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Dreigingsinschatting

De jihadistische dreiging voor Nederland is onder meer afkomstig van
personen die zijn uitgereisd naar Syrië om daar deel te nemen aan de
strijd. Bij terugkeer kunnen zij hier een gevaar vormen.

In het algemeen geldt voor die dreiging het volgende:
o Mannelijke uitreizigers vormen een grotere dreiging dan
vrouwelijke. Het voeren van een militaire strijd – waaronder ook
het plegen van aanslagen – is in de jihadistische ideologie
voornamelijk voorbehouden aan mannen.
o Zowel mannelijke als vrouwelijke uitreizigers kunnen ook op een
niet-gewelddadige wijze bijdragen aan de jihadistische dreiging,
door activiteiten te ontplooien zoals kennisverdieping, verspreiding
en vervaardiging van propaganda, het verbinden van jihadistische
netwerken en fondsenwerving.
o De kinderen van Nederlandse uitreizigers zijn overwegend erg
jong, zij zijn meestal geboren na de uitreis van hun ouders en
vormen gezien hun leeftijd geen dreiging.

De AIVD gaat er vanuit dat elke uitreiziger potentieel een dreiging vormt.
De inschatting van de dreiging zal echter per uitreiziger verschillen. Voor
deze inschatting zijn het zicht op een uitreiziger en de mate van controle
van een uitreiziger belangrijke elementen.

De AIVD zal onderzoek blijven verrichten naar uitreizigers zo lang er
sprake kan zijn van dreiging. Of zij in Nederland, in Syrië of elders
verblijven maakt voor het onderzoek geen verschil.
Aantallen

De AIVD heeft onderkend dat uit Nederland de afgelopen jaren ongeveer
310 personen met jihadistische intenties zijn uitgereisd naar Syrië en Irak.
Een derde van hen is vrouw. Het leeuwendeel sloot zich aan bij ISIS, een
klein deel bij jihadistische groeperingen (in de provincie Idlib) in
Noordwest-Syrië.

Van deze 310 uitreizigers zijn 105 personen gesneuveld bij de strijd en 65
personen reeds teruggekeerd uit het strijdgebied. Het merendeel keerde
terug in 2013 en 2014.



Op dit moment bevinden zich dus in totaal nog 140 uitreizigers buiten
Nederland.
Aantal volwassenen (18+) uitgereisd naar strijdgebied per juni 2021
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Ongeveer 110 uitreizigers verblijven nog in Syrië. Circa 45 personen (+/15 mannen en 30 vrouwen) zitten in Syrisch-Koerdische detentiecentra of
opvangkampen. Een groep van circa 30 uitreizigers verblijft bij
jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië. De overige 35 personen
verblijven elders in Syrië.
Op dit moment zitten er circa 25 Nederlandse vrouwen in opvangkampen.
De meerderheid bevindt zich in kamp al-Roj en een kleiner deel in kamp
Al-Hawl. De Nederlandse mannen bevinden zich in diverse detentiecentra
in Noord-Syrië.
In Syrië verblijven circa 170 kinderen met een Nederlandse link. Dit
betekent dat zij een of twee ouders hebben met de Nederlandse
nationaliteit, of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. Een
klein deel van de minderjarigen is door een of beide ouders meegenomen
naar het strijdgebied. De ruime meerderheid is daar geboren.
Volwassen uitreizigers in Syrië per juni 2021
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Er zijn tot nu toe circa 15 Nederlandse vrouwen ontsnapt uit de
opvangkampen in Noordoost-Syrië.
Voor zover bekend zijn er géén Nederlandse mannen ontsnapt uit de
detentiecentra in Noordoost-Syrië.

Datum
15 juni 2021
Ons kenmerk
92b717c9-or1-1.0
Pagina
2 van 2

