cijfers lagen 29,1% lager voor maart en 46,5% lager voor april dan in dezelfde 

maand van 2015.101 In het algemeen heeft de luchthaven 2016 afgesloten met 21,5 

miljoen passagiers. Dat zijn maar liefst 2,2 miljoen passagiers minder dan in 2015.102 

Enerzijds is deze daling te wijten aan het feit dat er minder toeristen naar ons komen 

sinds de aanslagen. Het gaat enerzijds over Amerikanen en Aziaten die Europa en 

België in het bijzonder voorlopig links laten liggen. Anderzijds is er een daling qua 

vakantieboekingen van Belgen voor  reizen naar Turkije.103 Het is dus duidelijk dat 

Brussels Airport direct na de aanslag een grote impact heeft gekend, maar er tot eind 

2016 alsook niet in geslaagd is deze tekortkomingen op te heffen. Het is hen dus nog 

niet gelukt om de terreuraanslagen achter zich te laten. Ondanks deze negatieve 

cijfers werden er wel enkele maatregelen ingevoerd om het onveiligheidsgevoel terug 

te schroeven en aldus meer reizigers naar Zaventem te lokken. 

Sinds de aanslagen werden volgende bijkomende veiligheidsmaatregelen ingevoerd. 

Volgende maatregelen zijn terug te vinden op de site van Brussels Airport: 

! De Kiss & Ride zone voor de vertrekhal blijft dicht. Er is een gratis drop-off 

zone en parkings die zich tegenover de terminal bevinden; 

! De pre-check structuren op het trottoir voor de vertrekhal zijn vervangen door 

minder zichtbare veiligheidsmaatregelen; 

! Op de toegangsweg naar de luchthaven zijn camera’s met 

nummerplaatherkenning aanwezig. Wagens kunnen dus gestopt worden voor 

een controle van de inzittenden en hun bagage; 

! In en rond de luchthaven zijn gezichtsherkenningscamera’s aanwezig; 

! Wie met de trein komt, kan in de stationshal aan een veiligheidscontrole 

worden onderworpen; 
																																																																				
100  BELGA, Terreur kost Zaventem 7 procent passagiers, via 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170217_02735857 geconsulteerd op 25/3/2017 
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! Wie de terminal binnengaat op het niveau waar passagiers aankomen, of van 

het busstation komt, kan aan een controle onderworpen worden; 

! Militairen zijn nog steeds aanwezig op de luchthaven, aangezien het 

dreigingsniveau nog altijd op 3 staat, naar mate dit niveau lager zal worden 

zullen de militairen wellicht verdwijnen; 

Desondanks de informatie die Brussels Airport meedeeld, is er nog een maatregel 

getroffen, maar die niet vermeld staat op hun site.  

2.5.1	SNELLERESPONSTEAM	(SRT)	

Het Zaventemse snelleresponsteam (SRT) zal dus een eerstelijnsfunctie uitoefenen. 

Dit wil zeggen dat zij de eersten zijn die zullen ingrijpen bij verdachte situaties op de 

luchthaven. Alles hangt af van de omstandigheden, maar zij kunnen meteen 

reageren of als noodteam tussenbeide komen in afwachting van de komst van de 

gealarmeerde elite-eenheden. Het SRT is uitgerust met kogelwerende vesten, 

ballistische helmen, semi-automatische wapens en ‘less-lethal-wapens’. Dit laatste is 

een wapen waarmee je projectielen van kunststof kan afvuren om zo een agressieve 

verdachte uit te schakelen zonder hem te doden. Op alle luchthavens in België zal er 

gezorgd worden voor een snellere detective en sterkere bewaking, dit met in de 

eerste plaats technische hulpmiddelen. Of er dus ook op andere luchthavens een 

SRT komt is nog niet duidelijk.104 

2.5.2	CONCLUSIE	

Het is de bedoeling om van zeer zichtbare naar iets minder zichtbare maatregelen te 

gaan, maar met een hoger veiligheidsniveau. Minister Jambon spreekt van een 

evolutie naar een nieuw veiligheidsconcept met integratie van menselijke controle en 

inzet van technologie. Het is de bedoeling om het veiligheidsconcept op termijn ook 

uit te breiden naar de regionale luchthavens. Tegen 2021 zal Brussels Airport 1 

miljard euro investeren in veiligheid. Tientallen miljoenen zullen gaan naar nieuwe 

bagagescanners en een ondergrondse ruimte om eventuele explosies van verdachte 

koffers op te vangen. Hoe die ‘bunker’ er precies zal uitzien is voorlopig nog niet 
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geweten.105 Of de reeds getroffen maatregelen echter efficiënt zijn en mede een rol 

spelen in de veiligheidsbeleving van de aanwezigen in de luchthaven is nog af te 

wachten. De resultaten van dit onderzoek zullen daar een helder beeld over 

scheppen, die komen aan bod in het laatste hoofdstuk.  
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III.	METHODOLOGISCH	LUIK	

Deze masterproef maakt gebruik van een aantal methodes. Enerzijds werd een 

literatuurstudie uitgevoerd, waarin een aantal begrippen en theorieën getoetst 

werden, anderzijds is er gebruik gemaakt van een kwalitatief empirisch onderzoek. 

Dit onderzoek werd door de onderzoeker opgezet door middel van 

semigestructureerde interviews. Aan de hand van deze interviews fungeren de 

respondenten als bron. Werknemers leveren kennis aan, maar verstrekken net zoals 

de reizigers informatie over hun ervaringen en belevingen.106 De literatuurstudie die 

volgt schetst het theoretische kader van dit onderzoek. Daaropvolgend zal het 

empirische deel dieper ingaan op deze elementen in de praktijk. 

3.1	LITERATUURSTUDIE	

De literatuurstudie schetst het algemene kader van het onderzoek. Deze masterproef 

startte dan ook met het kaderen van enkele belangrijke begrippen en een 

omschrijving van de theoretische stromingen die van belang waren bij dit onderwerp. 

Er werden zowel theorieën voor het verklaren van onveiligheidsgevoelens 

besproken, als theorieën over het ontwikkelen van een veiligheisbeeld en vermijdend 

gedrag. Dergelijke literatuur was nodig om een antwoord te kunnen formuleren op de 

vermelde onderzoeksvragen en werd bekomen door via verscheidene zoektermen 

zoals ‘terrorisme’, ‘onveiligheidsgevoelens’ en ‘islamitische staat’ in te geven in de 

databank van de faculteitsbibliotheek rechtsgeleerdheid. De literatuurstudie werd 

gebruikt als kennisbron om te kijken wat er in het verleden reeds geschreven is over 

deze onderwerpen en welke theorieën bruikbaar waren voor dit onderzoek aan te 

toetsen. Op vlak van codering is er in dit onderzoek gebruik gemaakt axiaal coderen. 

De methodologie betreffende het kwalitatieve onderzoek werd als volgende 

gehanteerd. 
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3.2	EEN	KWALITATIEF	ONDERZOEK		

Voor dit werkstuk is er gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Dit onder 

andere omdat een kwalitatieve studie verscheidene doelen heeft die in dit onderzoek 

belangrijk worden geacht. Ten eerste beoogt deze onderzoeksmethode de specifieke 

context van de probleemstelling te begrijpen.107 Om een antwoord te bieden op de 

gestelde onderzoeksvragen is het relevant om naast de bevraging van 

respondenten, alsook de context van het fenomeen te schetsen. Daarnaast is een 

dergelijke vorm van onderzoek niet enkel geïnteresseerd in de gedragingen, maar 

evengoed in de gedachten die deze gedragingen beïnvloeden. 108  Dankzij deze 

methode is het mogelijk om gedachten en gevoelens te bevragen en een inzicht te 

creëren in de leef- en denkwereld van de gekozen respondenten. Het is een soort 

onderzoek van vlees en bloed, omdat er gepoogd werd een duister fenomeen te 

begrijpen en beschrijven.109 Verschillende gesprekken zijn dus aangegaan met ‘bijna’ 

slachtoffers van terrorisme. Dit type van onderzoeksmateriaal is een belangrijke bron 

van informatie. In vele gevallen zelfs de belangrijkste bron, aangezien personen veel 

informatie kunnen geven op een korte tijdspanne. 110  De gehanteerde 

hoofdconcepten die in dit onderzoek bevraagd werden zijn veiligheidsbeeld, 

(on)veiligheidsgevoelens en vermijdend gedrag. Deze hoofdconcepten kennen ieder 

verscheidene dimensies aannemen. Het veiligheidsbeeld bestaat uit kennis, 

overtuigingen en percepties. In dit onderzoek zal van deze dimensies enkel het 

concept perceptie aan bod komen. Voor het achterhalen van deze percepties is 

onder andere aan de respondenten gevraagd in hoeverre zij ervaren dat de 

terreurdreiging aangepakt wordt met allerhande middelen in Brussels Airport. Het 

(on)veiligheidsgevoel is dan weer onderverdeeld in twee andere dimensies, namelijk 

angst en het gevoel veilig te zijn. Om het gevoel van angst als zowel van veiligheid te 

achterhalen, is er onder meer ingegaan op hun mate van angst voor ‘de 

terroristische, islamitische Ander’. Voor het blootleggen van deze gevoelens werd 

tevens gevraagd naar een mogelijk gevoel van wantrouwen tegenover de getroffen 

maatregelen en de samenwerking binnen Brussels Airport als gevolg van de 
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(recente) terreur. Het laatste en derde hoofdconcept, vermijdend gedrag, valt uiteen 

in de dimensies handelingen en uitingen.111 Om mogelijke vermijdende gedragingen 

te achterhalen is er onder andere gekeken in hoeverre zij Brussels Airport en ‘de 

islamitische Ander’ mijden en oplettend zijn in hun uitingen.  

3.2.1	ONDERZOEKSMETHODE	

Interviews en focusgroepen zijn de meest gebruikte methoden om data te 

verzamelen in de kwalitatieve onderzoeksmethode. Individuele interviews zijn daarbij 

beter voor gevoelige onderwerpen.112 In dit criminologisch onderzoek werd deze 

individuele methode dan ook toegepast. Dergelijke vorm van onderzoek stelt 

belevingen en ervaringsaspecten voorop. Het laat toe om gedetailleerde 

beschrijvingen van bepaalde thema’s te bekomen en percepties en ervaringen van 

de respondenten te kunnen begrijpen.113114115 Dankzij dergelijk kwalitatief onderzoek 

kan het standpunt van de respondenten uitgebreid aan bod komen.116  

Werknemers en reizigers zijn in mijn onderzoek (on)rechtstreeks het slachtoffer 

geworden van terreur. Desondanks het feit dat vele personen dagelijks slachtoffer of 

bijna slachtoffer worden van criminele activiteiten zijn studies naar daders nog altijd 

veel omvangrijker dan studies naar slachtoffers.117 In dit onderzoek werd gebruik 

gemaakt van semigestructureerde interviews. Hierbij worden een aantal vragen of 

onderwerpen vooropgesteld die behandeld moesten worden tijdens het gesprek, 

maar kon de onderzoekster steeds doorvragen. Informatie die over het hoofd gezien 

werd, kon op deze manier aan het licht komen.118 Door een topiclijst te gebruiken 

werd de nodige structuur voor de interviews voorzien, maar kregen de respondenten 

toch voldoende vrijheid om zelf richting te geven aan het gesprek. Zo konden ze altijd 
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knelpunten vermelden waar nodig, of bijkomende informatie geven over thema’s die 

net besproken moeten worden. Deze topiclijsten werden opgesteld op basis van de 

onderzoeksvragen. Wat betreft de topiclijst van de werknemers moet aangekaart 

worden dat bij hen meer ingegaan werd op de ervaringen met betrekking tot het 

uitoefenen van hun functie sedert de aanslagen. Bij de reizigers ging het meer 

omtrent het aspect reizen en hoe zij dit nu ervaren. Deze interviews werden allen 

beperkt tot een tijdsduur van maximum één uur. 119 

3.2.1.1	INTERVIEWVRAGEN	

Een groot voordeel van het semigestructureerd interview is dat er op een relatief 

snelle manier veel informatie kan verkregen worden van een groep respondenten. 

De interviews gebeuren aan de hand van een topiclijst met vragen die beantwoord 

moeten worden, zodat de onderzoeker een antwoord kan formuleren op zijn of haar 

onderzoeksvragen. Deze vragen worden gesteld op een open manier zodat de 

respondenten op hun eigen manier kunnen antwoorden. Het interview start met een 

algemene vraag, om zo geleidelijk aan over te gaan naar meer complexere vragen. 

Alsook worden vragen die al een bepaald antwoord suggereerden vermeden. 

Suggestieve vragen komen tijdens het interview dus niet aan bod waardoor er van 

beïnvloeding geen sprake is. Ook zullen er tijdens het interview nota’s genomen 

worden om de verwerking achteraf is vlotter te laten verlopen.120 De volgorde van de 

topiclijst staat niet vast. Deze kan dus verschillen van gesprek tot gesprek. 

Aangezien er bij deze manier van onderzoeken voldoende tijd wordt voorzien, is er 

zeker genoeg ruimte voorzien voor de respondent om zijn mening te verschaffen en 

eventuele extra informatie te vermelden. 

In bijlage vindt u de topiclijst.	

De interviews worden vastgelegd door middel van opnameapparatuur. Meer bepaald 

een gsm. Na de verwerking van de interviews worden alle opnames vernietigd, 

alsook komen zij enkel aan het oor van de onderzoeker. Opnameapparatuur is dus 

enkel nodig voor de analyse en het coderen van de interviews. Bij de aanvang van 

het interview werd er toestemming gevraagd over de opname van het gesprek. 
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Alsook wordt duidelijk gemaakt dat dit enkel beluisterd zal worden door de 

onderzoeker. Toestemming van de respondenten is noodzakelijk, want indien dit niet 

gebeurd zal de onderzoeker enkel gebruik kunnen maken van notities. 

3.2.1.2	BETROUWBAARHEID	EN	GELDIGHEID		

Het verzamelen van data op een nauwkeurige en valide wijze is een belangrijk 

aspect van deze masterproef. Meer bepaald gaat het hier om de betrouwbaarheid en 

geldigheid van een wetenschappelijk onderzoek. Om de kwaliteit van een kwalitatief 

onderzoek na te gaan, kunnen er 4 categorieën onderscheiden worden, namelijk de 

interne en externe validiteit en betrouwbaarheid.121 Het zijn dus concepten die zeker 

niet over het hoofd mogen gezien worden.122 Betrouwbaarheid slaat op de mate van 

consistentie onder verschillende onderzoekers of op verschillende momenten.123  

De interne betrouwbaarheid slaat dan weer op de mate waarin andere onderzoekers 

dezelfde conclusies zouden bekomen met dezelfde data. Doordat verzamelde 

gegevens beschikaar gesteld worden aan externe onderzoekers, kan de interne 

betrouwbaarheid versterkt worden. Hierbij moet dan wel rekening gehouden worden 

wat betreft de privacy van de respondenten. Externe betrouwbaardheid houdt dan 

weer in dat eenzelfde onderzoek volledig opnieuw wordt uitgevoerd, gehanteerd op 

dezelfde wijze met eenzelfde of gelijkaardige setting en dat op deze manier alsook 

dezelfde resultaten zouden bekomen worden. Dit is een iets moeilijker criteria in dit 

onderzoek aangezien elke mening per respondent uniek is.124 Aangezien dit een 

masterproef is, kan helaas niet nagegaan worden hoe andere onderzoekers de data 

zouden interpreteren en analyseren. Een bijdrage aan het aspect betrouwbaarheid 

kan geleverd worden door bijvoorbeeld de interviewer van vooraf aan wat te trainen 

op het stellen van vragen.125 De vooropgestelde topiclijsten werden gecontroleerd 

door de promotor en met feedback werd rekening gehouden. De interviewvragen zijn 
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op een begrijpbare manier opgesteld, zodat er geen problemen optreden bij de 

interpretatie. 

Validiteit heeft betrekking op hoe een sociaal fenomeen wordt voorgesteld. Hierbij 

onderscheiden we zoals bij betrouwbaarheid, ook het interne en externe vlak. De 

interne validiteit verwijst naar de geloofwaardigheid van proposities. Met andere 

woorden verwijst het naar het waarheidsgehalte van de uitspraken en dat op basis 

van de resultaten van de interviews. Interne validiteit van een onderzoek kan wel 

versterkt worden door middel van triangulatie. Dit wil zeggen gebruik maken van 

verschillende onderzoekers, databronnen of methodologieën.126  Het doel van de 

onderzoeker was om de subjectieve waarheid van de respondenten te achterhalen 

en er werd dus niet naar de absolute waarheid gestreefd. De bedoeling was niet om 

te veralgemenen naar een bredere populatie, maar om eventuele hiaten van de 

gekozen respondenten te ervaren. 

De externe validiteit hangt samen met de generaliseerbaarheid van de gevonden 

resultaten van de steekproef naar de onderzoekspopulatie. Het verwijst dus naar de 

veralgemeenbaarheid naar de gehele populatie toe of de mate waarin de 

onderzoeksresultaten overdraagbaar zijn naar andere onderzoeken toe. Dit is echter 

moeilijk te controleren door de onderzoeker, maar het vergroten van deze externe 

geldigheid kan onder andere gebeuren door onafhankelijk van elkaar, verschillende 

respondenten te gaan bevragen over éénzelfde onderwerp en nadien deze 

bevragingen gaan vergelijken.127 In dit onderzoek is dit dan ook zo verlopen. Mede 

kan deze validiteit nagestreefd worden door een grondige beschrijving te geven van 

het onderzoek, zo kan de lezer van deze studie bepalen of het al dan niet bruikbaar 

kan zijn in andere contexten of problematieken.128 

Een criterium om de validiteit te bepalen is onder meer de invloed die de 

onderzoeker heeft op de setting. Deze beïnvloeding dient zoveel mogelijik vermeden 

te worden.129 De geldigheid werd in dit onderzoek verhoogd door respondenten op 

verschillende manieren te contacteren. Contacten werd gelegd zowel persoonlijk, 

telefonisch als via mail. De invloed die de onderzoeker heeft op de interviews is 
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moeilijk in te schatten, maar een impact van de interviewer op de respondent is altijd 

mogelijk.130 De meningen van de respondenten kunnen altijd wat uit elkaar liggen,131 

maar omdat de besproken gebeurtenissen nog maar recent gebeurd zijn, is dit in het 

voordeel van het onderzoek. Zo was er weinig sprake van geheugeneffecten bij de 

respondenten. Indien de repsondenten over een thema moeten spreken dat zich 

meer in het verleden heeft afgespeeld, zouden er meerdere zaken over het hoofd 

kunnen gezien worden.  

3.2.2	ONDERZOEKSMATERIAAL	

Het grotere geheel waaruit een steekproefkader opgesteld wordt, noemt men de 

onderzoekspopulatie. De populatie bestaat in dit onderzoek uit sleutelfiguren die 

werkzaam zijn in Brussels Airport en fervente reizigers. Theoretische saturatie zou 

normaal gesproken bereikt moeten worden, maar aangezien deze scriptie binnen 

een tijdspanne van één academiejaar afgerond moest zijn, was dit niet haalbaar. Dit 

is echter in het kader van een masterproef niet problematisch. 132 
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3.3	ETHISCHE	ASPECTEN	

Om een ethisch verantwoord onderzoek te voeren moet er rekening gehouden 

worden met volgende zes basisprincipes133: 

1. Tijdens zowel het ontwerpen, uitvoeren als beoordelen van het onderzoek moet de 

integriteit en kwaliteit te allen tijde gewaarborgd worden.134  

2. De onderzoekssubjecten moeten voor de start van het semigestructureerde 

interview geïnformeerd worden over het onderzoek. In deze masterproef werd dit 

gerealiseerd door gebruik te maken van een voorafgaande mail die reeds een korte 

uitleg bevatte over het doel van het onderzoek en de gegevens van de onderzoeker. 

In bijlage vindt u de verstuurde mail. Daaropvolgend werd er voorafgaand aan het 

interview een informed consentformulier voorgelegd aan de respondenten. Op deze 

wijze kon de respondent de keuze maken om wel of niet deel te nemen aan het 

onderzoek en hiervoor zijn of haar geïnformeerde toestemming geven.135  

3. Anonimiteit en vertrouwen moeten centraal staan. Alle verzamelde data, dus zowel 

de transcripten van de interviews als de aantekeningen, bevatten geen namen of 

contactgegevens om identificatie van de betrokken respondent te vermijden. Enkel 

de geluidsopname kon bij aanvang van het interview wel een naamvermelding 

bevatten, maar deze opnames werden zo snel mogelijk na de verwerking verwijderd. 

Elke respondent krijgt een label (respondent 1, respondent 2, etc.). Dat zal worden 

gehanteerd in zowel de dataverzameling als de analyse.136  

4. De garantie dat de deelname aan het onderzoek volledig vrijwillig gebeurt. Indien 

de via mail gecontacteerde respondenten geïnteresseerd waren, konden zij uit eigen 

initiatief contact opnemen met de onderzoeker en was er geen enkele vorm van 

dwang aanwezig.137  
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5. Het voorkomen van mogelijke schade aan respondenten. Dit is gebeurd door 

duidelijk te vermelden en te vertellen waarover het onderzoek gaat en wat de 

verwachtingen zijn. Ook het aanhouden van een juiste houding van de onderzoeker 

is hierbij belangrijk. Tijdens het onderzoek was er de nodige empathie aanwezig om 

het gesprek vlot te laten verlopen, maar anderzijds is er ook voldoende afstand 

bewaard gebleven.138 

6. De onafhankelijkheid van het onderzoek verduidelijken. Dit door objectief en 

zonder vooroordelen aan de interviews te beginnen en dit ook te uiten tegenover de 

respondenten. Voor aanvang werd door de onderzoeker verduidelijkt dat de 

respondent de richting van het gesprek mocht bepalen, kiezen wat ze wel of niet 

wilden vertellen en het gesprek op elk moment konden beëindigen of pauzeren.139 

Aangezien er in dit onderzoek ingegaan is op de denkbeelden, gevoelens en 

gedragingen van werknemers en reizigers met betrekking tot de aanslagen en hun 

veiligheid, is er zorgvuldig te werk gegaan tijdens de interviews en nadien secuur 

omgegaan met de verkregen informatie. Mede is uit ethische overwegingen en om 

op voorhand een te sterke focus op moslims en de islam te voorkomen, gevraagd 

aan de respondenten in hoeverre zij als gevolg van de terreurdreiging een gevoel 

van wantrouwen ervaren in de Belgische samenleving alvorens in te gaan op hun 

mogelijke wantrouwen ten opzichte van, of angst voor, en vermijdende gedragingen 

tegenover, moslims. Indien zij vertelden geen wantrouwen ten opzichte van moslims 

te ervaren, is er bovendien niet verder gevraagd naar deze eventuele angst of 

vermijdende gedragingen. Wanneer zij wel een gevoel van wantrouwen hadden ten 

aanzien van moslims werd – voordat op hun eigen mogelijke angst en vermijdende 

gedragingen tegenover moslims ingegaan werd – getracht deze angst op een 

indirecte wijze te achterhalen door aan hen te vragen in hoeverre zij ervaren dat 

collega’s, familie en/of vrienden angstig zijn voor moslims en hen vermijden. Hiermee 

is geprobeerd om een ongemakkelijk gevoel bij de respondenten te voorkomen en de 

kans op sociaal wenselijke antwoorden te verkleinen. Wanneer er op een directe 

wijze naar hun mogelijke vrees voor, en eventuele vermijdingsgedrag tegenover, 
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moslims gevraagd zou zijn, zou dit wellicht bij hen een gevoel van angst gecreërd 

hebben om als racist beschouwd te worden.  

3.3.1	ANONIMITEIT	EN	VERTROUWELIJKHEID	

Het is belangrijk dat de identiteit en de informatie van de respondenten gewaarborgd 

wordt. De informatie zal dan ook enkel verwerkt worden op een manier waarin geen 

onderscheid van respondenten mogelijk is.140  Tijdens het interview kan dit een 

gevoel van volledige vrijheid teweegbrengen en kan de respondent vrij zijn mening 

uiten.141142 Om de anonimiteit maximaal te waarborgen, werd de voorkeur gegeven 

om het interviewen te laten doorgaan in een ruimte waar niemand anders aanwezig 

was.143  Uiteraard werden de respondenten bij de presentatie van de resultaten 

benoemd onder een fictieve naam. Na de voltooiing van het onderzoek werd ook een 

vorm van confidentialiteit geboden door alle geluidsbestanden te vernietigen. 

3.3.2	INFORMED	CONSENT	

Zoals eerder vermeld is worden de respondenten door middel van een informed 

consent geïnformeerd over het doel en het nut van het onderzoek en wie de 

onderzoeker precies is.144 Zo kunnen de respondenten beslissen of ze al dan niet 

willen deelnemen aan het onderzoek. Dit document diende bij aanvang van het 

interview ondertekend te worden. Deze toestemming en alle nodige informatie die 

daarop volgde werd door middel van opnameapparatuur vastgelegd. Het hanteren 

van opnameapparatuur is slechts mogelijk indien de respondent hiermee instemt. 

Indien er geen toestemming verleend wordt, kan de onderzoeker het interview enkel 

afnemen zonder apparatuur. Mede is het ook belangrijk dat de apparatuur geplaatst 

wordt op een wijze die het gesprek niet verstoord.145 Toch was elke respondent in de 

mogelijkheid om het interview stop te zetten zonder hiervoor verantwoording af te 

leggen, aangezien deze deelname volledig vrijwillig gebeurde.  
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In bijlage vindt u de informed consent. 

3.3.3	PERSOON	ALS	ONDERZOEKER	

Desondanks het feit dat de onderzoeker objectief moet zijn, mogen we niet uit het 

oog verliezen dat de persoon achter de onderzoeker ook gevoelens heeft. Aangezien 

dit onderzoek betrekking heeft op een heel gevoelig en actueel thema is het 

belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan emoties. De onderzoeker 

mag de objectiviteit van de interviews niet in gedrang laten komen ook al gaat het om 

emotionele gevoelige aspecten die mede een impact hebben op de onderzoeker an 

sich. 146  Negatieve effecten, zoals beïnvloeding van het onderzoek, dienen dus 

vermeden te worden. Dit kan door bijvoorbeeld tijd te laten tussen verschillende 

interviews. Waar mogelijk is er tussen de interviews tijd gelaten, maar gezien de 

beperkte tijd van dit onderzoek was dit niet altijd mogelijk. Ook het meteen uittypen 

van de interviews en een ontspannende activiteit achteraf zijn technieken die 

toegepast kunnen worden. 

3.4	DATAVERWERKING	

De verwerking van de gegevens die bekomen zijn uit een kwalitatief onderzoek is 

een intens en tijdrovend proces. De interviews werden opgenomen zodat de 

onderzoeker op een later tijdstip en tijdens de uitwerking de opnames zou kunnen 

herbeluisteren.147 Dit zorgt er onrechtstreeks ook voor dat de respondent zijn mening 

vlot kan doorgeven en er geen misvattingen zijn omtrent wat er exact verteld 

geweest is. De interviewer kan zich concentreren op de topiclijst en de respondent 

op zijn of haar mening. De dataverwerking gebeurde aan de hand van het 

tekstverwerkingsprogramma Microsoft Office Word. Een letterlijke transcriptie is 

gekozen in dit onderzoek. Op die manier gaat er minder informatie verloren. Een 

letterlijke transcriptie heeft ook het voordeel dat het makkelijker analyseerbaar is voor 

de codering nadien. 148  Het axiaal coderen gebeurde aan de hand van het 

computerprogramma Nvivo. De categorieën die gevormd werden golden als 

aspecten waarop de respondenten met elkaar vergeleken zijn en hebben nieuwe 
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theoretische inzichten gegenereerd. Coderen heeft als voordeel dat het 

onderzoeksmateriaal op een overzichtelijke wijze wordt weergegeven. Alsook wordt 

de omvang van de onderzoeksresultaten beperkt. Dit levert uiteindelijk voordelen op 

bij de volgende fase in een onderzoek, namelijk het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. Er wordt ook met een kritische blik teruggekoppeld naar de 

gehanteerde methode.  

3.5	RESPONDENTENVERWERVING	

Naast de relevante literatuur, is het type onderzoeksmateriaal dat in dit onderzoek is 

aangewend, de bevraging van personen. Dit is zoals eerder vermeld de belangrijkste 

bron van informatie aangezien zij op een korte periode veel kennisgeving kunnen 

verstrekken. Een nadeel van dit soort onderzoeksmateriaal is dat er soms 

moeilijkheden kunnen ontstaan. Dit omdat respondenten zich soms bloot moeten 

geven als het gaat om een gevoelig onderwerp.149 De onderzoekspopulatie bij dit 

onderzoek bestond uit twee soorten groepen. Enerzijds zijn er gesprekken gevoerd 

met werknemers van Brussels Airport om op deze manier bijkomende informatie te 

verstrekken. Anderzijds heeft de onderzoeker verscheidene gesprekken gehad met 

reizigers die dikwijls Brussels Airport als vertrekhal gebruiken en goed het verschil 

kunnen afbakenen tussen hoe het er nu aan toe gaat en hoe het voor de aanslagen 

was. In totaal werden er 20 interviews uitgevoerd. Tien bij werknemers en tien bij 

verfente reizigers. Zoals eerder vermeld werden de respondenten benaderd door 

middel van een e-mail en nadien telefonisch, maar ook via persoonlijke contacten. 

Via werknemers die bereid waren om mee te werken aan het onderzoek werd er ook 

nog gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode.150 Aangezien er bij dit onderzoek 

onder meer wordt ingegaan op de mogelijke angst voor ‘de islamitische Ander’ is de 

respondentengroep van dit onderzoek niet islamitisch.  
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3.6	BEPERKINGEN	VAN	HET	ONDERZOEK	

Elke keuze heeft zijn voor- en nadelen. Het is belangrijk dat we daarom ook even 

blijven stilstaan bij de negatieve gevolgen die de keuzes van de onderzoeker kunnen 

meebrengen voor het onderzoek. Dit kan de betrouwbaarheid van het onderzoek 

gaan verhogen. De grootste beperking van dit onderzoek is dat aan de hand van 

interviews slechts een beperkt aantal respondenten kan bevraagd worden. Dit is met 

enquêtes minder het geval. In tegenstelling tot bij kwantitatief onderzoek, wordt 

generaliseren hier dus onmogelijk.  

Maar generaliseren is ook niet altijd nodig bij kwalitatief onderzoek, aangezien dit 

soort onderzoek zich vooral toespitst in de diepte. Het gaat om ervaringen van 

personen die elk op zich uniek zijn.151 Alsook hebben we hier te maken met een 

gevoelig thema. Het bevragen van personen die zo dicht met terrorisme in aanraking 

kwamen is een extra moeilijkheidsgraad aangezien de mogelijk bestaat dat de 

respondent geëmotioneerd raakt. De respondent moet in dat geval gerust gesteld 

worden. Het opnamemateriaal kan dan eventueel uitgeschakeld worden en het 

gesprek beëindigd worden.152 Zo zijn de respondenten steeds in de mogelijkheid om 

om zich terug te trekken indien zij dit wensen.153 Ook voor de aanvang van het 

interview werd telkens nogmaals verduidelijkt dat de respondenten de richting van 

het gesprek mochten bepalen en zij op elk moment het gesprek mogen beëindigen. 

De meeste respondenten waren onmiddellijk bereid om mee te werken aan het 

onderzoek. Toch heeft de onderzoeker tijdens het vergaren van respondenten ook te 

maken gekregen met respondenten die niet bereid waren om mee te werken. Zij 

deelden daaromtrent ook vrij hun mening waarom zij net niet wouden deelnemen aan 

dit onderzoek. Gevoelens van schaamte en woede omtrent de gebeurtenissen 

hadden hier mogelijks een aandeel in. Bij een interview over gevoelige materie als 

terrorisme moet er, ook bij professionelen, steeds aandacht zijn voor sociaal 

wenselijke antwoorden. 154  Dit kan dan weer een sterk effect hebben bij de 

interpretatie van de gegevens. Om deze sociaal wenselijke antwoorden te vermijden, 
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zal er telkens worden doorgevraagd om zo de achterliggende reden van het 

antwoord te ontdekken. Een moeilijkheid bij het afnemen van de interviews is dat het 

zeker niet eenvoudig is om de respondent niet te laten afwijken van de 

oorspronkelijke vraag.155 Alsook moet de onderzoeker rekening houden om de juiste 

houding aan te nemen bij het gevoelige thema. Er is bij elk interview steeds een 

empathische houding nodig om het gesprek vlot te laten verlopen en de respondent 

gerust te stellen. Dit met doch voldoende afstand om niet te veel beïnvloeding te 

veroorzaken en professioneel te blijven. Er kan dan ook best wat tijd gelaten worden 

tussen dergelijke interviews met emotionele impact.156 Het gebruiken van een meer 

ervaren onderzoeker zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Hoewel opname-

apparatuur een handig hulpmiddel is voor tijdens het interview, zou dit ook een 

beperkende factor kunnen zijn voor de geïnterviewde. 
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IV.	RESULTATEN	

In het resultatenhoofdstuk zal als eerste inzichtelijk gemaakt worden hoe het 

onderzoeksproces is verlopen. Nadien zal omschreven worden in hoeverre de 

huidige terreurdreiging onder de werknemers en reizigers leeft. Vervolgens zal een 

inzicht geboden worden in hun beeld van ‘de terrorist’ en in hoeverre dit beeld in het 

dagelijks leven een invloed heeft op hun veiligheidsgevoel. Verder zal duidelijk 

gemaakt worden in welke mate de respondenten een tweede aanslag in Brussel-

Nationaal voor mogelijk houden en wat voor invloed dit heeft op hun 

veiligheidsgevoel, ongeacht de reeds getroffen veiligheidsmaatregelen. Tot slot zal 

een inzicht gegeven worden in hoe dit alles mogelijks angst en/of vermijdend gedrag 

veroorzaakt.  

4.1	ONDERZOEKSPROCES	

In totaal zijn 20 niet-islamitische respondenten geïnterviewd, waaronder 10 van hen 

werknemer zijn op Brussels Airport en 10 fervent reizen vanuit Brussels Aiport. 

Onder de 10 werknemers waren 6 vrouwen en 4 mannen. Drie van hen waren de 

dag van de aanslagen zelf aanwezig in de luchthaven. De jongste respondent was 

20 jaar oud en de oudste 49 jaar. Wat betreft de 10 reizigers waren er 7 vrouwelijke 

respondenten en 3 mannelijke respondenten. De jongste respondent was 23 jaar oud 

en de oudste 63 jaar.  

Vanwege ethische redenen zijn de respondenten in dit onderzoek volledig 

geanonimiseerd, onder meer door aan hen een fictieve naam toe te wijzen. Deze 

naam werd gevolgd door een R of W met hieraan een gekoppeld nummer welke 

staat voor de volgorde van de interviews. De R staat voor reiziger en de W voor 

werknemer. Tegen de verwachting in waren er nauwelijks verschillen in de beleving 

van veiligheid tussen reizigers en werknemers. Tussen 14 maart en 30 april 2017 

werden er door de onderzoeker 20 individuele, semigestructureerde interviews 

afgenomen. De duur van de interviews varieerde tussen de 45 en 60 minuten en 

vonden plaats bij de respondent of de onderzoeker thuis of op het werk in een 

afgesloten ruimte zonder storende elementen. 

Een overzicht van alle respondenten is terug te vinden in bijlage. 
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4.2	ONDERZOEKSRESULTATEN	

In deze paragraaf tracht de onderzoeker een antwoord te vinden op de centrale 

onderzoeksvraag en diens subvragen aan de hand van de resultaten die voortvloeien 

uit het empirisch onderzoek. De rapportage die volgt is opgesplitst in drie delen, 

namelijk (1) het veiligheidsbeeld, (2) de (on)veiligheidsgevoelens en (3) het 

vermijdend gedrag. Elk stuk wordt uitgebreid besproken, gïnterpreteerd en 

aangevuld met citaten om de bevindingen te staven.  

4.2.1	VEILIGHEIDSBEELD	

In deze paragraaf zal beschreven worden in hoeverre de huidige terreurdreiging leeft 

onder de respondenten of zij een tweede aanslag voor mogelijk achten en in welke 

mate de media hier een invloed op heeft.  

Over het algemeen gaven de respondenten aan de berichtgeving over de aanslagen 

van 22/3 en deze in Parijs redelijk gevolgd te hebben. Achttien van de twintig 

respondenten gaven aan dagelijks het nieuws te volgen. 

Twee van de twintig respondenten, beiden vrouwelijke werknemers gaven aan 

het nieuws niet meer te volgen. Dit door het feit dat zij het moeilijk hadden om 

telkens opnieuw geconfronteerd te worden met beelden van aanslagen en andere 

problemen in de wereld. Mentaal kunnen zij dit niet meer aan. Dat bleek onder 

andere uit de reactie van Stephanie (W2), zei zij namelijk het volgende: “K’volg het 

niet echt, omdat ik het er moeilijk mee heb gehad, en nu nog steeds. Daarmee da ik 

er afstand van hou van al het nieuws en die reportages enzo zoals lotgenoten. Ik kan 

er mentaal ook niet mee leven dat ik niemand heb kunnen helpen. Dat ik gewoon 

naar buiten ben gelopen en al die mensen daar heb moeten achterlaten. Ik vinda 

verschrikkelijk.”  

Ook Nancy (W9) volgt het nieuws niet meer: “Ik kijk niet naar het nieuws, 

telkens geconfronteerd worden met al die miserie in de wereld. Nee danku. Ik heb 

genoeg miserie gezien voor efkes.” 

 

Wat opviel was dat het volgen van de mediaberichtgeving versterkt werd wanneer de 

aanslagen van recente aard waren en deze zich dichter bij huis afgespeeld hadden. 

Uit de reacties was af te leiden dat, naarmate er een paar maanden verstreken 
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waren, het continue ‘up to date’ blijven af nam. Dat kon onder andere afgeleid 

worden uit de uitspraak van Petra (W5). Zij vertelde: “Rond die tijd wasda echt wel.. 

da zat altjid in mijn hoofd, ommenduur wou ik niemeer naar het werk komen, je hebt 

zo de schrik en angst dat het nog een keer gebeurd en ik wou ook alles opvolgen, ik 

kon mij op niets anders focussen. Maar na een paar maanden wast gewoon … het 

leven gaat voort weet je en dan kijk je niemeer om het halfuur naar t’nieuws op je 

gsm.” 

Ook werd geconstateerd dat de respondenten zich voornamelijk bezighielden met de 

aanslagen in ons land en deze in de rest van Europa. Aanslagen van IS buiten 

Europa meenden de respondenten zich minder goed te herinneren en minder te 

raken. Dat is gebleken uit de frappante reactie van Tania (R4): “Buiten Parijs en die 

aanslagen bij ons, zal IS der nog wel al hebben gedaan é, kijk ik herinner mij zelf niet 

meer in welk land… maar keb dat sowieso wel in’t nieuws gezien. Dusja da doe mij 

nie veel anders zou ik het mij wel nog herrineren.”                                        

Ook Anthony (R3) dacht er zo over: “Ja alsge da ziet van in die verre landen, 

ge denkt dan altijd oh da’s nog ver van mijn bed, dus da doe u nie veel, tis pas als’t 

in uwe achtertuin komt dagge begint te denken van oei er is toch wel echt iets 

grondig mis…” 

Voor de constatering dat sommigen zich meer bezighielden met de aanslagen in 

Europa dan de aanslagen daarbuiten kunnen er verschillende verklaringen gegeven 

worden. Meerdere respodenten waaronder Katerine (R1), meenden dat het te maken 

heeft met de nabijheid: “Als een ziekenhuis gebombardeerd wordt in een of ander 

islamitisch land, ja das erg é, maar het is niet zo dichtbij als Brussel.” En naast die 

nabijheid was het weinige voorkomen van terroristische aanslagen in Europa een 

reden die alsook vernoemd werd. Zo ook door Melissa (R2): De dingen die we nu 

meemaken, da gebeurt normaal gezien nie in Europa e, da gebeurt enkel int Midden-

Oosten zeiden wij altijd. Vroeger bestond da nie alé of t’was al heel uitzonderlijk. Dus 

ja aangezien data nu meer en meer gebeurt, is da meer nieuwswaardig voor ons als 

Europeanen. Da brengt u meer van u melk alsda hier is dan as da iets is wat we 

dagelijks horen over t’Midden-Oosten e.” 

Daarnaast is er uit de antwoorden gebleken dat de de aanslagen van 22/3 bij alle 

respondenten een onderwerp is en blijft waar zij met collega’s, vrienden en familie 
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over spreken. Het leeft onder de Belgische burgers. Dat is onder andere merkbaar uit 

de reactie van Frank (R10): “Ja ik denk het wel want ik hoor da ook zo onder 

vrienden, da leeft toch. Maar nie in de zin van da we nie meer durven buiten komen 

en dat we niemeer na een concert gaan of naar de voetbal of gaan winkelen ofzo é, 

zo dus nie, maarja het komt wel wekelijks ter sprake ja...” 

Op de vraag of de media een invloed uitoefent met betrekking tot terreur merkten de 

respondenten op dat de berichtgeving over terreur niet neutraal is en ook niet altijd 

waar hoeft te zijn. Dat blijkt onder andere uit de antwoorden die gegeven worden 

door vijf van de twintig respondenten. Drie van deze vijf waren reizigers en daarbij 

werd onder andere een uitspraak gedaan door Esther (R5): “Voor mij nie, de media 

heeft geen invloed op mij omda ik weet hoe ze zijn. Maar op veel mensen die ik ken 

heeft da wel een invloed ik merk da wel.” En Aurélie (R6): “Mijn eigen gevoelens en 

gedachten veranderen niet door het nieuws, omdat ik weet hoe ze zijn. Ik ben 

sceptisch tegenover het nieuws, overdrijven alles, met een korreltje zout nemen” 

Ingrid (R9) stelde vast dat media uw gedachten nog versterkt (R9): “Ja hoe 

sommige mensen denken ik denk wel data komt door de media, of ook gewoon u 

eigengevoel maar dan versterkt door de media.” 

 

Twee van deze vijf zeidden ook dat de media een gevoel van wantrouwen en een 

vals veiligheidsgevoel creërt bij de Belgische burgers. Alsook social media werd daar 

in de reactie van Gert (W3) bij betrokken: “Ja, wantrouwen ten overstaande van de 

veiligheidsdiensten wordt er gemaakt, vooral door de media. Alsge keer kijkt naar 

CNN, en ge kijkt dan naar Russiatoday da’s zo verschillend en dan ziet ge hoe media 

em gewoon aanpast naar hun gedachtengoed. Ze maken de Belgen gewoon banger 

danze al zijn, ook Twitter, Facebook, das net tzelfde e, alsde constant hoort dat 

gevaarlijk is gade u onveilig beginne voelen.” 

Peter (W10) betrok de politiek er bij in zijn antwoord: “Qua politiek en media pff, die 

zouden moeten beter weten e, maar daar, ja ik zou bijna zeggen ik ben apolitiek 

geworden, gewoon het feit van de dagelijkse quotes en beloftes dat ze maken, ik 

spreek dan nog nie over geld, maar gewoon over veiligheid, stop het aub, draait de 

mensen geen rad voor hun ogen, maar ze doen het é en de mensen geloven het en 

krijgen een vals veiligheidsgevoel. En de media das nog keer een grotere ... die doet 

er dan nog een schepje boven op. Ge moogt mensen geen blaasjes wijsmaken e, 
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zegt waar het op staat zegt dagge al het mogelijke gaat doen om het te proberen 

veilig huoden ma zeggen dat het is veilig, man, de dag dat er weer iets gebeurt wat 

gaan ze dan doen, echt op vlak van politiek ik word der kotsmisselijk van. Zowel op 

vlak van spa, nva, alles gewoon.  

Volgens Peter (W10) heeft de media ook nog altijd veel invloed op mensen hun 

gedachtegoed, dan weliswaar op het gedachtegoed van de mensen die het nieuws 

niet door hebben, klinkt het: “Ja se kijk, das nu vree dak al die mensen over één kam 

scheer, ma bv. Die da naar t’nieuws kijken van VTM, ik weet zeker da de helft 

daarvan nie door heeft oe dan die soms staan te liegen. En ge hoort da ook van die 

mensen é, want die zeggen dan dingen zoals ‘ja eddet hoort, tis op’t nieuws 

geweest, dus tzal wel waar zijn é’. Ja neeje, tis juist nie volledig waar. Maja maakt da 

die mensen maar keer wijs é. Daster zo in vast geroest van vroeger al.. t’nieuws eeft 

altijd gelijk volgens hun.” 

Slechts vijf van de twintig respondenten vermeldden dus tijdens het interview  

effectief dat een medium niet neutraal is, maar omdat de media eigenlijk de 

voornaamste bron is om op de hoogte te blijven van de gepleegde aanslagen, is het 

duidelijk dat zij een grote rol spelen in hoe de respondenten terreurdreiging ervaren.  

 

Achttien respondenten waren het er mee eens dat de dreiging afgelopen jaren is 

toegenomen door de komst van de Islamitische Staat. Wat volgt zijn enkele van de 

reacties met betrekking tot de terreurdreiging: Stephanie (W2): “Ja ik euh ik heb het 

gevoel dat het nog keer gaat gebeuren het is een kwestie van tijd.”  

Jasper (W4): “Ja sowieso, ik heb heel veel schrik, ik wil nog zoveel doen. Ik wil 

soms echt niet meer naar mijn werk. Mensen die geen schrik hebben die kennen de 

waarde nie van het leven. Als ze zelf een gezin hebben, dan besefte pas dat het 

leven zo waardevol is.” 

Nancy (W9): De dreiging is groter geworden, ik heb daar een heel groot 

gevoel over. Ik zat op ne trein die een bommelding had ook, ik kander heel moeilijk 

over praten, asge der over begint, ik heb het er heel moeilijk mee 
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Slechts twee van de twintig respondenten konden echt vermelden dat de dreiging 

niet is toegenomen. Deze twee personen zijn beiden reizigers. Een van deze twee 

personen was Tania (R4): “Ik denk niet dat de dreiging groter geworden is alleen 

komen bepaalde zaken meer aan het licht.” 

En ook Melissa (R2) was het met haar eens: “Sowieso in Europa zal’t wel nog 

gebeuren maar ik denk nie vanuit Belgisch oogpunt.” 

Desondanks het feit dat ze ervan overtuigd zijn dat de de dreiging over is, is hun 

antwoord al volledig anders wanneer er dieper ingegaan wordt op de kans voor een 

tweede aanslag op Zaventem. Wanneer zij hier dan sterker over begonnen na te 

denken, bleken hun gedachten toch al meer in de andere richting uit te gaan. Melissa 

(R2) die voorheen nog zei dat België niet meer het doelwit zal zijn, zei toen dit: “Ja 

eigenlijk, nu da ik er zo me u over babbel en ik er zo wa meer over nadenk. Ik zeg kik 

wel data niemeer zal gebeuren, maarja ergens denkek misschien van wel. Maar ik 

probeer da eigenlijk zo wa te negeren. Maarja naar u toe zal’k dan toch best eerlijk 

zijn é. Ja noteer maar dat de kans wel bestaat. Want lijk Antwerpen, de Meir, ja da 

zie kik wel nog als een mogelijkheid. Maar ik hoop nog altijd van nie é laat da 

duidelijk zijn.” 

Alsook Tania (R4) die als tweede van mening was dat de dreiging niet groter 

is geworden zei het volgende: “Ik denk dat er overal een nieuwe aanslag kan 

gepleegd worden dus ook in België ja.” 

 

Uiteindelijk bleek dus dat alle twintig respondenten het erover eens waren dat er 

tweede aanslag zal gebeuren in Belgïe. Een van de antwoorden is ondere andere 

van Aurélie (R6): “Op Zaventem specifiek nie, België in’t algemeen eigenlijk wel… Ja 

ik heb zoiets van ze hebben het al gedaan, dus ik denk nie da die 2x op dezelfde 

plaats zullen doen.” 

Debby (R5) stelde dat aangezien België het hart van Europa is, dit er heel veel 

mee kan te maken hebben voor een tweede aanslag: “In België ja denk da wel, 

aangezien da ta ook het hart van Europa is. Maar Zaventem veel minder.” 

Ook Julia (W6) betrok dit middelpunt van Europa in haar antwoord: “De kans 

dat nog keer gebeurt is er. Als da vree politiek gerelateerd is, wij zijn ier tmiddelpunt. 

Vorige week me da filmpke dat in Antwerpen ging zijn. Kebbet op den trein ook gad 

overlaatst iemand da de mensen aant ronselen was. Tbegon enen op de trein zijne 

parléé te doen over ISIS en IS en dat die mensen daar in armoede leven en da 
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zoveel vrienden van hem dood waren. En ij zat dan echt bezig van ja en kom erbij en 

Allah is onze enige steun ja echt waar. Diene ging iedere wagon af. We zijn nog nie 

aan’t einde.” 

Peter (W10) vernoemde dan weer het opkomende fenomeen ‘lone wolves’. 

Volgens hem zit het komende gevaar meer in zulke personen. Hij zei namelijk het 

volgende: “Aanslagen in de zin van hetgeen we meegemaakt hebben denk ik bijna 

niet meer, ok men probeert op alle mogelijk manieren, maar persoonlijk denk ik niet 

dat zoiets zal zijn zoals 9/11 of 22/3 maar dan bijvoorbeeld met die vrachtwagens. 

Dat wat we totaal niet kunnen voorkomen, aanslagen zoals 22/3 kunde nog 

voorkomen, hebt materiaal nodig, voor de bommen te maken en de mensen zijn daar 

alerter op als iemand da koopt, maar iemand die ne camion steelt vannacht en 

ergens op ne markt inrijdt daar zijde nie op voorbereid e. Meer lone wolves e daar 

gaan we mee te maken krijgen hier in België.” 

 

Van deze twintig personen waren er zestien die van mening waren dat er helaas 

nogmaals een aanslag in Brussels-Airport zal gebeuren. Van de vier personen die 

een tweede aanslag op de luchthaven niet voor mogelijk achtten, was één persoon 

een werknemer. Met andere woorden negen op de tien werknemers en zeven op de 

tien reizigers zijn ervan overtuigd dat het nogmaals zal gebeuren in Zaventem. 

Volgende citaten staven deze overtuigingen. Volgende reactie is deze van Stephanie 

(W2): “Ik weet niet waarom, een gevoel, een groot gevoel, het gebeurt overal, dus 

waarom nie terug hier. Ik denk ook in de luchthaven, ik weet nie waarom.” 

Jens (W1): was heel kort, bondig en overtuigd van zijn mening: “Ja ja ik ben 

der zeker van. Da ga zeker nog gebeuren.” 

Julia (W6) was dan weer iets terughoudender en kon het moeilijk onder 

woorden brengen: “Ik probeer mijzelf wijs te maken dat het nie opnieuw zal 

gebeuren. Da zegt genoeg zeker.” 

Alsook Astrid had dezelfde mening: “Momenteel is het enorm kalm, maar ik 

beschouw dit als een stilte voor de storm.. Ben enorm ongerust dat de geschiedenis 

zal herhaald worden.” 
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Enkelen van hen haalden ook aan dat het al dikwijls ter sprake was gekomen onder 

collega’s. Zij zijn helemaal niet te spreken over de veiligheid op dit moment in 

Zaventem. Alsook Petra (W5):“Ja, helaas wel, das erg om te zeggen maar ja. Wij 

babbelen daar onderling wel over en er is niets veranderd dus tzal nog keer 

gebeuren, hopelijk doenzer dan wel keer iets aan. Maja het is moeilijk om da te 

beveiligen, het blijft een openbare plaats hé. Het is zoveel mogelijk passagiers op 

een uur, tis bussiness e, maar veiligheid?”” 

Nancy (W9) volgt de mening van Petra: “Wij zeiden altijd onder collega’s in die 

tijd, de vraag is nie of er ene komt maar wanneer hij komt. We wisten dat er iets ging 

gebeuren we wisten gewoon niet wanneer. En da gevoel hebben wij nu nog altijd 

wantja der is niets veranderd.” 

Marleen (W3) zei dan weer dat er geen beloftes wordenn nagekomen: “De 

veiligheid op de luchthaven is een lachertje. Mijn collega's bij de politie is een som 

geld beloofd om betere infrastructuur in verband met veiligheid maar tot op heden, 

dus één jaar later, nog geen centiem gezien... Het komt in alle kranten en is op 

iedere zender te lezen en te horen dat de veiligheid nihil is op de luchthaven. Hoe 

kan je niét verwachten dat de terroristen hier misbruik van zullen maken? De staat 

geeft nu eenmaal niet graag geld uit om de burger te beschermen. Onze belastingen 

dienen enkel en alleen om hun zakken te vullen..” 

En Gert (W7) blijft erbij dat het nog steeds gemakkelijk is om opnieuw een 

bomaanslag te plegen: “Als ge ziet hoe de veiligheid na de aanslagen is, das nie echt 

verbeterd vind ik persoonlijk dus ze kunnen nog altijd met gemak ne bom meepakken 

en het opnieuw doen.” 

 
 

In hoeverre de aanslagen van 22/3 een impact hebben gehad op de respondenten 

zal duidelijk worden in volgende alinea’s. Uit de antwoorden is gebleken dat de helft 

van de respondenten een negatief effect heeft ervaren door de gebeurtenissen. Zij 

gaan door het leven met angst. Opvallend was dat twee van deze respondenten 

vandaag de dag nog niet zijn hersteld, daarmee wordt bedoeld dat zij vandaag de 

dag nog altijd op de ene of andere manier in behandeling zijn. Waaronder Petra 

(W5): “Ja eigenlijk wel, in het begin viel da nog mee, ik was daar, in het begin was 

oke tga wel maar achteraf begon da door te dringen enja ik heb het er effectief wel 

moeilijk mee nu. Ik ga ook naar een psycholoog momenteel.” 
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En alsook Nancy (W9): “Ik ben nog steeds niet hersteld en nu die specifieke 

datum weer korter bij komt, daagt het me meer en meer waaraan ik ontsnapt ben. Ik 

heb meegewerkt aan de aflevering op VTM van lotgenoten waarin ik mijn kant van 

het verhaal vertel en woensdag e.k. zal ik live te horen zijn op JOE fm over hoe het 

nu met ons gaat, één jaar na de aanslagen. Maar zoals ik al zei ben ik dus nog niet 

hersteld naar wie ik vroeger was. Ik denk wel dat je weet ik daarmee bedoel.” 

Voor Gert (W3) is het vandaag de dag dan weer moeilijk in de buurt te zijn van 

alleenstaande spullen: “Veel, alé dieje dag was voor mij gewoon ene waas, maar ik 

merkte da vooral de dag derna omda ik op het openbaar vervoer moest en ik voel 

angst en paniek tot op de dag van vandaag nog altijd.  Lijk om dan terug te keren op 

da me da openbaar vervoer. Ik was aan het wachten op de tram overlaatst en daar 

stond ne caddy alleen en ik ben direct weggegaan. Vroeger zouk da nooit doen maar 

nu amai. Ik ben veel allerter, echt extreem.”  Alsook heeft Gert (W3) heel veel schrik 

wanneer hij harde geluiden hoort: “Situatie me brandblusser, da was ergens op de 

grond gevallen ofzo kweet niemeer, en da was nen boenk manneke da kunde u nie 

voorstellen, ik ben gaan lopen en een uur weggebleven, echt in paniek was ik.” Gert 

denkt automatisch terug aan de dag van de aanslag. Mede worden dergelijke harde 

geluiden gelijkgesteld aan aanslagen. Hier heeft ook Jasper (W4) last van: 

“Overlaatst, kleine anekdote, keek ik naar een film en er was iemand die zijn eigen 

opblies, en op da moment voelde ik mij zo ongemakkelijk ik wou echt dat de film 

verzet werd, ik werd zo ombetant, denk wel data zal blijven, of ik er effectief bang 

voor ben kzeg het het kan ieder moment gebeuren.” 

 

Ondanks de erge gebeurtenissen zijn er alsook respondenten die een positief effect 

ervaren hebben door de aanslagen. Dat was onder andere het geval bij Esther (R5), 

zij geniet nu veel meer van het leven dan voorheen: “De impact die’t heeft gehad is 

dat ik zoiets had van tkan mij eigenlijk allemaal niemeer schelen, veel gaan eten en 

gaan feesten, gewoon alles wa ik wou.” 

Ook Jens (W1) had dit gevoel sterk en kreeg veel meer begrip voor wat het 

leven inhoudt: “Als er iets gebeurt weet je pas wat de waardevolle dingen zijt, klinkt 

heel cliché maar is effectief wel zo. Je staat veel meer stil bij alles, en apprecieert 

meer wat je hebt. Ik denk dat het een goede ervaring is geweest wel, je maakt het 

emotioneel mee, en iets wat je zo meemaakt kom je wel veel sterker uit meestal.” 
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Één reiziger merktte op dat het op economisch vlak wel een impact heeft 

gehad bij haar: “Nee die hebben geen impact gehad op mij, keb wel gemerkt vanuit 

klantoogpunt, ik heb 10 klanten in Brussel en daar vanuit bedrijfsoogpunt hebben we 

wel miserie gehad, en die hebben echt gezegd van nu reist ge nie meer van daar. 

Dus het is echt stilgevallen, gedurende 2 maanden is onze klant die wel in Brussel 

woont, niemeer op kantoor geweest.” 

Twee respondenten, waaronder ook één reiziger en één werknemer, meenden er 

eigenlijk geef effect van te ondervinden en waren de gebeurtenissen al snel terug 

vergeten. Dit was onder andere het geval bij Esther (R5): “Ik was wel verschoten zo 

als ik het gehoord had, ik was er al een paar dagen nie goe van maar ja ik was er 

eigenlijk rap terug over om het cru te zeggen. Als ik in de vertrekhal kom denk ik er 

aan terug, ze gingen normaal gezien heel de vloer vernieuwen maar ze hebben da 

nie gedaan dus ge ziet echt nog die tegels waar dat gebeurd is. Kvinda echt nie 

kunnen eigenlijk data nie vernieuwd is, gewoon uit respect voor de slachtoffers dan.” 

Ook Julia ervoer in zeker zin een positief effect, zij wist zelf te vertellen dat zij 

eigenlijk haar werk nu grondiger deed dan voor de aanslagen: “Ik doe mijn werk net 

grondiger eigenlijk.” 

 

Bij de volgende resultaten zal een inzicht geboden worden in het beeld dat de 

respondenten hebben over ‘de terrorist’, en zal inzichtelijk gemaakt worden waarom 

zij dit beeld hebben en in hoeverre de mediaberichtgeving hierin een rol speelt. 

Tevens zal in de de volgende pagina’s omschreven worden hoe dat beeld van ‘de 

terrorist’ in hun dagelijkse leven een invloed uitoefent op hun veiligheidsbeeld. 

Allereerst was het opvallend dat bijna alle respondenten bij ‘de terrorist’ een 

man voor ogen hadden en dat zij bij deze man refereerden aan moslims of 

allochtonen. Zo heeft Lieven (R8) bij ‘de terrorist’ een beeld van: “Hoh ja ge denkt da 

altijd zo van het typische beeld, keilange baard, tulband…”, en Aurélie (R7): “Ge zijt 

meer alerter op zo type personen, ik denk data normaal is, het kunnen ook 

doodnormale gasten zijn, maarja. T’zijn toch meestal mannen van vreemde origine e 

daar kunen we nie naast kijken.”, en Katerine (R1): “Persoonlijk ben ik van mening, 

aleja, ik probeer, maar iedereen doet da, om niet direct te beoordelen. Maar ik moet 

toegeven als ik iemand zie met een lange baard en gewaad, ik ga 2 keer kijken.” 
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Opvallend begonnen een drietal respondenten over het OCMW, BMW’s, 

hoofddoeken, integratie etc. wanneer zij aan het spreken waren over hun beeld van 

‘de terrorist’. Vooral Julia (W6) had hierover een heel uitgesproken mening: “Ik had 

altijd al mijn beeld erover. Als ze hun aanpassen geen probleem maar om hun eigen 

regels en eisen te stellen en te leven naar hun ding daar moet ik nie van weten. Ik 

heb ook moslimvrienden maar die werken en zo die zijn gewoon. Die integreren hun 

maar als ze daar van’t OCMW zitten profiteren en zelf me ne dikke BMW rijden neje 

ga maar terug dan. Want t’zijn zo types da doorslaan. Ik heb wel meer schrik van zo 

types me koffers dan Belgen me koffers. Klinkt heel raar ma ik vertrouw die gewoon 

niemeer.”, en Anthony (R3) heeft het dan weer niet zo voor hoofddoeken: “Ik heb da 

wel ze, alsk gewoon ergens ben, da ik afstand hou van mensen met een hoofddoek 

en een andere huidskleur. Ik vertrouw da nie.”, ook Astrid (W5) refereert terroristen 

met personen die zich niet willen integreren: “Ge hebt er e die hun best doen om te 

integreren maar gewoon door mijn job in de luchthaven , ik zie direct wat voor ene ik 

voor mij heb, iemand die zich integreert of gewoon komt profiteren gewoon puur 

merk ik da door te taal, enkel franstalig is miserie, super arrogant super grof, die 

bedreigen ons constant da is gwn zo als ze hun gelijk nie kregen, en direct agressief 

en me dingen smijten en doen omda ze ne kg te veel in hun bagage hebben en wij 

hen daarop wijzen. Als ze nederlands kunnen isda cva maar anders miserie dedie.” 

Verwonderlijk was dat slechts twee respondenten zeiden dat hun beeld van ‘de 

terrorist’ ontstaan is door aanslagen en de mediaberichtgeving daaromtrent. De 

anderen hadden dit beeld dus al voordien. Petra (W5): “Wantja asget ziet op nieuws 

ast over aanslagen ga, tzijn toch altijd mensen van die origine. Ik ben dus veel 

oplettender. T’is stereotiep kweet het, maarja.”, en ook Astrid (W6) is nu veel alerter: 

“Onbewust wel oplettender ma das omdata in t’nieuws komt omda ge voelt u tot da 

gedwongen e om mee voor de veiligheid te zorgen.” 

 

Maar liefst vijf van de twintig respondenten durfden openlijk uitkomen voor het feit dat 

ze racistisch zijn, maar dat dit dus alsook niet specifiek komt door de aanslagen. Ze 

categoriseren hen wel allemaal onder dezelfde noemer. Jens (W1) is ervan overtuigd 

dat hij voordien al dezelfde gedachten had: “Ik denk nie data is veranderd bij mij 

maar ge moet weten ik ben opgegroeid in een boerendorp in tremelo waar enkel en 

alleen blanke mensen wonen dus vanuit da oogpunt.. den eerste moslim da ik gezien 
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heb was op de hogeschool, ik was da nie gewoon, dusja vanuit da standpunt, ik had 

mijn racistische trekjes al ze. Maar het is echt nie veranderd sinds die aanslagen.”  

Ook Stephanie (W2) had een antwoord in dezelfde categorie als Jens: “Ik ben 

altijd beetje racistisch geweest van mezelf, maar of da nu verergerd is door die 

aanslagen nee.” En als laatste gaf Astrid (W5) een antwoord waarmee datzelfde 

gedachtegoed grondig aangevuld werd: “Hohja ik schaam mij daar nie voor, ze 

hebben hier al voor genoeg miserie gezorgd, t’mag gaan gedaan zijn, want t’zijn altijd 

dezelfde dan’t doen.” 

De andere vijfttien personen gaven aan moslims niet allen over één kam scheren, 

zoals Tania (R4): “Ik veralgemeen nie. Das stereotyp é. Iedereen kan da zijn. Ik 

bekijk islam nie zo op die manier. Toch nie op basis van hun uiterlijk. Ik bestrijd haat 

niet met haat. Ik probeer ISIS enzo meer en meer te begrijpen, wat ze hebben 

gedaan is onaanvaardbaar onnacceptabel maar ze hebben waarschijnlijk wel een 

reden.” Ook Katerine (R1) gaf aan geen problemen te hebben met moslims, 

aangezien zij er in haar vriendenkring heeft: “Ik heb er ook in mijn vriendengroep dus 

aleja.. ik heb ook niets tegen hen e.”  De andere derttien respondenten hebben geen 

signalen of reacties gegeven die te categoriseren zijn onder al dan niet racistisch.  

 

Ondanks het feit dat vijfttien personen zeiden moslims niet te generaliseren, gaven er 

wel twaalf van hen aan dat ze islamitische mannen wantrouwen, in de gaten houden, 

en zich minder veilig te voelen in hun buurt. Wat wel aangekaart moet worden, is dat 

er onder deze twaalf personen, slechts twee mannen waren. Geen van hen gaf aan 

dat die gedachtengang versterkt zou worden door uitspraken van politici.  

De overige acht respondenten specificeerden als terroristen niet alleen 

moslims, een andere specifieke groep of een specifiek individu. Zij meenden dat 

iedereen terrorist kan zijn. Opvallend was dat iedere respondent terugkoppelde naar 

vrouwen, ook zij kunnen extremistisch zijn, maar iedereen lijkt wel over hen heen te 

kijken. Zo heeft ook Stephanie (W2) deze mening: “Da kan wel evengoe een vrouw 

zijn e die aar laten manipuleren eeft ma da gaan die mensen die daar staan nie 

weten e en die laten die gewoon binnen.”, gevolgd door Gert (W3): “Tkan iedereen 

zijn, e alst morgen een vrouw is, denk nie danze ooit u gaan controleren e , ge zijt 

blond, hebt bruine ogen dus ze agan u nie controleren, maar wie zegt dagij gene 
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man hebt die u radicaliseert. Dus da zijn fouten e dan ze u nie controleren.”, en Peter 

(W10): “Nee in Istanbul bijvoorbeeld waren het chinezen, en ook de eerste 

zelfmoordterrorist was een Belgische vrouw e, dus ge kunt daar echt geen beeld op 

plakken.”, ook Ingrid (R9) is het erover eens dat het niet altijd over dat typische beeld 

gaat: “Ja als ge ziet die 3 die het gedaan hebben in zaventem, das eigenlijk nie het 

typische beeld e da zijn gewoon moslims. Het kan eigenlijk iedereen zijn, ik heb altijd 

wel da vooroordeelke in u zitten e, maar uiteindelijk kanta een vrouw zijn ook e die 

geradicaliseerd is.”, en Lieven (R8) maakte dit beeld af, aangezien ze volgens hem 

qua veiligheidscontroles ook minder snel de vrouwen zullen kiezen: “Ik let op alles, 

tkan even goe een vrouw zijn die are kop eeft laten zot maken door zo ne ISer da is 

eig e ook wa tprobleem nu volgens mij ook op de luchthaven” 

Twee van deze acht personen haalden aan dat er volgens hen ook nog 

andere kenmerken zijn van ‘de terrorist’, waaronder Tania (R4): “Voor mij zijn dit de 

mensen die gemakkelijk beinvloedbaar zijn, zij behoren niet echt bij iets en kennen 

zichzelf nog niet goed, groeperingen zoals bv bepaalde sektes profiteren hiervan om 

mensen te beinvloeden.” En ook Debby (R5) ging mee in deze gedachte: “Da’s voor 

mij niet echt een concreet persoon, gaat eerder om een groep mensen met het hart 

op de foute plaats of dan toch alvast met waanzinnige overtuigingen.” 
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4.2.2	(ON)VEILIGHEIDSGEVOEL	

In deze paragraaf zal aan bod komen of de respondenten zich momenteel, een jaar 

na de feiten, veilig voelen wanneer zij aanwezig zijn op Zaventem. Ook zal er 

beschreven worden welke rol de reeds getroffen veiligheidsmaatregelen hierin 

spelen. 

In totaal voelen slechts vier van de twintig respondenten zich veilig op Zaventem. 

Negen op tien werknemers en zeven op de tien reizigers voelt zich niet veilig. Dat 

zijn toch wel confronterende resultaten. Er is dus slechts één werknemer op tien en 

drie reizigers op tien die zich veilig voelen.  

Peter (W10) gaf aan zich veilig en niet angstig te voelen. Dit ligt volgens hem aan het 

feit dat hij in het dagelijkse leven niet wil blijven stilstaan bij de mogelijkheid 

slachtoffer te worden van een terroristische aanslag: “Ja. Veilig ja euh, ik denk dat 

dat gewoon komt omdat ik voor mezelf heb uitgemaakt dat ik ermee kan leven. Het is 

niet omdat er 5 militairen meer staan dat ik mij veiliger ga voelen hé, maatregelen 

hebben voor mij eigenlijk geen invloed. Camera’s bijvoorbeeld, das niet slecht of 

agenten die meer screenen, das alma goed. Maar da geeft mij geen beter gevoel. Ik 

heb gewoon besloten dat het mijn leven niet mag gaan beïnvloeden.” 

De drie andere respondenten die zich momenteel ook veilig voelen op Zaventem zijn 

allen reizigers. Één van hen is Katerine (R1): “Ja ik heb daar geen problemen mee, ik 

denk er wel over na é, maar angstiger? Nee.” Ook Melissa (R2): “Ja het is altijd 

mogelijk natuurlijk, zoals Antwerpen bijvoorbeeld daar is’t ook altijd druk. Het is wel 

beangstigend natuurlijk maarja echt onveilig voel ik mij niet.”, en Lieven (R7): “K’ga 

eerlijk zijn ik heb geen schrik. Dus ja ik voelde mij veilig.”  

Wanneer er dieper werd ingegaan op het waarom achter het veilig voelen zei 

Melissa (R2) dat het komt door de zichtbare maatregelen: “Door de militairen te zien 

lopen voel ik mij veiliger. Dus er mogen er gerust nog meer lopen.”  

Verder kan een rationale benadering er ook voor zorgen dat er geen 

onveiligheidsgevoelens aanwezig zijn volgens Peter (W10): “Ksnapda wel e, da er 

veel emotioneel reageren, ma ge moet da proberen van u af te zetten en rationeel 

denken. Da moede kunnen want anders gade de kern van het probleem ook nooit 

nie kunnen zien als ge geleid wordt door al die emoties.”  
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Lieven (R7) vond dan weer dat het toch niet tegen te houden is en het kan 

gebeuren gelijk waar je bent: “Geen. Toch nie voor mijzelf. Asge daarin betrokken 

geraakt isda puur toeval. Da kan elke dag gebeuren e.” en daar was Katerine (R1) 

het mee eens: “Als ze het willen doen dan doen ze het e” 

 

Wanneer er aan de overige zestien respondenten gevraagd werd waarom ze zich 

onveilig voelen op Zaventem, kaartten twee reizigers aan dat de ‘islamitische Ander’ 

een reden is voor hun angst. Dit is gekoppeld aan het continue zien van 

alleenstaande bagage, volgens Katerine (R1): “Het zijn meestal moslims, het zijn 

altijd moslims geweest, dus alsk ik er zie lopen krijg ik het al benauwd. Ook koffers, 

ik kan geen koffer alleen zien staan ook, ik word letterlijk zot.” En Aurélie (R5): “Ja ik 

kan daar nie aan doen ma als ik die mensen zie krijg ik al rillingen, da’s omdat ik 

weet dat het zo’n personen waren bij de aanslagen. En t’zijn toevallig ook altijd die 

da hun koffer alleen laten staan, waar dak ook slecht van word.” 

Drie andere reizigers zeiden dan weer dat de aanwezigheid van de 

veiligheidsdiensten net zorgde voor de bewustwording van de terreurdreiging. De 

maatregelen doen dus eerder het gevoel van onveiligheid vergroten. Dit was onder 

andere het geval bij Astrid (W6): “Ik zie daar geen verandering in, militairen geven 

alleen een vals veiligheidsgevoel.” Ook Debby (R5) is niet te spreken over militairen: 

“Militairen doen mij nie veiliger voelen, momenteel ister niets da mij veilig kan doen 

voelen. Militairen zijn voor mij een schietschijf, die staan altijd in groepkes ook, die 

ebben geen meerwaarde voor mij. Ge ziet er een paar, ma nie veel, waar is al de 

rest? Moeten 5 militairen die over heel de incheckhal lopen het echt gaan doen ja?”, 

en Ingrid (R9) heeft dan weer liever de praktisch onzichtbare maatregelen, zoals 

camera’s: “Hoe meer ik zie van de maatregelen hoe onveiliger, ik heb dan liever 

camera’s eigenlijk dan dat ze het in my face doen. Plus net iets meer politie achter 

de camerabeelden zetten dat ze u constant bewaken.” 

Het onveilig gevoel dat sommige respondenten hadden kwam dus net door de 

getroffen veiligheidsmaatregelen. Ook zal er in de volgende alinea’s blijken dat er 

volgens negen werknemers helemaal niets veranderd is op Zaventem, toch niet wat 

de veiligheid betreft. Volgens deze negen werknemers is Zaventem momenteel niet 

veilig omdat zij gewoon geen verschil merken met voor de aanslagen. Ook over de 

getroffen veiligheidsmaatregelen zijn ze allen niet te spreken. Volgens hen zijn er 

dan ook veel maatregelen die gewoon niet werken. Wat hierop volgt zijn enkele van 
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de vele reacties met betrekking tot de veiligheid op de luchthaven, waaronder het 

antwoord van Jens (W1): “Veiligheid? welke veiligheid? Niemand van mijn collega's 

voelen zich op hun gemak, of ze er nu waren of niet.” 

Stephanie (W2): “Ik voel mij daar nie bepaald veilig nee, das nie beter dan 

vroeger allesinds, integendeel die security da trekt op niets, das quatch das show, 

een showke da die daar opvoeren das al. Den ene kant is beveiligd en den andere 

kant nie, das pure zever e.” 

Gert (W3): “Nee, ik voel mij daar nie op en top veilig. Asge daar binnenkomt in 

die vertrekhal kijkt ge automatisch rond om te kijken naar verdachte mensen. Das 

puur omdata gebeurd is maar ook omdatter echt niets veranderd is.” 

Jasper (W4): “Nee. Ik heb de aanslagen zelf meegemaakt en men doet niks 

om ze veiliger te maken. Iedereen kan gewoon weer binnen en buiten.” 

Petra (W5): “Er is niets veranderd qua veiligheid bij ons binnen. Voor binnen te 

komen wel das een voordeel, ma vo de rest die mannen dan die aanslagen hebben 

gepleegd da waren medewerkers van Brussels Aiport dus die ebben een badge enzo 

die waren in staat om overal binnen te kunnen. Dus meer controle op personeel is 

nodig. Maar ik voel mij nie veilig.” 

Astrid (W6): “De middelen die ze hebben moeten ze gebruiken, en ze moeten 

efficient werken. Of ze dan weer deftig werken das weer iets anders.. volgens mij 

isda dus nie voldoende om bestand te zijn. Das dikke bulshit e, die mensen van die 

aanslag zijn me ne taxi aangekomen, aleja wa gade doen. Die taxi zijn nummerplaat 

zal nie geseind staan voor t’een of t’ander ze. En das nu nog nie e me nu taxi kunde 

gij zo terug t’zelfde doen.” 

Julia (W7): “Er zijn genoeg camera’s ik kan niemeer na toilet gaan zonder 

camera’s. Maar asge toekomt me de trein.. daar stellek toch veel dingen in vraag. 

Daar gaat toch iets te vlot om binnen te geraken.” 

Marleen (W8): “Er is zoveel, strengere controles, meer veiligheid, nekeer me 

ne hond rondgaan ofzo, t’leger loopt ook nog rond maja das al veel minder é, ze 

lopen der rond maja uiteindelijk wa brengt da op. Ze zijn de maja t’leger was er ook 

toen tgebeurd is e maja ebben ze’t kunnen verkomen nee e, dusja evet opgebracht?” 

Nancy (W10): “Wa kik vin, datter bij de bagage, aswij die koffers moeten 

wegen, datter da wel nekeer nen detector zou mogen staan ook. Das gewoon een 

weegschaal en hup en da word beneden nagekeken maja loopt daar beneden alles 

lijk dat moe zijn..nee, wantja da’s hier algemeen geweten ze, datter een lek zit in’t 
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personeel ook. Of zon ijzer om door te lopen aan de inkomhal, gewoon op 

explosieven, bedrijgende stoffen zoals drugs enzo. Dus nie voor uwe riem. Da zou 

wel mogen. Maja word er naar ons geluisterd, nee.” 

Uit deze reacties blijkt dat er wel degelijk iets grondig mis is. Ook werden er 

doorheen de vorige antwoorden al enkele aanbevelingen gedaan door de 

werknemers. Uit die antwoorden bleek onder andere dat een grondige 

personeelscheck, meer detectors, een betere uitvoering door security, middelen die 

effectief op punt staan (camera’s) en effectief zijn (zoals meer rondgaan met honden) 

de veiligheid al heel wat doen verbeteren. De vorige en komende antwoorden laten 

zien dat de werknemers wel degelijk iets missen op Zaventem. Wat volgt zijn nog 

enkele reacties met aanbevelingen van werknemers: 

Jens (W1): “Op voorhand dingen doen is al veel, mensen afluisteren etc. die al 

verdacht zijn, gewoon veel meer preventie. In plaats van altijd pas actie na reactie. 

Er zijn zoveel dingen die nie kloppen gewoon.” 

Stephanie (W2): “Meer consistentie in alles wat ze doen, dat missen ze, bij sommige 

moet de bagage eruit, soms dan weer nie, aleja waarom is da nie altijd tzelfde bij 

iedereen. Ik snap de bedoeling nie soms. Enja meer personeel want ik zie gewoon 

dat ze op hun laatste zitten, ook da maakt echt supergrote groepen van mensen die 

aanschuiven, das nie goed e dan kunenn ze daar ook nen bom smijten.” 

Gert (W3): “Ze moeten hun mindset veranderen, in het algemeen heel de luchthaven, 

ook gewoon heel België eigenlijk, heel Europa, er moet gewoon meer geluisterd 

worden en nie altijd aan het geld denken. Ne Trump da zouden wij hier ook moeten 

hebben. Dermee ik ben blij da wij Bart De Wever hebben, die is ook al zo die kant 

op, gewoon het probleem is coalities e die moeten hun inhouden omda die 

samenwerken me anderen e, moest hij alleen staan zou hij stravvere uitspraken 

doen. Lijk Theo Francken e ge ziet hij heeft veel mensen achter hem hé.” 

Jasper (W4): “Bagage scannen nog voor da ge binnen komt, of gewoon lijk dat int 

begin was, mensen die nie binnen moeten zijn die buiten afscheid nemen, enkel me 

u ticket binnen geraken. Want nu ja nu kunnen die weer lopen tot aan die poortjes 

voor u ticket te scannen. Misschien toch beter omzoiets, maar ja uiteindelijk asge 

een goedkoop ticket koopt kunt ge ook binnen dus een echte veiligheid isda ook nie.” 
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Astrid (W6): “Da online inchecken daar ben ik nie voor é, da moeten ze toch nog wa 

veranderen want me da heb je meer het gevoel dat je niet gecontroleerd wordt en 

iedereen kan gaan en staan waar ze willen” 

Nancy (W9): “1 ding lijkt toch steeds terug te komen é,…de terrorist die deze aanslag 

pleegde, was reeds gekend bij onze instanties… dusja wa mistte dan? Betere 

werking van die instanties allesinds” 

Peter (W10): “Proactieve en verwerken van informatie. Ik weet de meeste mensen of 

collega’s die zien altijd het beeld van de politie van wapens en ding, maar in feite 

moeten we een klein beetje naar diegene gaat die achter zijn computer zit enja 

intellegence ledpolitie e, die mannen me bivakmutsen enzo hebben wenodig e, na 

het proactieve, maarja we moeten ons meer focussen op het ILP.” 

 

Verder is gebleken dat uitspraken zoals ‘Brussel is a hell hole’ die door de 

Amerikaanse president Donald Trump gedaan werden en andere politieke uitspraken 

voor acht van de twintig respondenten geen effect hebben op hun veiligheidsgevoel. 

Verder zijn zij het er wel mee eens dat hij gelijk heeft en dat Brussel en omstreken 

eens grondig moet gecontroleerd worden. Er werden onder andere volgende reacties 

gegeven: 

Julia (W6): “Hij heeft gelijk. Er is een tijd geweest wanneer ik jong was dat ik fier was 

om Belg te zijn. Iedereen in de wereld zag ons graag komen. We waren vriendelijk, 

eerlijk, wel opgevoed. Nu ben ik beschaamd om te zeggen dat ik Belg ben. Ik ben 

eind vorig jaar verhuisd naar Frankrijk, gewoon omdat ik in dit schandalige land niet 

wilde blijven. Ik heb genoeg van deze farce, deze regering die enkel en alleen 

geïnteresseerd is om zijn zakken te vullen. Belgen mogen maar twee dingen: pardon, 

moeten twee dingen: werken tot ze erbij neervallen en iedere maand nieuw 

uitgevonden belastingen betalen. Het land op zich is fantastisch, we hebben een zee, 

platteland en bergen met bossen, maar het beleid trekt op niks!! Bouwdewijn draait 

zich om in zijn graf. Zaventem was zijn "kindje".” 

Stephanie (W2): “Hij heeft ergens wel gelijk, want na de aanslagen waren er 

programma’s van Molenbeek enzo daar ebk dan wel na gekeken want ge vraagt u 

wel af oe kan zoiet gebeuren, denk wel data u kijk derop beinvloed, want ik ben zelf 
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nie van Brussel enja da verandert wel u beeld want ik ken die stad zelf nie, dusja 

daar mogen ze wel nekeer gaan uitroeien.” 

Anthony (R3): “Hij heeft ergens gelijk, het grootste crapuul zit in Brussel, ze weten 

waar ma ze kunnen er niets aan doen. De politiek daar ben ik gene fan van, hoe da 

hun op die situatie hebben gereageerd amai, diene man van fabienne diene is nog 

altijd nie erkend van slachtoffer, die mekkeren wa uit undere nek maar niets doen die 

en personeel en de reizigers leiden deronder.” 

Lieven (R9): “Wa brussel betreft heeft hij wel gelijk, maar tga ook verder é. Het gaat 

over heel Europa e, nul communicatie, uiteindelijk europa wa stelta voor, mensen 

doorlaten maja ge ziet wat ons opgebracht heeft.” 

Peter (W10): “Ik moet Trump over 1 dinge gelijk geven e; de media das uw grootste 

vijand.” 

Petra (W5): “Da van Trump, ij eeft gelijk ze moeten echt keer grote kuis houden 

gewoon. Das erg datij bepaalde moslimlanden weigert maar uiteindelijk ik versta 

hem. Alsge daar op reis gaat moet ge papieren voorleggen van ik verblijf daar en 

daar, me vingerscan, en dan keer ik terug naar huis. Veel mensen zeggen Trump dit 

Trump dat, maar diep vanbinnen weten ze dat hij gelijk heeft.  

Astrid (W6): Theo Francken ook, die heeft ook gelijk e e ik ben echt blij da diene iets 

doe want. Toch iemand. We hebben alleen maar problemen me die da we binnen 

laten. Oeveel keer komt er int nieuws datij al bekend stond, aleja komaan tis hun 

eigen schuld dan e danze meer controle doen of die mensen oppakken, dan zijn ze 

verwonderd dat er dan iets gebeurd. Das gewooon echt hun eigen schuld, helaas ist 

ier altijd eerst actie dan reactie..” 
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4.2.3	VERMIJDEND	GEDRAG	

Uit de eerdere paragrafen is gebleken dat de respondenten het er grotendeels over 

eens waren dat ze een tweede aanslag in België en Zaventem voor mogelijk achten. 

Hun beeld over ‘de terrorist’ betreft voornamelijk ‘de islamitsche terrorist’. Ook is 

gebleken dat er grondig wat dingen nog niet op punt staan zoals zou moeten en dat 

er maar weinigen zijn die zich effectief veilig voelen in Zaventem. In de volgende 

paragraaf zal beschreven worden in hoeverre deze gedachten en gevoelens tot 

vermijdend gedrag hebben geleid bij de respondenten,vermijdend gedrag ten 

opzichte van islamitische personen, openbare ruimtes en de luchthaven zelf. 

Over het algemeen gaven de respondenten aan hun gedrag aangepast te hebben 

aan de terroristische dreiging. Derhalve vermeden zij openbare ruimten, 

drukbezochte plekken of het openbaar vervoer. Één van de personen die moeite 

heeft met het openbaar vervoer is Jens (W1): “Veel ik heb euh ale zelf dieje dag was 

voor mij gewoon ene waas, maar ik merkte da vooral de dag derna omda ik op het 

openbaar vervoer gebruik en ik zit vol angst en paniek tot op de dag van vandaag 

nog altijd. Een kleine anekdote ook, ik was aan het wachten op de tram overlaatst en 

daar stond ne caddy alleen en ik ben direct weggegaan. Vroeger zouk da nooit doen 

maar nu amai. Ik ben veel allerter, echt extreem.” Ook Astrid (W5) haar gedrag is 

veranderd wanneer zij op een trein zit: “Ik zoek onbewust al plaatsen op de trein 

waar ik mij kan verstoppen voor moest er iets gebeuren...” 

Esther (R5) gaf dan weer aan dat zij sinds de aanslagen bij ons en deze 

waarbij een camion inreed op een menigte, niet meer naar kerstmarkten gaat: “Ik heb 

enkel kerstmarkten vermeden omdat dit te druk is en ik zal ook niet veel meer zonder 

mijn gezin reizen.”  

 Tania (R4) was het eens wat betreft de drukke plaatsen en mijdt nu onder 

andere concerten: “K’ ben effectief sindsdien niet meer naar een concert geweest 

voor die redenen. Niettegenstaande er toen daar niets gebeurde, had ik toch géén 

spijt van mijn beslissing,…” 

Slechts twee personen gaven aan nooit iets te hebben vermeden, waaronder 

Melissa (R2): “Ik heb nooit niets vermeden. Als’t moet dan moet’t e, ge moogt u 

eigen da nie laten terughouden.”, en Debby (R5): “Nee ik mijd niets. Tkan overal 

gebeuren e, da zijn allemaal emotionele reacties.” 
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Uit de onderzoeksresultaten bleek verder ook dat er ondertussen reeds vier van de 

tien geïnterviewde werknemers gestopt zijn met werken op de luchthaven. Dit was 

een rechtstreeks gevolg van de aanslagen. Astrid (W6): “Ja ik ben gestopt, da zegt 

genoeg zeker, ook over hoe veilig ik mij daar voelde.”, Esther (W3) gaf zelf aan dat 

ze door de aanslagen last heeft van een schuldgevoel, vandaar dat zij een andere 

richting inslaat en terug gaat studeren: “In september ga ik beginne studeren, 

verpleegkunde, en das door die aanslagen, da heeft de doorslag gegeven. 

Uiteindelijk wij zijn naar buiten gelopen, maar ik kon wel iets gedaan hebben mensen 

geholpen hebben en ik heb da nie gedaan, ik voel mij daar schuldig over dus ik wil 

nu mensen helpen.” 

Stephanie (W2) vertelde dat zij na de gebeurtenissen drie maand naar 

Australië is geweest om letterlijk ‘op haar positieven te kunnen komen’: “Ja jawel een 

beetje wel ja, ik ben gestopt me werken en daarna ben dus vertrokken naar 

Australie, voor 3 maand, daar had ik het gevoel danze iets minder snel binnen raken 

dan hier, naar veiligheid toe op de luchthaven daar zijn ze een heel pak verder dan 

hier ze. Ik ben echt naar daar gegaan om te kalmeren.” En ook Julia (W7) is zoals 

eerder vermeld naar het buitenland getrokken, maar dan voorgoed: “Ik ben eind vorig 

jaar verhuist naar Frankrijk, gewoon omdat ik in dit schandalige land niet wilde 

blijven.” 

Drie andere werknemers hebben overwogen om te stoppen met werken op 

Zaventem, maar zijn dan uiteindelijk toch gebleven. Dit was enerzijds te wijten aan 

het krijgen van een andere functie en hun passie voor de luchtvaart. Marleen (W8) 

was één van deze drie personen: “Ja, ast gebeurd was wou ik er niet meer werken, 

maar ik heb nu een functie waardoor ik verder zit van “het gevaar”, dus niet meer in 

het gebouw zelf, het is een functie op de bureau, dus daar voel ik mij wel beter.” 

Alsook Petra (W5): “Nee, aleja ik heb er bij stilgestaan e, ik twijfelde echt van zou ik 

dit doen, of zou ik nie iets totaal anders gaan doen, maja ik ben gebeten door de 

luchtvaart é. Ik heb er over nagedacht maar heb het dan toch niet gedaan.” En 

Jasper (W4): “Hoh ja ik heb er over nagedacht omdat mijn vrouw toch vooral wou dat 

ik stopte, maar ja er moet wel nog altijd brood op tafel komen é dus heb het dan toch 

maar niet gedaan.” 
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Van de resterende drie werknemers overwegen twee ervan momenteel nog altijd om 

te stoppen met hun job op de luchthaven, één van hen is Jens (W1): “Alleen op de 

luchthaven voel ik me slecht dus ik denk dat ik hier niet lang meer zal werken. Spijtig 

want ik doe mijn job graag. Als de veiligheid gegarandeerd was zou ik er blijven, 

maar nu.. ik weet het niet.”. Alsook Gert (W3) twijfelt: “Ja. Nu sterker dan ooit. "De 

datum" komt eraan...” 

Peter (W10) heeft nooit overwogen om te stoppen met te werken in Brussel-

Nationaal: “Het syndroom van Asperger, kende da, da wil zeggen dagge u niets 

aantrekt.” 

 

Wat de handelingen betreft, zijn er bij de respondenten wel een aantal zaken 

veranderd. Vier respondenten gaan sinds de aanslagen automatisch naar 

nooduitgangen zoeken wanneer zij zich ergens bevinden. Deze vier personen waren 

allen werknemers. Wat ook opviel was dat zij dit meestal deden in de bioscoop. Ze 

merktten dit ook van zichzelf op. Ook Lieven (W4) ondervond dit van zichzelf: “Ik sta 

er bij stil, nu nog, als ik naar kinepolis ga bijvoorbeeld, ik kijk constant naar de 

nooduitgangen, ook tijdens de film zelf denk ik er zeker een paar keer aan.” En Julia 

(W3): “Vermeden nie, maar ik denk wel altijd 2x na. Bv. naar de cinema ofzo, ik ben 

altijd alert, rondom mij kijken, kijken waar de nooduitgangen zijn enzo.”	Astrid (W6) 

volgde deze gedraging: “Ja sowieso, cinema. Ik mijd niet alles het is tussenin, ik 

observeer alles, nooduitgangen e.d.” Nancy (W9): “Ja nu ge het er zo over hebt, in 

de cinema zit ik toch niemeer op mijn gemak ze. Aleja k’moe zeggen da’k eerst alles 

grondig moe gezien hebben, dak weet waar dak naartoe moe alster iets zou 

gebeuren.” 

 

Tevens zeiden enkele reizigers niet naar landen op vakantie te gaan met een 

verhoogd risico op terroristische aanslagen, zoals Egypte en Turkije. Melissa (R2) zei 

het volgende: “Ik ga nie op reis naar die moslimlanden ze, daar zien ze mij nie meer.” 

Alsook Lieven (R8) vermeldde dit bij zijn interview: ‘Ik dat dat het maar normaal is dat 

ge nie naar zo landen op reis gaat, ge moet het ook niet gaan zoeken.” En Debby 

(R6): “Ik ga nie, ze mogen die hotels nog zo goedkoop maken of ze willen.” 

Niet enkel gaven enkele respondenten aan islamitische landen te mijden maar 

alsook is er uit de verwerking gebleken dat er een tweetal reizigers zijn die ook 

islamitische personen mijden. De werknemers gaven in het algemeen een gelijkend 
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antwoord, namelijk dat zij dergelijke personen niet kunnen mijden door hun functie op 

de luchthaven. Daarbuiten heeft niemand van hen echter contact met islamitsche 

personen. Éen van de reizigers die islamitische personen mijdt is Lieven (R8), hij 

vertelde het volgende: “Sinds die aanslagen ben ik er wel angstiger voor, dus ik 

probeer hen te mijden, ik ben oplettender, ik denk twee keer na, ik kijk hen twee keer 

na..” en ook Frank (R10) hield er een frappante mening op na: “Ze moeten nie in mijn 

buurt komen e, en al zeker nie in de buurt van mijn familie, of k’doe ze wa aan.” 

Lieven (R8) vertelde dat hij zelf niet open staat om hen te leren kennen. Hij 

meende dat dit vermijden onbewust verband houdt met het terrorisme van de laatste 

maanden  

Uiteraard waren er ook respondenten die expliciet zeiden dat ze moslims niet 

vermijden, waaronder Tania (R4). Zij vertelde het jammer te vinden dat een deel van 

haar kennissen en familie moslims mijden op basis van slechts één deel van hun 

identiteit: de islam. De respondenten die zeiden hen niet te vermijden, gaven 

hiervoor verschillende redenen aan. De meest voorkomende reden was dat zij ook 

moslims in hun vriendenkring hadden. Ook is er maar een klein deel dat er 

extremistische gedachten op nahoudt en dat daarom de gemiddelde moslim hier niet 

verantwoordelijk voor gehouden kan worden. 

Wat het vermijdend gedrag betreft ten opzichte van Brussels-Airport, is er 

geconstateerd geweest dat er twee van de tien reizigers de luchthaven van Brussel 

mijden en alsook niet meer via daar te reizen. Onder andere Anthony (R3): “Ja. Ik ga 

op reis maar niet via daar.” En Ingrid (R9): “Ik vertrek nu vanop Oostende en daar 

voel ik mij toch meer op mijn gemak.” 

Op de vraag of zij nu bellemmeringen merkten in hun handelingen, 

reageerden de respondenten over het algemeen hetzelfde. Zij merken op dat ze 

beperkter zijn geworden in het doen van bepaalde uitspraken. Wel bemerkten 

sommige personen dat bij vrienden en familie niet beperkt waren in hun uitspraken 

en uitingen over 22/3 en alles wat daar mee te maken heeft. Wellicht was dit omdat 

zij enerzijds niet werken op de luchthaven en anderzijds omdat ze niet zo frequent 

aanwezig zijn op de luchthaven. Dit gevoel van vrijheid met betrekking tot vrije 

meningsuiting hadden zij niet, aangezien zij zich wel beperkt voelden om 

onderwerpen over de islam in het openbaar te uiten.  
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Melanie (R5) gaf aan niet op Facebook te durven plaatsen of reageren onder 

nieuwsberichten met als onderwerp de islam: “Onderling doen wij da wel, ma zo op 

sociale media das inderdaad gevaarlijk, ge weet nooit wie da leest e…” en “Als ge 

facebook bekijkt, trekken under veel mensen der zich niets van aan. Facebook is iets 

gevaarlijks, wij zijn daar mee opgegroeid. Maar asge kijkt naar sommige reacties, da 

zijn oudere mensen die geven echt hun mening en dan denk ik ge moet daar mee 

oppassen, ge weet nooit wie data zie, ik zal nooit mijn mening geven op facebook.” 

 De meesten ervoeren dus dat ze hun mening voor zich te moeten houden, 

maar zagen dit niet als een last. Dit kwam grotendeels doordat zij de drang niet 

voelden die mening te uiten in het openbaar. Echter Nancy (R9) stond hier anders 

tegenover: “Ik geef mijn mening, ik vind da belangrijk, maarja der wordt niets mee 

gedaan. In die beveiliging zit er een lek, volgens mij eeft iedereen da door, maar daar 

wordt niets van gelekt, misschien ister zoveel geld en politiek mee gemoeid. De 

burgers worden dom gehouden é.” 

Alsook Debby (R2) is niet anders dan voorheen wat haar meningsuiting 

betreft: “Ik kom nog steeds uit voor mijn mening, ook al zijn er pro of contra. 

Sommige dingen zal ik nu mss iets subtieler gaan aankaarten, maar zal zeker niet 

zwijgen.” 
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V.	CONCLUSIE	

5.1	BEANTWOORDING	ONDERZOEKSVRAAG	

 

Nu de resultaten beschreven zijn, kan er een antwoord geformuleerd worden op de 

centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek. Deze vraag luidt als volgt: Wat is de 

impact van 22/3 op de veiligheidsbeleving van zowel werknemers als reizigers?” Om 

deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zullen allereerst de deelvragen van 

antwoorden voorzien worden.  

De eerste deelvraag die beantwoord zal worden, is: Wie zijn de actoren die 

instaan voor de veiligheid op de luchthaven, hoe verloopt de onderlinge informatie-

uitwisseling en welke veiligheidsmaatregelen werden genomen na 22/3? Deze vraag 

is reeds deels beantwoord in de literatuurstudie. Daar kwam aan bod wie de actoren 

zijn die instaan voor de veiligheid en welke veiligheidsmaatregelen reeds genomen 

zijn. Het antwoord op de vraag hoe hun onderlinge communicatie verloopt is af te 

leiden uit de onderzoeksresultaten.   

Uit die resultaten is gebleken dat er slechts één van de tien werknemers was 

die geen slecht woord zei over (samen)werking in Brussels-Airport. Bij de andere 

negen heersen er frustraties, aangezien er niet geluisterd wordt naar wat de diensten 

aan elkaar melden, maar ook binnenin de diensten is gebleken dat er niet geluisterd 

wordt naar wat personeel te melden heeft. Algemeen is te concluderen dat er een 

grote frustratie heerst ten opzichte van Brussels Airport Company. Maar aangezien 

er in dit onderzoek geen contact is geweest met iemand van BAC is het moeilijk een 

antwoord te verkrijgen op de vraag waarom zij – zoals de respondenten zeggen – 

een andere visie hebben over de veiligheid in Brussels Airport. De onderzoeker heeft 

geprobeerd, maar er kwam helaas geen respons om deel te nemen aan dit 

onderzoek.  

Alsook is gebleken dat sinds de terreurdreiging in ons land tot uiting kwam, er vanuit 

verschillende diensten dag in dag uit krachtige signalen gegeven werden inzake de 

toestand van de integrale veiligheid op de luchthaven. Er werden aanbevelingen en 

voorstellen gedaan, naar functionele oversten binnen de dienst en naar de 

voornaamste partner in veiligheid genaamd Brussel Airport Company (BAC). De 

meeste respondenten belichamen dan ook dat BAC het commercieel belang boven 

mensenlevens neemt. De dagelijkse bevindingen van het personeel werden al 
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meermaals aangekaart en gestaafd met verscheidene meldingen, processen-

verbaal, incidenten, statistieken en informatierapporten. De rampzalige 

samenwerking en faciliteiten op het werk uiten zich in de praktijk ten koste van 

gewone mensen in onze samenleving. Dergelijk management leidde onder meer tot 

een gelaten werksfeer binnen de dienst en creërde een vals veiligheidsgevoel op de 

luchthaven. Een vals veiligheidsgevoel dat tot nu toe altijd een publiek geheim was. 

De tweede deelvraag die beantwoord zal worden, is: In welke mate hebben de 

aanslagen een impact gehad op de handelingen en belevenissen van werknemers 

en reizigers? Deze deelvraag is onder te verdelen in drie subvragen, namelijk: In 

hoeverre hebben de aanslagen het veiligheidsbeeld beïnvloed? In hoeverre wordt er 

een onveilig gevoel ervaren als gevolg van de aanslagen? En in hoeverre zorgen de 

aanslagen voor vermijdend gedrag?  

Deze subvragen zijn zoals eerder vermeld, opgesteld zijn naar de drie componenten 

van veiligheidsbeleving zoals omschreven door psycholoog Moser.157  

Eerstvolgend zal een antwoord geboden worden op de subvraag: In hoeverre 

hebben de aanslagen het veiligheidsbeeld beïnvloed? Uit de antwoorden is gebleken 

dat over het algemeen de respondenten goed op de hoogte waren van de recente 

aanslagen, maar minder van de aanslagen buiten Europa. Volgens de respondenten 

is dit deels te wijten aan de media, aangezien deze volgens hen vooral op het 

Westen is gericht. Daarnaast stelden enkele respondenten vast dat hetgeen de 

media over terrorisme verkondigen niet altijd waar hoeft te zijn. Als gevolg van die 

kritische houding vroegen enkele respondenten zich af of terrorisme echt toeneemt 

en of dat overeenstemt met de werkelijkheid of enkel het gevolg is van de steeds 

grotere media-aandacht voor terreur. Wel hadden de meesten het idee dat de 

dreiging groter wordt en er nog steeds een gevaar is voor België. Deze 

constateringen leidden ze gedeeltelijk af uit de reeds gepleegde aanslagen in ons 

land en de toegenomen zichtbare veiligheidsmaatregelen zoals politie en militairen. 

Mede doordat zij ervoeren dat de terreurdreiging steeds groter wordt, achtten alle 

respondenten de mogelijkheid voor een tweede aanslag in België reëel. Alsook een 

tweede aanslag in Brussels Airport is voor de meesten onder hen niet uitgesloten. 

Hun veiligheidsbeeld ten opzichte van Brussels Airport is dan ook over het algemeen 

niet goed. Allen zijn zij niet tevreden over de veiligheid, aangezien zij allen ook niet 

																																																																				
157 Zani, B., Cicognani, E., & Albanesi, C., Adolescents’ sense of community and feeling of unsafety in the urban 
environment. Journal of Community & Applied Social Psychology, 2001, 11, 475-489. 
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merken dat er iets veranderd is sinds de aanslagen. De aanslagen waren 

verantwoordelijk voor hun slecht veiligheidsbeeld en de niet veranderde situatie heeft 

dit beeld alleen maar versterkt. 

In overeenstemming met de bevindingen van communicatiewetenschapper 

Powell158 en politiek socioloog Wolfe159 associeerden de respondenten terrorisme 

met de islam. Wat wel bleek is dat de media deels een invloed heeft gehad op het 

creëren van dit beeld. Wel nuanceerden sommigen dit beeld door zich te herroepen 

op aanslagen uit het verleden of door de stellen dat iedereen een terrorist kan zijn. 

Opvallend was dat alle respondenten zeiden dat ze bij een terrorist meestal een man 

voor ogen hadden. Wel zeiden zij allen dat een vrouw ook een terrorist kan zijn, maar 

dat zij dikwijls uit het oog verloren worden. Allen vertelden zij dat vrouwen dan ook 

meer gecontroleerd moeten worden aangezien zij ook geradicaliseerd kunnen zijn. Al 

met al kan verondersteld worden dat de aanslagen en de nadien getroffen 

veiligheidsmaatregelen een grote invloed hebben op het veiligheidsbeeld van de 

respondenten. Alsook de media heeft hier een aandeel in. 

De tweede subvraag luidt: In hoeverre wordt er een onveilig gevoel ervaren 

als gevolg van de aanslagen? Door het feit dat de respondenten een tweede aanslag 

voor mogelijk achten en zij vinden dat de terreurdreiging toeneemt, gaven zij aan 

zich momenteel niet veilig te voelen. Bijna alle respondenten hebben angst 

gecreëerd door de aanslagen, angst om slachtoffer te worden van een tweede 

aanslag. Slechts enkelen onder hen vertelden geen angst te hebben. Om deze 

afwezigheid van angst te verklaren, hadden zij volgende argumenten: een rationele 

gedachtegang zoals de kleine kans om betrokken te raken bij een aanslag en de 

overtuiging dat dergelijke gebeurtenissen je leven niet mogen beïnvloeden. Ze 

hebben gedachten in de stijl van ‘het leven gaat voort.’ Volgens de psychologische 

‘terror management’-theorie behoren deze rationele reacties tot de proximale 

afweermechanismen. Deze mechanismen hebben als bedoeling de angst voor de 

dood het hoofd te bieden.160 

	

																																																																				
158 K. A POWELL, Framing Islam: An analysis of U.S. media coverage of terrorism since 9/11. Communication 
Studies, 2011, 62, 90-112. 
159 W. M. WOLFE, Winning the war of words: Selling the war on terror from Afghanistan to Iraq. Westport, CT: 
Praeger Publishers, 2008, 135 p. 
160 J. GREENBERG, T. PYSZCZYNSKI, S. SOLOMON, The causes and consequences of the need for self-
esteem: A terror management theory. In R. F. Baumeister (Ed.), Public self and private self, New York, NY: 
Springer-Verlag, 1986, 189-212 
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	 Zowel de respondenten die angst ondervinden, als diegene die geen angst 

ondervinden waren het er in het algemeen over eens dat de media wel angst kan 

opwekken, of de al bestaande angst doen stijgen. Deze bevinding komt overeen met 

de veronderstelling van de socioloog Altheide161. Hij zegt dat angst steeds vaker de 

uitkomst is van blootstelling aan media. De aanwezigheid van angst, wat bij het 

grootste deel van de respondenten het geval was, komt overeen met de 

constateringen uit het onderzoek van psycholoog Schuster162. Hij ondervond immers 

een overgevoelige en angstige reactie bij zijn respondenten. Bij een deel van deze 

respondenten was er ook sprake van angst en wantrouwen ten opzichte van 

allochtone of islamitische mannen. Sommige van deze gevoelens hielden volgens 

hen verband met de terroristische aanslagen die reeds gebeurd zijn en het beeld dat 

zij hebben over ‘de terrorist’, anderen gaven ook aan dat zij dit negatief beeld ten 

overstaande van moslims al hadden voor de aanslagen. Uitspraken van politici of 

grootmachten hadden hier verder geen invloed op. Maar ook de media heeft volgens 

velen een invloed op deze gevoelens. Dit komt onder meer door de negatieve 

framing van moslimsen het benadrukken in hun berichtgeving dat het om allochtonen 

of moslims gaat. Deze bevindingen komen dan weer overeen met deze van de 

communicatiewetenschappers Creutz-Kämmpi163, Poole164 en Powell.165 	Zij stellen 

immers dat er door de mediaberichtgeving angst kan ontstaan, niet alleen voor de 

‘islamitische terrorist’, maar ook voor ‘de moslim’ in het algemeen. 

Tot slot hadden de genomen veiligheidsmaatregelen geen eenduidige invloed op het 

veiligheidsgevoel van zowel werknemers als reizigers. Waar de zichtbare 

maatregelen, zoals politie en militairen, bij sommigen zorgden voor een hoger gevoel 

van veiligheid, ondervonden anderen juist dat deze maatregelen bij hen een minder 

gevoel van veiligheid creëerden. Aangezien zij daardoor net het gevoel krijgen dat er 

sprake is van een grote terreurdreiging. Deze bevindingen komen respectievelijk 

overeen met deze van psychologen Doyle, Van de Veer, De Lange, Van de Haar en 

																																																																				
161 D. L. ALTHEIDE, Mass media, crime and the discourse of fear. Hedgehog Review, 2003, 5(3), 9-25. 
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BERRY, A national survey of stress reactions after the September 11, 2001, terrorist attacks. The New England 
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Karremans.166 Ondanks de getroffen maatregelen kan toch gesteld worden dat de 

respondenten zich niet veilig voelen sinds de aanslagen. 

De derde subvraag van de tweede deelvraag luidt als volgt: In hoeverre 

zorgen de aanslagen voor vermijdend gedrag? Onder de respondenten waren er een 

paar die zeiden niet meer te reizen vanop Brussels Airport en deze luchthaven dus te 

mijden. Alsook was er iemand die vertelde geen kerstmarkten meer te bezoeken 

door schrik van grote openbare plaatsen waar veel volk aanwezig is. Dit door het feit 

dat dergelijke plaatsen meestal het doelwit zijn van zulke tragische gebeurtenissen. 

Er waren eveneens een aantal personen die niet meer willen afreizen naar landen 

met een verhoogd terreurrisico. Opvallend was dat er onder hen ook een aantal 

waren die niet enkel dergelijke landen meden, maar ook allochtonen en moslims op 

zich. Dat houdt volgens hen onbewust verband met terreur. Frappant was wel dat er 

volgens sommigen geen verband was met terreur, aangezien ze dit gedrag altijd al 

hebben gehad. Ook meenden sommigen dat ze door de recente terreur beperkt 

waren in het uiten van hun mening. Wel zagen zij bij familie en vrienden dat zij net 

vaker hun mening uitten door al deze gebeurtenissen. Dit kan eventueel te wijten zijn 

aan het feit dat zij zelf niet zo vaak aanwezig zijn op de luchthaven als de 

geïnterviewden. 

De laatste deelvraag die zal beantwoord worden, is: Worden er bij de 

veiligheidsmaatregelen knelpunten ervaren? Er is gebleken dat er in het algemeen 

heel wat knelpunten ervaren worden. Niet alleen is er geen vertrouwen in de werking 

van ANPR en de gezichtsherkenningcamera’s, ook gaan de meeste respondenten 

ervan uit dat de personen die achter deze camera’s zitten onvoldoende correct werk 

leveren. Bij de meeste respondenten klinkt het dat de maatregelen er wel mogen zijn, 

maar dat ze effectief op punt moeten staan en ze ook goed  benut moeten worden. 

Voldoende personeel, correct personeel en personeel dat samenwerkt is dus 

noodzakelijk en dat is er momenteel niet volgens de medewerkers. Ook de reizigers 

hebben weinig vertrouwen en stellen zich de vraag of deze camera’s wel een effect 

zullen hebben, aangezien de personen die de aanslag gepleegd hebben gewoon met 

een taxi zijn toegekomen in de luchthaven. Taxi’s worden helaas niet gecontroleerd 

door het ANPR-systeem, wat dus een gemakkeljke doorgang vormt voor mensen 

met verkeerde bedoelingen. Ook werd er meermaals gehamerd op het feit dat er 
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geen echte controle is wanneer je met de trein aankomt in Zaventem. Enkel is er 

‘een kans’ dat je eruit wordt gehaald voor een bagagecheck, maar dit wordt 

bijvoorbeel bij vrouwen amper gedaan en zij kunnen ook slechte bedoelingen 

hebben. Meermaals werd er aangehaald dat een gestructureerde preventie 

noodzakelijk is. Preventie is alles, klonk het. Men moet verdachte personen niet 

nemen op het moment dat ze al in de luchthaven rondlopen, maar wanneer ze nog in 

hun bed liggen, dat was één van de uitspraken die onder andere gedaan werd. Ook 

werden er meermaals uitspraken gedaan over de militairen. Volgens sommigen 

zouden zij geen nuttige werking hebben, aangezien zij met veel te weinig aanwezig 

zijn en buiten wat hulp achteraf niets kunnen doen aan eventuele aanslagen. Een 

schrikeffect hebben zij volgens velen ook niet. Concluderend is dus te stellen dat er 

bij de veiligheidsmaatregelen vooral knelpunten in plaats van positieve effecten 

ervaren worden. 

Nu de deelvragen beantwoord zijn, kan er een antwoord gegeven worden op 

de hoofdvraag van dit onderzoek: Wat is de impact van 22/3 op de 

veiligheidsbeleving van zowel werknemers als reizigers?” Over het algemeen kan 

gesteld worden dat de impact, in al zijn facetten, groot is. Aangezien zeven van de 

tien reizigers en negen op de tien werknemers zich momenteel niet veilig voelt op 

Zaventem, zegt dit voldoende. Alsook zijn er zestien van de twintig respondenten van 

mening dat er een tweede aanslag zal gebeuren in Brusels Airport, wat uiteraard ook 

confronterend is. Het feit dat er ondertussen van de tien geïnterviewde werknemers 

vier gestopt zijn met werken op Zaventem slaat dan ook alle verwachtingen. Qua 

handelingen, uitingen en gedachten hebben de aanslagen hun tol geëist, dat kan 

afgeleid worden uit eerdere bevindingen. Ook zijn er twee personen die de dag van 

vandaag nog in behandeling zijn bij een arts of psycholoog, wat wederom toont wat 

voor cruciale gevolgen dergelijke gebeurtenissen hebben.  
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5.2	DISCUSSIE	

Uit de resultaten is gebleken dat er van Brussels Airport Company een negatief beeld 

wordt geschetst door de respondenten. Uiteraard wil de onderzoeker meedelen dat 

er ondanks pogingen, geen contact is geweest met BAC, waardoor er dus geen 

reactie is vanuit hun standpunt. Dit negatief beeld is in dat oogpunt dus voor 

discussie vatbaar aangezien zij geen inbreng hebben gehad in deze conclusie. De 

onderzoeker weet dus ook dat de conclusie polariserend kan ervaren worden ten 

overstaande van BAC, en heeft hier dan ook alle respect voor. Maar desondanks dit 

effect misschien niet de bedoeling is, moet er wel vastgesteld worden dat er 

verschillende standpunten van diensten op Brussels Airport bevraagd werden. Deze 

standpunten kwamen onder meer van politie, militairen, check-in bediendes, G4S, 

dispatching, brandweer, etc. De realiteit mag dus niet uit het oog verloren worden, 

hoe polariserend of confronterend deze dan ook mag zijn. In principe kan het dus 

geen toeval zijn dat al deze verschillende diensten er grotendeels hetzelfde over 

denken. 

5.3	AANBEVELINGEN	
	

Ondanks het feit dat media niet één van de hoofdonderwerpen was van dit 

onderzoek is gebleken dat dit toch meermaals naar voren is gekomen bij de 

resultaten. Het zou dus interessant zijn om met een vergelijkend onderzoek te 

achterhalen in hoevere deze houding ook terugkomt bij islamitische personen sinds 

de aanslagen. Ook een vervolgonderzoek zou interessant zijn. Aangezien er in dit 

eindwerk geen contact is geweest met allochtone personen, zou er kunnen 

nagegaan worden wat voor impact de aanslagen in ons land hebben op het 

dagelijkse leven van allochtonen die in België wonen. Hoe voelen zij zich bij de 

situatie dat er mensen zich verschuilen achter de Koran, om slechte daden te 

plegen? Gedragen zij zich nu anders? Zij zijn destijds naar hier geimmigreerd om 

zich veiliger te voelen, maar is dit nu dan nog wel het geval? Ook een 

vervolgonderzoek bij joodse respondenten is mogelijk. Ook al is het doel van 

kwalitatief onderzoek niet zozeer generaliseren, om een nog breder begrip te krijgen 

van de veiligheidsbeleving was het mogelijk geweest om ook de beleving bij de 

joodse gemeenschap te onderzoeken,aangezien sommige terreuraanslagen gericht 

zijn op de joodse gemeenschap. Voor beleidsmakers is het dan weer interessant dat 
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het inzetten van veiligheidsmaatregelen aan sommigen een onveilig gevoel bezorgt. 

Desondanks de negatieve ervaringen omtrent deze maatregelen, zal het België 

logischerwijs ten goede komen. Het vinden van een balans tussen veiligheid en 

vrijheid is dus van belang voor deze beleving. Daarnaast is de bevinding dat 

meerdere respondenten islamitsche en allochtone mannen wantrouwen, vermijden 

en zich minder veilig voelen in hun buurt wellicht alsook interessant voor 

beleidsmakers. Wat opviel was dat mensen die allochtonen in hun vriendenkring 

hadden deze gevoelens niet hadden. Dus misschien kunnen het vermijdend gedrag 

en de gepaarde gevoelens weggenomen worden door allochtone personen te leren 

kennen. Mogelijkerwijs is het bevorderen van plekken waar burgers met 

verschillende culturele achtergronden elkaar treffen een manier om deze sociale 

cohesie te versterken. Recent is dit dan ook nog in de media vermeld geweest dat de 

universiteiten naar de toekomst toe meer ‘kleur’ willen zien in hun auditoriums. Dit 

zou bijvoorbeeld al een eerste stap zijn in de juiste richting. 

5.4	EVALUATIE	

Een van de lastigste aspecten van dit onderzoek vond ik misschien wel het opstellen 

van de geschikte hoofdvraag en het vormen van de passende deelvragen. Deze zijn 

dan ook in de loop van mijn literatuurstudie een paar keer veranderd. Toen deze 

vragen eenmaal gevormd waren en er op basis van deze vragen een 

onderzoeksinstrument ontwikkeld was, was het afspreken met respondenten het 

volgende struikelblok. Afspreken met reizigers was geen probleem, afspreken met 

werknemers daarentegen wel. Aangezien zij een heel drukke agenda hebben, 

werden de afspraken voor de interviews soms heel laat gezet. Ook werd er soms pas 

een dag voor het toegezegde interview afgezegd, waardoor het interview uiteindelijk 

nog later doorging. Dit alles bracht mijn persoonlijke planning uiteraard wat in de war 

en daardoor is er soms bruikbare tijd verloren gegaan. Als onderzoeker moet je je 

echter aanpassen aan hun agenda, wat dan ook gebeurd is. Ook het coderen en 

beschrijven van de resultaten duurden langer dan verwacht, maar dit was mede mijn 

eigen keuze aangezien ik twintig interviews wou afleggen en mijn promotor mij had 

‘gewaarschuwd’ voor dit vele werk. Er werd dus even gedacht dat de deadline van 

vijftien mei niet ging gehaald worden, maar na wat bloed, zweet en tranen is 

uiteindelijk alles toch nog klaar geraakt. 
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VII.	BIJLAGEN	

MAIL	RESPONDENTEN 
Geachte heer of mevrouw, 

Ik richt dit schrijven tot u, als expert op het gebied van veiligheid binnen de 

luchthaven, met een bijzonder verzoek. 

Als studente Master in de Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit van 

Gent voer ik in het kader van mijn Masterproef een onderzoek uit naar de impact van 

terrorisme op Brussels Airport. Met mijn onderzoek wil ik in de eerste plaats nagaan 

wat de impact is van terrorisme op Brussels Airport. Dit betreft onder andere in 

hoeverre de functies van de verschillende actoren op de luchthaven veranderd zijn. 

Daarnaast wil ik het (on)veiligheidsgevoel van zowel werknemers als reizigers in 

kaart brengen. Aangezien dit onderzoek zal steunen op de bevraging van diverse 

sleutelfiguren neem ik, gegeven uw functie, dan ook contact op met u. 

De wetenschappelijke opbouw, de uitvoering en de verwerking van het onderzoek 

wordt gesuperviseerd door mijn promotor aan de Universiteit van Gent, Prof. Dr. 

Antoinette Verhage. 

Bent u bereid uw toestemming te verlenen tot deelname aan dit persoonlijk project? 

In ruil voor uw medewerking kan u, indien gewenst, een exemplaar bekomen van 

mijn onderzoek. De praktische uitvoering van het onderzoek is in theorie gepland 

vanaf begin februari tot halfweg april 2017. 

Mag ik u daarom om organisatorische redenen vragen om mij te informeren hoe u 

hier tegenover staat, en dit liefst voor eind december? Indien u nog verdere vragen 

hebt, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Uw medewerking is van het 

grootste belang voor het welslagen van dit project. 

Hopend op een positief gevolg dank ik u bij voorbaat. 

Hoogachtend, 

 
Celien Van Rysselberghe  
Masterstudente Criminologische Wetenschappen Universiteit Gent  
Tel: 0495 47 48 24                                      Mail: Celien.VanRysselberghe@UGent.be 
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INFORMED	CONSENT	

 

 

INFORMED CONSENT 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik, Van Rysselberghe Celien, ben student Criminologische Wetenschappen aan de 

faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. En voer een kwalitatief 

onderzoek uit naar: de veiligheidsbeleving op Brussels Airport sinds de aanslagen 

van 22 maart 2016. 

Dit onderzoek loopt van september 2016 tot en met mei 2017. 

Graag hadden ik in de loop van het onderzoek een gesprek met u gehad. Dit gesprek 

duurt maximaal 1u30. 

De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Dit houdt in dat de naam of andere 

herkenbare gegevens in geen geval in het onderzoek vernoemd worden. De 

bevindingen die voortvloeien uit het onderzoek kunnen enkel voor wetenschappelijke 

doeleinden worden gebruikt, opnieuw enkel indien ze volledig anoniem en met 

inachtneming van het beroepsgeheim worden gerapporteerd. 

Overeenkomstig de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (8 

december 1992) heeft u het recht om ten allen tijde inzage te krijgen in de – bij u – 

verzamelde onderzoeksgegevens. U heeft ook het recht om ten allen tijde, en zonder 

hiervoor een reden op te geven, uw deelname aan het onderzoek stop te zetten. 

Indien u vragen heeft over het onderzoek kan u steeds contact opnemen met de 

onderzoeker via mail. 

Met vriendelijke groeten,  
Van Rysselberghe Celien.	 
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Ondergetekende, ................................................... verleent zijn / haar toestemming 

voor deelname aan de studie “22 maart 2016: De dag die België voorgoed 

veranderde - De impact van terrorisme op Brussels Airport” 

Ik verklaar hierbij dat ik, 

. (1)  de uitleg over de inhoud en werkwijze van het onderzoek heb gelezen en dat 

me de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen  

. (2)  totaal uit vrije wil deelneem aan het onderzoek  

. (3) de toestemming geef aan de onderzoeker om mijn resultaten op een 

vertrouwelijke en  anonieme wijze te bewaren, te verwerken en te rapporteren  

. (4)  op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek 

op ieder moment  stop te zetten  

. (5)  ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de 

onderzoeksbevindingen  kan krijgen.  

 

Voor akkoord, 

 

Plaats en datum    Naam + handtekening van de geïnterviewde  

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

 

Plaats en datum    Naam + handtekening van de student/onderzoeker  

..................................................................................................................................... 
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INTERVIEWVRAGEN	
	

Algemene gegevens  
Leeftijd:  
Werk: 
Woonplaats:  
Deel 1: veiligheidsbeeld  (kennis, overtuigingen en percepties wat betreft de 
huidige terreurdreiging en veiligheid) 

• Door de aanslagen in Parijs en recent bij ons is terrorisme de afgelopen 
maanden veelvuldig in het nieuws geweest. In hoeverre volg jij dit nieuws en 
houdt het je bezig?  

• De aanslagen op 22/3 worden beschouwd als één van de ergste in de 
Belgische geschiedenis. Hoe heb je die ervaren? In hoeverre hadden deze 
aanslagen een grote impact op jou?  

• In hoeverre ervaar jij dat de terreurdreiging sinds 22/3 nog groter is 
geworden? En waarom?  

• In hoeverre denk jij dat een volgende terroristische aanslag op België reëel is? 
En waarom?  

• De overheidsmaatregelen en de mediaberichtgeving na 9/11 hebben gezorgd 
voor de constructie van ‘de islamitische terrorist’ Wat is jouw beeld van ‘de 
terrorist’? Wie is ‘de terrorist’? Waarom heb jij dit beeld?  

• Hebben de aanslagen op 22 maart geleid tot een ander veiligheidsbeeld ten 
opzichte van Brussels Airport? (+ indien werknemer: Kan de veiligheid bij het 
uitoefenen van uw functie/tijdens het reizen beter?) 

• Zijn er bepaalde zaken die ervoor kunnen zorgen dat uw algemeen 
veiligheidsbeeld ten overstaande van Brussels Airport zou veranderen? 

Deel 2: (on)veiligheidsgevoel (angst en gevoel veilig te zijn) 
• In hoeverre voel jij je momenteel veilig in Brussels Airport gezien de recente 

aanslagen? Zo ja/nee : aan wat ligt dit?  
• De luchthaven Zaventem investeerde voor 450 miljoen euro tussen 2010 en 

2016 voor extra veiligheid. Na de aanslagen is er nog eens 66 miljoen 
geinvesteerd voor het imago van de Brusselse hoofdstad. Wat voor effect 
hebben deze investeringen op jouw veiligheidsgevoel? (positief/negatief) En 
waarom?  

• Zijn er zaken die u momenteel mist op de luchthaven inzake veiligheid? En 
hebben deze een effect op uw veiligheidsgevoel? 

• In hoeverre ervaar jij angst voor een tweede terroristische aanslag in Brussels 
Airport? En waarom?  

• Momenteel zijn er qua veiligheidsmaatregelen de camera’s met 
nummerplaatherkenning en gezichtsherkenning in de luchthaven. Denkt u dat 
dit voldoende is om bestand te zijn  tegen nog een aanslag? 

• Trump zei onder andere uitspraken zoals ‘weten jullie nog hoe mooi en veilig 
Brussel was, nu niet meer, het is van een andere wereld, het is een ramp, het 
is een hell hole’  Wat voor effect hebben dit soort uitspraken op jouw 
veiligheidsgevoel?  

• In hoeverre ervaar jij dat de terroristische aanslagen gezorgd hebben voor een 
gevoel van wantrouwen binnen de Belgische samenleving? Komt dit door de 
media? 
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• Terroristische aanslagen worden veelal in verband gebracht met de islam. In 
hoeverre zorgt dit er voor dat jijzelf angstiger wordt voor moslims en de islam? 

• Extra: Hoe denkt u dat uw collega’s of medereizigers staan tegenover de 
getroffen maatregelen, hoe is hun veiligheidsgevoel etc? 

Deel 3: vermijdend gedrag (dimensies, handelingen en uitingen) 
• In hoeverre verhoud jij je sinds de aanslagen anders tot moslims, of 

distantieer jij je van, en vermijd jij, hen? En waarom? Denk je dat de 
mediaberichtgeving en politici hierin een rol spelen?  

• Na de aanslagen, in hoeverre heb je toen op het punt gestaan om de 
luchthaven of andere publieke ruimten te vermijden, of heb je deze ook 
daadwerkelijk vermeden? In hoeverre voel jij je nog even vrij om te gaan en te 
staan waar je wilt als voor deze aanslagen? En waarom?  

• Door de recente gebeurtenissen, is er ook veel sprake geweest over sociale 
media, en de meningsuiting die niet meer ten volle gegeven kan geuit worden. 
In hoeverre durf jij nog vrijuit jouw mening te geven, ook indien deze kritiek op 
de islam zou betreffen? En waarom?  

• Hebben de aanslagen gezorgd voor een aantal belemmeringen tijdens het 
uitoefenen van uw functie? 

• Heeft u overwogen om niet meer te werken op de luchthaven?  
• Probeert u de luchthaven te mijden buiten uw functie? (bv. Reizen) 
• (indien reiziger): Reist u sinds de aanslagen nog steeds vanop Zaventem?  

Afsluiting  
Zijn er nog andere aspecten van jouw veiligheidsbeleving ten tijde van terreur die niet 
besproken zijn, maar die je nog wel naar voren wil brengen? Bedankt dat je mee 
wilde werken aan dit interview. Heb je nog vragen?  
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LIJST	MET	RESPONDENTEN	

	

 Duur Respondent (fictieve naam) Leeftijd Woonplaats 
werknemer 45min Jens 24 Tielt 
werknemer 55min Stephanie 21 Kalken 
werknemer 45min Gert 24 Erembodegem 
werknemer 55min Jasper 23 Antwerpen 
werknemer 40min Petra 20 Hofstade 
werknemer 55min Astrid 30 Everbeek 
werknemer 45min Julia 28 Mechelen 
werknemer 50min Marleen 45 Hamme 
werknemer 45min Nancy 55 Brussel 
werknemer 60min Peter  49 Zaventem 
reiziger 60min Katerine 32 Gent 
reiziger 55min Melissa 50 Merelbeke 
reiziger 55min Anthony 43 Zottegem 
reiziger 50min Tania 54 Oostakker 
reiziger 50min Esther 56 Zelzate 
reiziger 60min Debby 63 Londerzeel 
reiziger 45min Aurélie 47 Laarne 
reiziger 55min Lieven 35 Lochristi 
reiziger 55min Ingrid 44 Brussel 
reiziger 45min Frank 59 Wetteren 

 


