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Detentie Syriëgangers op TA Zwolle 

Geachte mevrouw Yesilgöz, 

Hierbij willen wij onze bezorgdheid uiten over het strenge regime waaraan de uit Syrië teruggehaalde 

vrouwen onderworpen zijn op de Terroristen Afdeling van de PI Zwolle. Naar onze mening is er geen 

enkele reden om de vrouwen te behandelen als gevaarlijke terroristen, en is deze behandeling ook 

niet in het belang van onze nationale veiligheid.  

U bent ongetwijfeld bekend met het in november jl. uitgekomen rapport van de Inspectie van uw 

ministerie waarin scherpe kritiek wordt geuit op de behandeling van gedetineerden op de 

terroristenafdelingen van de diverse gevangenissen. De conclusie van het rapport is dat door het 

strenge regime de gedetineerden zich aan einde van hun detentie (nog) minder verbonden voelen 

met de Nederlandse maatschappij en minder vertrouwen hebben in de Nederlandse overheid. Dat 

kan leiden tot veiligheidsrisico’s voor de samenleving. 

Deze conclusie is met name van toepassing op de vrouwen die momenteel vastzitten op de TA in 

Zwolle. Deze vrouwen worden behandeld als gevaarlijke terroristen terwijl in werkelijkheid geen van 

hen ooit een terroristische aanslag heeft beraamd, laat staan heeft gepleegd. De vrouwen hebben er 

geen probleem mee om straf te ondergaan voor eventuele misdaden die zij gepleegd hebben. Maar 

waar zij wel bezwaar tegen maken, is het feit dat zij vooruitlopend op het oordeel van de rechter, nu 

al extra gestraft worden door het zware regime op de TA.  

Het argument om de vrouwen te isoleren op de TA is om te voorkomen dat zij radicale ideeën 

verspreiden onder de overige bewoners van de PI. Maar voor zover wij kunnen nagaan heeft het 

overgrote deel van de vrouwen het IS-gedachtegoed al lang achter zich gelaten. Mochten er onder 

hen enkelen zijn die niet nog helemaal los zijn van hun IS-ideeën, dan zal het alleen maar goed zijn 

wanneer die zoveel mogelijkheid contact hebben met vrouwen die daar al wel van genezen zijn.  

Het doel van detentie is niet alleen het straffen van de vrouwen maar ook het voorbereiden van hun 

terugkeer in de maatschappij. Wanneer zij onnodig gestraft en vernederd worden door overbodige 

restricties op de TA zal dat leiden tot verbittering en de door uw Inspectie geschetste risico’s bij hun 

terugkeer in de maatschappij. Wij willen u dan ook vragen om de vrouwen onder te brengen op een 

reguliere afdeling van de PI. Alleen door de vrouwen op een eerlijke en respectvolle manier te 

behandelen, zullen zij uiteindelijk weer normaal kunnen terugkeren in de samenleving.     

Met vriendelijke groet, 
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