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Inleiding
Een kleine twintig jaar nadat het debat over terrorisme in Nederland

juridische gevolgen kreeg in wet- en regelgeving, is het tijd om de

balans op te maken. Bij een misdrijf (terrorisme) dat zodanig verwe-

ven is geraakt met de politieke discussie en met de internationale con-

text van grote aanslagen, is het van belang om tijd in te ruimen voor

reflectie. Hoe hebben het recht, de rechtspraak en de omgang met ter-

rorismeverdachten in Nederland zich ontwikkeld? Waar staan we als

het gaat om de berechting en detentie van terrorismeverdachten en

geradicaliseerden? In dit themanummer van Justitiële verkenningen

worden diverse aspecten van dit juridische complex aangesneden.

Al snel na de aanslagen van ‘9/11’ en de ‘War on Terror’ (inclusief de

oorlog in Irak in 2003) verscheen het boek The lesser evil: Political

ethics in an age of terror, gebaseerd op een serie lezingen die Canadese

liberale politicus, publicist en hoogleraar Internationale Betrekkingen

Michael Ignatieff had gehouden over het spanningsveld tussen terro-

risme en contraterrorisme (Ignatieff 2004). Hoe behouden we ‘onze

democratische ziel’ in de strijd tegen terrorisme, vroeg hij zich af. Die

vraag was volkomen terecht en is inmiddels ook talloze keren in nega-

tieve zin beantwoord. Waar bleven de grondslagen van de democrati-

sche rechtsstaat toen er ‘black sites’ werden opgericht en terrorisme-

gedetineerden ook uit Europa naar detentiecentra werden getranspor-

teerd, waar het recht tijdelijk buiten werking werd gesteld? Toen er

werd gemarteld, gewaterboard en oorlog werd gevoerd?

In minder dramatisch bestek, maar niet minder fundamenteel, golden

Ignatieffs vragen ook voor het reguliere strafrecht. Misschien is het

dan niet zo dat er in landen als Nederland ‘buitenlegale’ plaatsen en

categorieën worden bedacht waar gevangenen buiten het zicht van de

rechtsstaat worden opgesloten en verhoord. Maar ontegenzeggelijk is

het straf(proces)recht zelf onder de invloed van terrorisme opgescho-

ven naar een ‘actuariële’, preventieve vorm van strafrecht, waarbij niet

de daad per se, maar het risico van een daad berecht wordt. ‘Banale’

handelingen (het kopen van een treinkaartje, het retweeten van een

bericht) kunnen strafbaar worden en zelfs als terroristisch misdrijf

worden aangemerkt, als ze worden ingebed in de associatie van lid-

maatschap van een terroristische organisatie, met andere woorden: als

iemand geassocieerd kan worden met andere terrorismeverdachten

en jihadistische (of rechtsextremistische) overtuigingen, kunnen

doi: 10.5553/JV/016758502022008003001
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‘gewone’ handelingen alsnog als onderdeel van een terroristisch mis-

drijf worden beschouwd. Ook hier is al veel over geschreven, ook door

Nederlandse experts (opmerkelijk genoeg veel vrouwen: De Goede &

De Graaf 2013; Hirsch Ballin 2012; Van de Weert & Eijkman 2021; Van

der Woude 2015).

Het leek ons goed, nu die twee decennia bijna voorbij zijn, de gevolgen

van de nieuwe wetgeving, zoals die zich uitdrukken in de veroordelin-

gen en de detentie van terrorismeverdachten en geradicaliseerden (in

afwachting van het strafvonnis en/of na oplegging van de straf) op

speciale afdelingen, eens onder de loep te nemen. De vraag van dit

themanummer is inventariserend (waar staan we?), beschrijvend (hoe

zijn de ontwikkelingen verlopen?), analyserend (wat is het effect van

detentie?) en gedeeltelijk ook wel normatief/proscriptief (wat zou de

wenselijke richting zijn van de ontwikkelingen?). De artikelen behan-

delen het vraagstuk van detentie, strafmaat, recidive, repatriëring,

resocialisatie en rehabilitatie van terrorismeverdachten en -veroor-

deelden en denken kritisch mee met de doorontwikkeling van deze

praktijken.

Ruth Kats verrichtte haar masterscriptieonderzoek naar de vraag hoe

rechters in de beslissing over de oplegging van de voorlopige hechte-

nis en bij de straftoemetingsbeslissing ten aanzien van terrorismever-

dachten omgaan met het feit dat deze verdachten mogelijk op een ter-

roristenafdeling terecht zullen komen. Houden ze rekening met het

feit dat het regime op zo’n afdeling heel zwaar is, en wellicht niet aan

re-integratie en resocialisatie zal bijdragen? Samen met Pauline

Jacobs en Beatrice de Graaf verwerkte ze haar onderzoek in twee arti-

kelen. In een eerste artikel beschrijven de drie auteurs de ontwikkeling

en discussie rondom de terroristenafdelingen (TA’s) in Nederland. Dat

artikel is te lezen als achtergrondinformatie bij het tweede artikel over

rechtspraak en tenuitvoerlegging rondom terrorismezaken. In dat arti-

kel worden aan de hand van tientallen terrorismegerelateerde rechts-

zaken de verschillende reacties van rechters geïnventariseerd en

besproken. Een van de belangrijkste inzichten luidt dat rechtspraak en

tenuitvoerlegging geenszins uniform zijn, en dat er met het oog op de

rechtsdoelen moet worden nagedacht of de koppeling tussen tenuit-

voerlegging en verblijf op de TA niet veel systematischer onderwerp

van discussie en van het oordeel van de rechter moet zijn.

doi: 10.5553/JV/016758502022008003001
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Hanne Cuykens neemt het netelige vraagstuk van de repatriëring van

Syriëgangers onder handen. Sinds de nederlaag van IS bevinden zich

nog ongeveer 120 Nederlandse Syriëgangers en aanverwante familie-

leden in kampen in Syrië. Het beleid van de Nederlandse Staat, zoals

ook voor veel andere staten geldt, is voornamelijk gericht op het niet

actief terughalen van deze Nederlandse Syriëgangers in het belang van

de nationale veiligheid. Cuykens vraagt zich echter af of Nederland, als

staat van oorsprong, geen verplichtingen tegenover deze Nederlandse

burgers heeft, vooral wat repatriëring betreft. Een manier om ervoor te

zorgen dat ze zeker niet terug kunnen komen, is het ontnemen van

hun nationaliteit. Deze bijdrage gaat specifiek in op de vraag of er een

verplichting tot repatriëring bestaat en de mogelijkheid voor het ont-

nemen van de nationaliteit van deze Syriëgangers. Cuykens ziet het

ontnemen van de nationaliteit als een buitenproportioneel zware

maatregel en stelt dat er andere, minder ingrijpende interventies

denkbaar zijn. Bovendien beargumenteert ze dat een weigering om

Syriëgangers te repatriëren (het ‘keep out’-principe) niet per se bij-

draagt aan de Europese veiligheid.

Tamara Buruma en Frederieke Dölle werpen nieuw licht op het vraag-

stuk van de terugkeerders vanuit het perspectief van de verdediging.

Zij bespreken in het bijzonder de kwestie van vrouwelijke terugkeer-

ders. Volgens hen krijgen deze vrouwen te maken met diverse rechts-

gebieden, waarbij de strafzaak lang niet altijd de belangrijkste ontwik-

keling is. Vaak wordt te weinig stilgestaan bij context en alternatieven,

en worden de vrouwen te snel op basis van vrij algemene verwijten

veroordeeld. Ook zijn de strafpleiters van mening dat bij de straffen te

weinig rekening wordt gehouden met de omstandigheden waaronder

de vrouwen hebben vastgezeten in de Koerdische kampen.

Elanie Rodermond beschrijft hoe resocialisatie en rehabilitatie van

terrorismegedetineerden eruitzien. Het overgrote merendeel van de

terrorismegedetineerden zal vroeg of laat terugkeren in de Neder-

landse samenleving. Het is voor de ex-gedetineerden zelf, hun naas-

ten, en zeker ook voor de samenleving in het geheel van belang dat

deze terugkeer succesvol verloopt. In haar bijdrage wordt door Roder-

mond uiteengezet wat uit nationaal en internationaal wetenschappe-

lijk onderzoek bekend is over recidive en re-integratie van extremisti-

sche ex-gedetineerden, en welke factoren de kans op succesvolle re-

socialisatie en het uitblijven van recidive verhogen dan wel verlagen.

doi: 10.5553/JV/016758502022008003001
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Chrisje Sandelowsky-Bosman en Ton Liefaard richten hun blik ten

slotte op de groep Nederlandse volwassenen en hun kinderen die in

kampen in Noord-Syrië verblijven, waarbij ze onderzoeken welke ver-

plichtingen de Nederlandse Staat heeft ten aanzien van deze mensen.

Dit is een relevante vraag, nu het politieke standpunt is dat deze groep

volwassenen en kinderen niet zal worden teruggehaald. Op basis van

recente uitspraken van het VN-Kinderrechtencomité en het Europees

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) betogen Liefaard en Sande-

lowsky-Bosman echter dat de Nederlandse Staat zich wel degelijk zou

moeten inzetten voor de repatriëring van deze kinderen en hun

ouders.

Een rode draad is dat er wordt gepleit voor meer maatvoering, minder

boude, politiek gekleurde en algemene maatregelen (‘het is nu een-

maal terrorisme’), en voor een perspectief op terrorisme dat boven het

strikt strafrechtelijke uitstijgt. Terrorisme is, omdat het vaak over nog

niet begane strafdaden, over preventie en risico gaat, een categorie

dreiging die soms moeilijk in het binaire koppel van schuldig-onschul-

dig te vangen is. Terrorisme, en zeker radicalisering, is ook een psy-

chologisch, pedagogisch, en soms sociaaleconomisch fenomeen, dat

meer in die bredere context en minder als een strikt strafrechtelijke

kwestie kan en moet worden afgedaan.

Beatrice de Graaf

Pauline Jacobs *
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Terroristen in detentie

Een overzicht van de ontwikkeling en discussie over de
terroristenafdelingen in Nederland, 2004-2022

Ruth Kats, Beatrice de Graaf en Pauline Jacobs *

Terrorismeverdachten en -veroordeelden worden in Nederland niet in

reguliere gevangenissen vastgehouden, maar op speciale afdelingen

geplaatst: terroristenafdelingen (TA’s). Die plaatsing is in lijn met de

tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis in terrorismegevallen

en volgt het antiterreurbeleid van de Nederlandse overheid. De toe-

name van terroristische delictsomschrijvingen in het Wetboek van

Strafrecht (Sr) heeft er immers voor gezorgd dat iemand sneller als ter-

rorismeverdachte kan worden bestempeld (De Graaf & Schmid 2016,

p. 372-373; Van Walree 2020).1 Daardoor zijn er de afgelopen jaren,

vanaf 2004, ook meerdere golven van TA-gedetineerden geweest. Anno

2021 zaten er circa 35 gedetineerden op de TA’s.

Inmiddels zijn er drie TA’s in de penitentiaire inrichtingen (hierna:

PI’s) gevestigd: in de PI Vught, in de PI Rotterdam, locatie De Schie

(voor mannen) en in de PI Zwolle (voor vrouwen). Op deze TA’s geldt

een streng detentieregime. De gedetineerden verblijven in een indivi-

dueel regime met beperkt onderling contact, veelvuldige visitaties en

weinig tijd buiten de cel. Wanneer de rechter een persoon veroordeelt

vanwege een terroristisch misdrijf, zal deze persoon zijn detentieperi-

ode op de TA doorbrengen.

Rondom deze afdelingen is volop discussie. Dit artikel belicht de ont-

wikkeling en discussie rondom de TA’s in Nederland, en is daarmee

* Mr. R.H.P. Kats is werkzaam als juridisch medewerker bij het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden. Prof. dr. B.A. de Graaf is faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en
bekleedt de leerstoel Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Mr. dr. P. Jacobs is
universitair docent straf(proces)recht aan het Willem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen en verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging
en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht. Dit artikel is een bewerking van de
scriptie van Ruth Kats, die is geschreven in het kader van de afronding van de master
Strafrecht, en niet uit hoofde van haar huidige functie.

1 Zie ook bijv. het wetsvoorstel over het nieuwe art. 134b Sr, waarin reizen naar een terroris-
tisch gebied strafbaar wordt gesteld: Kamerstukken II 2018/19, 35125, nr. 3.

doi: 10.5553/JV/016758502022008003002
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ook te lezen als achtergrondinformatie bij ons artikel over rechtspraak

en tenuitvoerlegging rondom terrorismezaken elders in dit nummer.

Hoe zijn de TA’s ontstaan en vanuit welke gedachte, welke kritiek is er

geuit op deze detentiepraktijk, en hoe zijn de TA’s daarmee omge-

gaan?

Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst een beschrijving gegeven

van de TA’s. Hiervoor zijn met name beleidsstukken, wetten, rappor-

ten en memories van toelichting geraadpleegd. Om een beter inzicht

in de dagelijkse praktijk van de gesloten TA te krijgen is verder een

voormalig directeur van de TA geïnterviewd. Het onderzoek naar de

rol van de TA in de beslissingen van de strafrechter betreft een juris-

prudentieonderzoek, dat na dit artikel is terug te vinden (zie p. 24 e.v.).

Terroristen en de TA’s

Begin jaren 2000 speelden aanhoudende terroristische dreigingen in

Nederland een rol in het politieke debat. De politiek boog zich over

veiligheidsvraagstukken met betrekking tot terrorisme en de roep om

veiligheid nam toe (Van de Rijt & Weggemans 2017). De invoering van

de Wet terroristische misdrijven in 2004 zorgde ervoor dat er meer

delictsomschrijvingen bij zijn gekomen in het strafrecht die onder de

noemer ‘terroristisch misdrijf’ vallen (Borgers 2005, p. 25). Door de

uitbreiding van terroristische misdrijven in de wet vielen er steeds

meer verdachten onder de noemer ‘terrorismeverdachte’.

In 2006 stonden leden van de Hofstadgroep terecht en werd geoor-

deeld dat deze organisatie een terroristisch oogmerk had, en negen

verdachten werden veroordeeld.2 Door de rekruteringsacties en het

verspreiden van radicaal gedachtegoed van de Hofstadgroep vanuit de

gevangenis werden gevangenissen gezien als plekken die kwetsbaar

zijn voor radicalisering en rekrutering. Daarom besloot het kabinet om

werving voor radicale groepen en acties in gevangenissen tegen te

gaan, door personen met een terroristische achtergrond in detentie te

concentreren, hetgeen vanaf 2006 ook gebeurde.3

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de TA moet een per-

soon aan een van de volgende criteria voldoen: terechtstaan in ver-

band met of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf of in

2 Rb. Rotterdam 10 maart 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AV5108.
3 Kamerstukken II 2005/06, 29754, nr. 31, p. 3.

doi: 10.5553/JV/016758502022008003002
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detentie een boodschap van radicalisering verspreiden of daarvoor

mensen werven (art. 20a van de Regeling selectie, plaatsing en over-

plaatsing van gedetineerden, hierna: Rspog). Een misdrijf begaan met

een terroristisch oogmerk wordt aangemerkt als een terroristisch mis-

drijf. De definitie van ‘een terroristisch oogmerk’ is weergegeven in

artikel 83a Sr en houdt in ‘het oogmerk om de bevolking of een deel

der bevolking van een land vrees aan te jagen dan wel een overheid of

internationale organisatie te dwingen iets te doen, niet te doen of te

dulden, dan wel de politieke, constitutionele, economische of sociale

structuren van een land, of een internationale organisatie ernstig te

ontwrichten of te vernietigen’. Een verblijf op de TA kan worden

beëindigd wanneer de gedetineerde een derde van zijn straf heeft

ondergaan en nog minimaal vier maanden en hoogstens een jaar aan

straf te gaan heeft. Daarnaast gelden als voorwaarden dat er bij de

gedetineerde geen verhoogd maatschappelijk risico is bij ontvluchting

en dat hij geen radicaal gedachtegoed heeft verspreid tijdens deten-

tie.4 Als de gedetineerde voldoet aan deze voorwaarden zal hij naar

een reguliere afdeling binnen de PI gaan.5

De TA’s werden in 2006 en 2007 opgericht in de PI’s Vught en Rotter-

dam, locatie De Schie (Kelk & Boone 2015, p. 340). Er werden 32 cellen

als TA aangemerkt (Sackers 2007). Personen die verdacht worden van

of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf worden in beginsel

automatisch op deze afdeling geplaatst. Normaliter gaat een verdachte

die zijn proces niet in vrijheid mag afwachten naar een huis van bewa-

ring, waar een regime van gemeenschap en normaal beveiligingsni-

veau geldt (Bleichrodt & Vegter 2021, p. 153). Dit is bij terrorismever-

dachten dus niet het geval. De TA is een uitgebreid beveiligde afdeling

en de beveiliging is één niveau minder streng dan de Extra Beveiligde

Inrichting (EBI), omdat men contact met het personeel kan hebben en

het mogelijk is om bezoek zonder glas ertussen te ontvangen (CPT

2008, section 18/37; Veldhuis e.a. 2010, p. 141). Vanaf de oprichting

van de TA’s heerste er een streng regime met intensieve veiligheids-

maatregelen en beperkte rechten voor de gedetineerden.6 De gedeti-

neerden verbleven vanaf de oprichting en tot op heden in een indivi-

dueel regime, wat ingevolge artikel 19 en 22 van de Penitentiaire

4 Art. 26a Rspog.
5 Interview voormalig directeur TA Vught, 10 juni 2021.
6 Factsheet Terroristenafdeling 2019, www.dji.nl/justitiabelen/documenten/publicaties/

2019/03/22/factsheet-terroristenafdeling.
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beginselenwet inhoudt dat gedetineerden de gelegenheid krijgen om

deel te nemen aan activiteiten en verder het grootste gedeelte van de

tijd op hun cel verblijven. Hierdoor werd deze groep gedetineerden

volledig geïsoleerd van andere afdelingen binnen de PI en van elkaar

om contact tussen gedetineerden op de TA tegen te gaan (Sackers

2007).7 Volgens de wetgever was een dergelijk zwaar detentieregime in

het belang van de openbare orde en veiligheid in het algemeen en in

de PI’s in het bijzonder.8 Mannen en vrouwen, volwassenen en min-

derjarigen van 16 of 17 jaar die volgens het volwassenenstrafrecht zijn

vervolgd en/of veroordeeld, komen voor een plaatsing op de TA in

aanmerking (Kelk & Boone 2015, p. 341). Sinds 2020 is er een aparte TA

voor vrouwen opgericht in de PI Zwolle (NCTV 2020, p. 10). Dit zorgt

ervoor dat mannen en vrouwen niet meer samengeplaatst worden,

wat de differentiatie onder de gedetineerden ten goede komt.

Vanaf de oprichting van de TA hadden gedetineerden op de TA weinig

bewegingsvrijheid en het personeel was altijd fysiek in de meerderheid

wanneer zij in contact kwamen met de gedetineerde. Zodra een gede-

tineerde zich buiten zijn cel verplaatste, werd hij door minstens twee

penitentiaire inrichtingswerkers (hierna: PIW’ers) begeleid. De gedeti-

neerden droegen hierbij handboeien. Deze werden slechts verwijderd

bij familiebezoek, afspraken met de advocaat en sporten, maar niet bij

andere afspraken zoals tandarts- of kappersbezoek. Na elk contactmo-

ment werd de gedetineerde aan zijn kleding onderzocht (gefouilleerd)

en bij binnenkomst en terugkomst op de TA, en na bezoek zonder

glaswand en voor het verlaten van de TA werd de gedetineerde gevisi-

teerd (CPT 2008, section 18/37; Veldhuis e.a. 2010, p. 138; De Terroris-

ten Afdelingen in Nederland 2019, p. 35). Eén uur per week mogen de

gedetineerden bezoek ontvangen en dan is het verboden om elkaar

aan te raken. Bezoekers worden van tevoren gescreend op anteceden-

ten en deze screening kan zes weken tot twee maanden duren. In de

tussentijd is geen bezoek of telefonisch contact met de betreffende

persoon mogelijk. De gedetineerde kon maximaal tien verschillende

personen aanwijzen als bezoekers en personen buiten deze groep

mochten hem niet bezoeken (Veldhuis e.a. 2010, p. 141, 149; CPT 2008,

section 19/37).9 De bovengenoemde beveiligingsmaatregelen (met

7 Kamerstukken II 2006/07, 29754, nr. 94, p. 10-11.
8 Wijziging Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, Stcrt. 2006, 181,

p. 13.
9 Terroristen in detentie 2010, p. 141, 149; CPT Inf/2008, section 19/37.
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betrekking tot de handboeien, de begeleiding van PIW’ers en bezoek)

gelden thans nog steeds (De Terroristen Afdelingen in Nederland

2019, p. 34).

In 2006 was er geen mogelijkheid tot arbeid op de TA en de gedeti-

neerden brachten veel tijd op hun cel door (Kelk & Boone 2015,

p. 341-342). Volgens de huisregels van de TA zou de aard van de deten-

tie op deze afdeling zich tegen de mogelijkheid tot arbeid verzetten.

Per dag kwamen de gedetineerden twee tot tweeënhalf uur buiten

voor recreatie, beweging en bezoek. De post en telecommunicatie

werden gecontroleerd en hierdoor – en door het continue

(camera)toezicht – was er weinig privacy. Er mocht twee keer tien

minuten gebeld worden per week. Gedetineerden konden boeken

lenen zonder zelf naar de bibliotheek te gaan door op een boekenlijst

aan te geven welke zij wilden lezen (CPT 2008, section 18/37 en 19/37;

Veldhuis e.a. 2010, p. 141, 148). Toen uit berichtgeving in de media

bleek dat gedetineerden op de TA toegang tot radicale haatlectuur

hadden (Van Schoonhoven 2019), heeft de Minister voor Rechtsbe-

scherming Sander Dekker ingegrepen en toegezegd om criteria op te

stellen – naast het algemene criterium dat de orde en veiligheid van de

inrichting niet in gevaar mag worden gebracht – die de bibliothecaris

kan hanteren om de invoer van dergelijke literatuur tegen te gaan.10

Een uitgebreid beveiligde afdeling is normaliter bestemd voor gedeti-

neerden aan wie een verhoogd vlucht- of maatschappelijk risico wordt

toegedicht.11 Op de TA wordt men echter niet geplaatst vanwege het

risico dat van de persoon uitgaat, maar vanwege de aard van het

delict. Het delict waarvoor men is gedetineerd, geldt als plaatsingscri-

terium. Er wordt verder geen individuele beoordeling verricht om vast

te stellen of de gedetineerde geschikt is voor de TA en of er een risico is

voor rekrutering van andere gedetineerden (Pontier 2018). Op de regel

van automatische plaatsing bij een terrorismeverdachte of -dader kan

overigens wel een uitzondering worden gemaakt. Op basis van infor-

matie van het Openbaar Ministerie (hierna: OM) of het Gedetineerden

Recherche Informatie Punt (hierna: GRIP) kunnen het OM en het GRIP

adviseren om een gedetineerde niet op de TA te plaatsen, waarna een

gedetineerde vanuit de TA wordt overgeplaatst of hier vanaf het begin

niet wordt geplaatst (Veldhuis e.a. 2010, p. 117). Een gedetineerde kan

tegen de plaatsingsbeslissing van de selectiefunctionaris een bezwaar-

10 Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2942.
11 Art. 5 Rspog.
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schrift indienen en vervolgens nog in beroep bij de beroepscommissie

van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna:

RSJ).

Kritiek op de TA’s

De TA’s, die vanaf de oprichting bekendstonden als strenge, solitaire

afdelingen, zijn meermaals onderhevig aan kritiek geweest. De TA zou

‘voer voor de haviken’ zijn en in de KRO Reporter-documentaire werd

de PI in Vught vanwege de TA zelfs omgedoopt tot ‘Guantanamo

Vught’ (Sackers 2007).12 Deze documentaire leverde de nodige Kamer-

vragen op.13 Voor de oprichting van de TA adviseerde de RSJ om de TA

niet in te voeren. De RSJ betwijfelde namelijk of het strenge regime op

de TA daadwerkelijk radicalisering in detentie tegen zou gaan. De RSJ

vreesde dat het beeld van martelaarschap en het gevoel er niet bij te

horen zouden kunnen worden versterkt door een bijzonder regime,

hetgeen de maatschappelijke participatie van deze gedetineerden en

gelijkgestemden verder zou bemoeilijken. Mede daarom zou er meer

aandacht moeten worden besteed aan resocialisatie. Ook achtte de

RSJ het onwenselijk dat verdachten en veroordeelden en minderjari-

gen en volwassenen samen op de TA terecht zouden komen. Daar-

naast zou volgens de RSJ een dergelijk zwaar regime aanleiding moe-

ten vinden in de persoon van de gedetineerde en niet in het delict (RSJ

2006, p. 3-11). De toenmalige Minister van Justitie Hirsch Ballin rea-

geerde op het advies van de RSJ en weerlegde de argumenten van de

RSJ tegen de oprichting van de TA. Hij zegde alleen toe om het verblijf

van gedetineerden die op de TA zijn geplaatst omdat zij tijdens of voor

hun detentie een radicale boodschap verkondigden of verspreidden,

tussentijds te evalueren, omdat dit plaatsingscriterium minder sta-

tisch is dan dat van terrorismeverdachten en -daders.14

Het European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment (hierna: CPT) van de Raad van

Europa bracht in 2008 en 2017 een bezoek aan Nederland en bezocht

in dit kader ook de TA’s om te controleren of deze voldoen aan men-

12 ‘Guantanamo Vught’, KRO Reporter 12 augustus 2007.
13 Aanhangsel Handelingen II 2006/07, nr. 2066.
14 Art. 20a sub c Rspog; reactie Minister van Justitie op ‘Advies Bijzondere opvang voor ter-

roristen’, 5453651/06/DJI/7 december 2006, rsj.nl, 25 september 2006, p. 7.
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senrechtelijke standaarden die voortvloeien uit het Europees Verdrag

voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het CPT voerde vergelijkbare

kritiekpunten aan als de RSJ en benoemde nog de kwalijke gevolgen

van het veelvuldige visiteren: dat gedetineerden daardoor terughou-

dend konden worden met advocaatbezoeken zonder glas ertussen om

visiteren te voorkomen. Het contact met een advocaat en het recht op

een adequate verdediging mogen niet worden belemmerd en daarom

raadde het CPT aan om deze veiligheidsmaatregel te herzien bij advo-

caatbezoeken. Daarnaast werd aanbevolen de doktersbezoeken te

laten plaatsvinden buiten het zicht en de gehoorafstand van de

PIW’ers en om de gedetineerde de handboeien af te laten doen wan-

neer hij door de dokter onderzocht werd. Bovenal benadrukte het CPT

dat een link met terrorisme onvoldoende is om segregatie in detentie

te rechtvaardigen (CPT 2008, section 19/37, 20/37 en p. 25-26, 29; CPT

2017, p. 25-26).

In 2010 werden de TA’s geëvalueerd door Groningse onderzoekers in

opdracht van het Ministerie van Justitie en de bestaande kritiek werd

wederom benoemd (Veldhuis e.a. 2010). Er werd geconcludeerd dat

verblijf op de TA rekrutering en verspreiding van radicaal gedachte-

goed binnen gevangenissen kan tegengaan, maar dat de TA ook ver-

dere radicalisering van de gedetineerden en een versterkt wantrouwen

richting de overheid in gang zou kunnen zetten. Gevoelens van discri-

minatie en onrechtvaardigheid kunnen ontstaan of worden bevestigd

door de beperkte selectie van gedetineerden voor de TA, die vaak

homogene etnische, religieuze of culturele kenmerken bezaten. De

afdeling wekte daarom de indruk te discrimineren door alleen islami-

tische terroristen in het zware regime van de TA te plaatsen (zie ook

Boone 2009, p. 52). De strenge veiligheidsmaatregelen stonden resoci-

alisatieactiviteiten in de weg. De onderzoekers constateerden ook dat

er dikwijls niet aan detentiefasering werd gedaan, het fenomeen dat

een gedetineerde geleidelijk aan meer vrijheden krijgt richting zijn

vrijlating – omdat de detentie daarvoor te kort duurde. Dit maakte de

overgang naar re-integratie er niet makkelijker op. Daarnaast werd de

beoogde selectieprocedure niet altijd gevolgd, waardoor de beoogde

doelgroep van de TA niet altijd op de TA terechtkwam. Selectiefunctio-

narissen vonden het onwenselijk dat gedetineerden op basis van een

algemeen criterium werden behandeld alsof zij een extreem vlucht- of

maatschappelijk risico vormen. Ook waren gedetineerden niet altijd

ideologisch geradicaliseerd en was er geen risico op verspreiding van
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radicaal gedachtegoed. De rapporteurs riepen op om meer maatwerk

te creëren bij de plaatsing van een persoon op de TA en bij de beoor-

deling of personen daadwerkelijk een risico vormen op rekrutering en

verspreiding van radicaal gedachtegoed. De mogelijkheid om onder-

wijs te volgen en de verandering naar een regime met een beperkte

mate van gemeenschap, waarin gedetineerden meer contact met

elkaar mochten hebben en meer buiten hun cel kwamen, waren posi-

tieve ontwikkelingen in 2010 ten opzichte van 2006.

Differentiatie en doorontwikkeling na 2010

In de praktijk ging men aan de slag met de aanbevelingen die werden

gedaan door de RSJ, het CPT en het evaluatierapport uit 2010. Zo kreeg

de reclassering in 2012 gespecialiseerde teams gericht op de resociali-

satie van geradicaliseerde ex-gedetineerden. Daarnaast werd er een

EXIT-traject opgezet voor jihadistische gedetineerden die willen re-

integreren buiten hun jihadistische netwerk en personen die voor-

nemens zijn om uit te reizen naar Syrië. Individuele coaching, prakti-

sche en psychologische hulp zijn onderdelen van het traject en de

focus ligt op het veranderen van gedrag en niet op het veranderen van

de ideologie (Van de Rijt & Weggemans 2017). Dit project betreft een

samenwerking van gemeenten, TA’s en reclassering en kan doorlopen

worden vanuit detentie.15 De inrichting van de TA werpt echter wel de

nodige beperkingen op voor het faciliteren van een resocialisatietra-

ject voor gedetineerden, zoals ook bleek uit het evaluatierapport in

2010 (Veldhuis e.a. 2010, p. 16). Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om

op verlof te gaan vanuit de TA.16 Na detentie krijgen de ex-gedetineer-

den te maken met andere belemmeringen. Zo is het voor ex-TA-gede-

tineerden vrijwel onmogelijk om een verklaring omtrent het gedrag

(vog) te krijgen en de bijzondere voorwaarden die zijn opgelegd door

de rechter kunnen bepalen dat ze contactverboden hebben, niet in

bepaalde buurten mogen komen of niet op sociale media mogen.17 Dit

maakt het voor de ex-TA-gedetineerden, net als voor ‘reguliere’ ex-

15 Kamerstukken II 2015/16, 29754, nr. 326, bijlage 3, ‘Vierde voortgangsrapportage Actiepro-
gramma Integrale Aanpak Jihadisme’, p. 2.

16 Wijziging Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, Stcrt. 2006, 181,
p. 13; interview voormalig directeur TA Vught, 10 juni 2021.

17 Interview voormalig directeur TA Vught, 10 juni 2021.
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gedetineerden, lastig om na afloop van hun detentie weer hun draai in

de maatschappij te vinden (Rodermond e.a. 2021, p. 54-55).

In 2013 trok de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

aan de bel, omdat Nederlandse jongeren naar Syrië waren vertrokken

om daar deel te nemen aan de strijd (Weggemans & De Graaf 2017,

p. 62). Er werd meer regelgeving ontwikkeld, zodat degenen die plan-

nen maken om uit te reizen, nog vroeger in detentie geplaatst konden

worden. De TA’s maakten zich klaar voor een grotere detentiepopula-

tie en de TA in Vught, die tijdelijk was gesloten vanwege de grote hoe-

veelheid lege cellen, werd weer geopend. Staatssecretaris Dijkhoff

kondigde in 2015 aan om meer te gaan differentiëren onder TA-

gedetineerden.18 Deze differentiatie resulteerde in 2016 in verschil-

lende afdelingen binnen de TA. Een verdachte verblijft na een plaat-

sing op de TA zes weken op de inkomstenafdeling, waarna hij op een

passende afdeling binnen de TA wordt geplaatst. Op de inkomstenaf-

deling wordt onderzocht welk risico van een persoon uitgaat (De Ter-

roristen Afdeling in Nederland 2019, p. 34). Factoren voor de risico-

inschatting zijn iemands achtergrond en (justitiële) verleden, hoe

iemand zich tegenover het personeel gedraagt, de ernst van het straf-

bare feit waarvan hij verdacht wordt of waarvoor hij veroordeeld is, en

de beïnvloedbaarheid of invloedrijkheid van een verdachte. Er zijn

afdelingen met een zeer gesloten karakter, waar hetzelfde strikte

regime en dezelfde beveiligingsmaatregelen als ten tijde van de

oprichting van de TA in 2006 gelden. Andere afdelingen hebben een

meer open karakter, waarbij gedetineerden meer met elkaar in contact

komen. Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen afgestemd op

de gedetineerde en wordt er bijvoorbeeld niet meer standaard gevisi-

teerd na elk bezoek, of geboeid getransporteerd, en kan men bezoek

ontvangen zonder glazen wand.19 Deze differentiatie naar het risico

van de gedetineerde en aanpassingen in het regime zijn nog steeds

van kracht op de huidige TA’s.

Na de invoering van de differentiatie in 2016, kwam het CPT met de

aanbeveling om een risico-inschatting van een gedetineerde te maken

alvorens die op de TA te plaatsen en dit tussentijds te evalueren, in

plaats van tijdens het verblijf op de TA (CPT 2017, section 20/41). Deze

aanbeveling kwam ook terug in het rapport over de terrorismeafdelin-

gen van Amnesty International (hierna: Amnesty) in samenwerking

18 Kamerbrief 3 juli 2015, nr. 661841, p. 3.
19 Interview voormalig directeur TA Vught, 10 juni 2021.
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met het Open Society Justice Initiative (Amnesty International Nether-

lands & Open Society Foundations 2017). De organisaties publiceer-

den in 2017 hun rapport en herhaalden de kritiek van de RSJ en het

CPT: er werd in 2017 nog steeds geen individuele toets toegepast alvo-

rens iemand op de TA werd geplaatst. De voorlopig gehechten op de

TA zouden elders moeten worden geplaatst, omdat ze nu dezelfde

strenge maatregelen ondergaan en het niet in overeenstemming is met

de onschuldpresumptie om ze al te bestempelen als terrorist. De duur

van de opsluiting op de cel was verminderd sinds 2006, maar de 19 tot

22 uur per dag op cel was nog steeds te veel en er waren onvoldoende

mogelijkheden om tijd buiten de cel door te brengen volgens Amnesty.

Dit tezamen maakte dat Amnesty het regime op de TA, ondanks de

verbeteringen, nog steeds als ‘inhumaan’ bestempelde.

Het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid uit 2019

In 2018 bezocht de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: de Inspec-

tie) de TA in Nederland en in 2019 publiceerde zij een rapport over

haar bevindingen (De Terroristen Afdelingen in Nederland 2019). De

Inspectie was positief over de vele aanpassingen die sinds 2006 zijn

doorgevoerd op de afdelingen, zoals de mogelijkheid om aan arbeid

deel te nemen, wat in 2006 niet realiseerbaar was. Andere aanpassin-

gen waren het aantrekken van opgeleid personeel met (meer) kennis

over deradicalisering en de mogelijkheid voor het volgen van onder-

wijs. Deze aanpassingen droegen volgens de Inspectie bij aan een

betere mogelijkheid tot terugkeer in de maatschappij. De praktische

uitvoering om re-integratie te bevorderen diende nog wel verbeterd te

worden, omdat er in de samenwerking tussen de ketenpartners, zoals

de gemeente, het OM en de politie, onvoldoende informatie werd uit-

gewisseld om mee aan de slag te gaan.

Het programma bestond in 2019 uit maximaal 36 uur per week aan

activiteiten en alle gedetineerden die er langer dan zes weken zitten,

namen hieraan deel. Het telefonisch contact was uitgebreid naar vier

keer per week tien minuten, nog steeds met een gescreend persoon. Er

lijken volgens de Inspectie geen andere gedetineerden te worden aan-

gezet tot extremisme, maar ook de Inspectie onderkende (net zoals de

RSJ, de rapporteurs uit 2010 en Amnesty) het risico dat TA-gedetineer-

den onderling radicale gedachtes uitwisselen en elkaar beïnvloeden.
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In mei 2022 heeft het CPT wederom een aantal Nederlandse PI’s

bezocht, waaronder de TA in Vught en de TA in Zwolle.20 De resultaten

hiervan zijn voorlopig nog niet bekend, maar het staat in ieder geval

vast dat de ontwikkelingen op de TA ook door het CPT nauwlettend

worden gevolgd.

Concluderend over de TA

De TA’s hebben zich vanaf 2006 gevestigd in het Nederlandse peniten-

tiaire bestel. In de loop van de jaren zijn er de nodige veranderingen

aangebracht om het regime te hervormen en aan de geuite kritiek

tegemoet te komen. Het strenge regime dat ten tijde van de oprichting

gold op de TA, is grotendeels afgezwakt en er wordt meer maatwerk

geleverd door de beveiligingsmaatregelen aan te laten sluiten bij het

risico dat van een gedetineerde uitgaat. De vele visitaties zijn bijvoor-

beeld teruggedrongen en er wordt meer gedifferentieerd onder de

gedetineerden op de TA. De afgelopen jaren zijn de TA’s flink uitge-

breid, van 48 naar 70 plaatsen,21 en is er een TA in Zwolle voor vrou-

wen opgericht. Het regime zoals geschetst door de Inspectie in 2019

geldt tegenwoordig nog steeds.

Ondanks de verbeteringen op de TA’s is de kritiek nog niet verstomd,

voornamelijk omdat een verdachte of veroordeelde nog steeds wordt

geplaatst in een strikt, individueel regime met langdurige eenzame

opsluiting op basis van een gepleegd of vermoedelijk gepleegd delict,

waarbij een persoonlijke toetsing voorafgaand ontbreekt (Pontier

2018). Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelt dat een

dergelijke toetsing wel plaats zou moeten vinden bij plaatsing in een

individueel regime volgens artikel 3 EVRM.22 Inmiddels komt het

regelmatig voor dat gedetineerden die aan de voorwaarden voldoen,

en nadat ze een derde van hun straf hebben uitgezeten en nog mini-

maal vier maanden en maximaal een jaar strafrestant hebben, door-

stromen naar een reguliere afdeling in de PI.23 In de periode 2016-2018

betrof het 29 van de 115 gedetineerden op de TA die naar een ander

regime werden overgeplaatst (De Terroristen Afdeling in Nederland

20 ‘News 2022. Council of Europe anti-torture Committee visits the Netherlands’,
www.coe.int, geraadpleegd op 11 juli 2022.

21 Kamerstukken II 2020/21, 35830 VI, nr. 1, p. 20.
22 EHRM 17 april 2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0417JUD121362108 (Horych/Polen), r.o. 93 en 95.
23 Interview voormalig directeur TA Vught, 10 juni 2021.
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2019, p. 16). Toch voldoet niet elke gedetineerde aan de veiligheids-

voorwaarden en de strafrestantvoorwaarden. Het blijft daarom lastig

voor TA-gedetineerden om zich vanuit detentie voor te bereiden op

hun terugkeer in de samenleving. Voor de voorlopig gehechten op de

TA is er nog minder geregeld op het gebied van resocialisatie en bege-

leiding voor terugkeer in de maatschappij (Weggemans & De Graaf

2017, p. 63).

Hoewel het omstreden is of een aparte TA radicalisering onder gedeti-

neerden tegengaat, zullen de TA’s voorlopig blijven bestaan. Het geeft

justitie immers meer grip op een ongrijpbare en risicovolle categorie

gedetineerden, die bovendien binnen de TA’s ook veel specialistische

kennis en expertise vergt van het personeel in de PI. Als gevolg van de

vele terrorismebestrijdingsparagrafen die er de laatste jaren zijn bij

gekomen, zal de toestroom van specifiek voor terrorisme veroordeelde

gedetineerden of terrorismeverdachten naar de TA waarschijnlijk nog

niet opdrogen. Het is daarom ook zaak dat er voldoende controle en

toezicht op de verdere ontwikkeling van de TA’s blijft.
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Terroristen voor de rechter

Hoe strafrechters een verblijf op de terroristenafdeling
meenemen in hun beslissingen (of niet)

Ruth Kats, Beatrice de Graaf en Pauline Jacobs *

De afgelopen jaren is er in Nederland door middel van de komst van

vele terrorismebestrijdingswetten, repressieve en preventieve maatre-

gelen hard opgetreden tegen terrorisme. Deze wetten en maatregelen

maken het mogelijk om voorbereidingshandelingen van mogelijke ter-

roristische misdrijven in een vroeg stadium op te sporen en te bestraf-

fen. Opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie (hierna: OM)

hebben meer mogelijkheden gekregen om terrorisme op te sporen en

terrorismeverdachten voor de rechter te brengen. Wanneer een ver-

dachte vervolgd wordt voor terrorismegerelateerde strafbare feiten

heeft dat grote consequenties voor de wijze waarop de voorlopige

hechtenis plaats zal vinden. De tenuitvoerlegging van de voorlopige

hechtenis in dergelijke gevallen vindt namelijk niet plaats op een regu-

liere afdeling in de gevangenis, maar – in lijn met het antiterreur-

beleid – op een van de drie terroristenafdelingen (hierna: TA’s) in de

penitentiaire inrichtingen (hierna: PI’s) Vught, Rotterdam, locatie De

Schie (voor mannen), of Zwolle (voor vrouwen). Op deze TA’s geldt

een streng detentieregime.1 De gedetineerden verblijven in een indivi-

dueel regime met beperkt onderling contact, veelvuldige visitaties en

weinig tijd buiten de cel. Ook wanneer de rechter een persoon veroor-

deelt vanwege een terroristisch misdrijf betekent dat dat deze persoon

zijn detentieperiode op de TA zal doorbrengen.

* Mr. R.H.P. Kats is werkzaam als juridisch medewerker bij het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden. Prof. dr. B.A. de Graaf is faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en
bekleedt de leerstoel Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Mr. dr. P. Jacobs is
universitair docent straf(proces)recht aan het Willem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen en verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging
en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht. Dit artikel is een bewerking van de
scriptie van Ruth Kats, die is geschreven in het kader van de afronding van de master
strafrecht, en niet uit hoofde van haar huidige functie.

1 Het ontstaan en de ontwikkeling van de TA en het regime op de TA zijn beschreven in het
andere artikel van dezelfde auteurs in dit nummer (zie p. 10 e.v.).
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Dit roept de vraag op hoe de rechter omgaat met terrorismemisdrijven

en met name de plaatsing op de TA’s, die sinds 2006 deel uitmaken

van het Nederlandse gevangeniswezen. Houdt hij2 hier rekening mee

in zijn uitspraken omtrent de toepassing van de voorlopige hechtenis

en (daarna) de strafoplegging wanneer het tot een veroordeling komt?

Nog niet eerder werd onderzocht of en in hoeverre de rechter bij de

beoordeling van de voorlopige hechtenis en de veroordeling van terro-

ristische misdrijven de tenuitvoerlegging op de TA in zijn beslissing

meeneemt. In dit artikel, dat gebaseerd is op onderzoek dat verricht

werd in het kader van een masterscriptie, staat de volgende vraag cen-

traal: houdt de Nederlandse strafrechter bij beslissingen omtrent de

voorlopige hechtenis en de strafoplegging er rekening mee dat de vrij-

heidsbeneming plaatsvindt op de TA, en zo ja, op welke wijze?

Strafrechter en tenuitvoerlegging

In beginsel houdt de strafrechter zich niet bezig met de tenuitvoerleg-

ging van straffen. Door verschillende auteurs is echter betoogd dat de

rechter zich meer zou moeten bezighouden met de tenuitvoerlegging

van straffen, omdat pas in de fase van de tenuitvoerlegging het vonnis

wordt uitgevoerd en daarmee het doel van de straf zichtbaar wordt

(Boone e.a. 2008, p. 4, 8; Kelk 2018, p. 517; Struijk 2018, p. 489-490).

Betrokkenheid van de rechter bij de tenuitvoerlegging zorgt ervoor dat

de beoogde effecten en doelstellingen van een straf beter behaald kun-

nen worden. Daarnaast zou een rechter betrokken moeten zijn bij de

tenuitvoerlegging van een straf vanwege de toegenomen sanctiediffe-

rentiatie en executiemodaliteiten in de afgelopen decennia. De vele

mogelijkheden die een rechter heeft in de strafoplegging werken door

in de verschillende manieren waarop straffen ten uitvoer kunnen wor-

den gelegd en dus worden ervaren door de betrokkene. Daarnaast

wordt bepleit dat de rechter de zwaarte van de sanctie bepaalt en

daarbij de wijze van de tenuitvoerlegging zou moeten meewegen. Bij

de zwaarte van een gevangenisstraf kan de lengte daarvan een rol spe-

len, maar ook de inrichting van het regime. Een streng regime zal als

2 Daar waar in dit artikel in algemene zin wordt gesproken over ‘rechter’ kan ook ‘raads-
heer’ worden gelezen en waar verwezen wordt naar de rechter met ‘zijn’ en ‘hij’ is dit niet
gender gebonden.
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zwaarder worden ervaren door de gedetineerde of voorlopig gehechte

dan een licht regime met veel vrijheden.

Dit is echter niet verankerd in de Nederlandse strafwetgeving. De ten-

uitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en het plaatsen van de

gedetineerde in een bepaald gevangenisregime zijn namelijk de ver-

antwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid, uitge-

voerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DJI).3 Wanneer

een rechter een vrijheidsbenemende straf oplegt, heeft hij formeel

geen inspraak in de exacte tenuitvoerlegging van deze straf en hoe

deze in de PI vormgegeven zou moeten worden. In het specifieke geval

van terrorismeverdachten en -daders ligt de wijze van tenuitvoerleg-

ging al besloten in het oordeel van de rechter. Een terrorisme-

verdachte of -veroordeelde wordt namelijk in beginsel automatisch in

het zware regime van de TA geplaatst, zoals hierboven al werd aange-

geven. De rechter heeft met zijn beslissing in dat geval dus directe

invloed op de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis en de

vrijheidsbenemende straf. Daarom kan bij terroristische misdrijven de

tenuitvoerlegging – zo betogen wij – niet los worden gezien van de

straftoemeting.

Kortom, alhoewel het wettelijk gezien niet zijn taak is, mag volgens de

Hoge Raad een rechter bij de strafoplegging wel rekening houden met

de manier waarop de straf ten uitvoer zal worden gelegd.4 In het nieuw

ingevoerde artikel 6:1:1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) is dit

ook verankerd. Ten aanzien van de voorlopige hechtenis geniet de

rechter een verdergaande bevoegdheid inzake de tenuitvoerlegging

daarvan. Hij kan namelijk met het geven van het bevel tot voorlopige

hechtenis de plaats vermelden waar de verdachte de voorlopige hech-

tenis zal ondergaan. Dan moet er echter wel sprake zijn van bijzondere

persoonlijke voorwaarden, anders hoeft de rechter zich er niet over uit

te laten.5

Methode van het onderzoek

Het jurisprudentieonderzoek naar de rol van de TA in de beslissingen

van de strafrechter betreft een onderzoek waarbij de openbare bron

3 Artikel 6:1:1 Sv.
4 HR 8 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3700, NJ 2012/326.
5 Artikel 78 lid 4 Sv.
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www.rechtspraak.nl is geraadpleegd voor de periode 1 januari 2006

(het jaar waarin de TA is opgericht) tot en met 28 februari 2022, zie de

bijlage voor een overzicht van de onderzochte zaken. Hierbij dient te

worden opgemerkt dat het grootste gedeelte van de uitspraken echter

niet gepubliceerd is op deze website (De rechtspraak 2019, p. 39;

Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank6), dus het onderzoek is

geen weergave van het totale aantal zaken waarin de TA door de rech-

ter mogelijkerwijs werd genoemd. In het jurisprudentieonderzoek zijn

uitspraken van zowel rechtbanken als gerechtshoven en de Hoge Raad

onderzocht. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij einduitspra-

ken over de straftoemeting, nu beslissingen over de voorlopige hechte-

nis minder vaak gepubliceerd worden dan einduitspraken. De rele-

vante beslissingen die gevonden zijn, worden hieronder uitgelicht.

Deze zaken kunnen dus geen volledig beeld geven van de voorlopige-

hechtenispraktijk bij terrorismeverdachten, maar ze geven wel een

aantal opvallende redeneerwijzen van de rechter weer.

De TA en de voorlopige hechtenis

In 2015 speelden er drie zaken waarin de TA aan bod komt, en deze

zaken zijn te plaatsen in de ontwikkelingen van het internationale ter-

rorisme. De politie en het OM startten een onderzoek onder de naam

‘Context’ naar vertrekkende jongeren naar de strijd in Syrië en in 2014

stonden de eerste teruggekeerde Syriëgangers terecht.7 In 2015 ver-

zochten drie verdachten in de Context-zaak op een pro-formazitting

op 21 april 2015 de rechter om hun voorlopige hechtenis op te heffen

dan wel te schorsen.8 De verdediging vroeg om rekening te houden

met de omstandigheden op de TA, voornamelijk vanwege de zwaarte

van het regime en de vele visitaties. De rechtbank zei deze bezwaren te

kennen, maar gaf aan ‘niet in de positie te zijn deze beleidsregel [de

automatische plaatsing op de TA; RK, BdG & PJ] ten aanzien van deze

verdachten opzij te zetten’, en merkt daarbij ook op dat ‘dit ook geldt

voor het beleid om de verdachten te visiteren alvorens zij de PI verla-

ten en weer terugkeren in verband met bezoeken aan de rechtbank’.

6 Zie rechtspraak.nl, geraadpleegd op 19 februari 2022.
7 Rb. Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652, r.o. 1; Rb. Den Haag

1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14648.
8 Rb. Den Haag 21 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:4521.
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De duur en zwaarte van detentie werden wel meegenomen bij de

afweging tussen de persoonlijke belangen van verdachten en het straf-

vorderlijk belang, maar dit was niet doorslaggevend om de voorlopige

hechtenis op te heffen of te schorsen, omdat de ernstige bezwaren

tegen vrijlating nog bestonden. De rechter stelde zich dus expliciet

terughoudend op en mengde zich niet in beleidsregels van het OM of

DJI.

In twee andere zaken kwam de rechter wel tot de beslissing de voorlo-

pige hechtenis van de verdachten te schorsen en woog daarbij het ver-

blijf op de TA mee.9 Bij een verblijf in een zwaar regime heeft de ver-

dachte volgens de rechtbank namelijk een nog groter persoonlijk

belang om zijn straf in vrijheid af te wachten.10 In beide zaken woog

het strafvorderlijk belang niet op tegen dit (grote) persoonlijke belang

en daarom werden de verdachten onder voorwaarden vrijgelaten.

Op 19 januari 2017 ging de rechter ook over tot schorsing van de voor-

lopige hechtenis, maar om een andere reden dan de zaken in april en

september 2015.11 Volgens de rechter waren ernstige bezwaren aan-

wezig voor de deelneming aan een criminele organisatie, maar geen

ernstige bezwaren in het terroristisch oogmerk van de verdachte. Met

andere woorden: de verdachte had geen opzet om bij te dragen aan

terroristische misdrijven. De rechter benoemde dat dit van belang is,

want: ‘verdachte ondergaat de voorlopige hechtenis immers niet in

een gewoon huis van bewaring (…), maar op een terroristenafdeling

met een streng regiem, waar hij, gelet op het thans ontbreken van ern-

stige bezwaren voor een terroristisch oogmerk, niet thuishoort’. De

grondslag voor een tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis op

de TA ontbrak en daarom ging de rechtbank over tot schorsing van de

voorlopige hechtenis.

Overigens blijkt uit de korte berichten op Twitter van rechtbankver-

slaggeefster Saskia Belleman dat het bij pro-formazittingen in terroris-

mezaken wel vaker over de TA gaat. Op de pro-formazitting op

1 december 2014 inzake vier jihadstrijders waren deskundigen aanwe-

zig, omdat de verdediging van één verdachte de TA een onwenselijke

plek voor de 18-jarige verdachte vond.12 De voorlopige hechtenis werd

9 Rb. Den Haag 21 september 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:10904; Rb. Den Haag 5 okto-
ber 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:11473.

10 Rb. Den Haag 21 september 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:10904.
11 Rb. Rotterdam 19 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1351.
12 @SaskiaBelleman 1 december 2014, ‘Deskundigen zijn hier omdat verdediging vond dat

terroristenafdeling voor 18 jaar oude Oussama C. onwenselijk is. #jihad’, twitter.com.
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echter niet opgeheven. Vanwege de grote rol die verdachte vermoede-

lijk had gespeeld in het ronselen voor de strijd bleef hij in voorlopige

hechtenis.13 Ook in de zaak van de Pakistaanse man die naar Neder-

land was afgereisd om de door Geert Wilders bedachte cartoonwed-

strijd van de profeet Mohammed tegen te houden, probeerde de ver-

dediging detentieomstandigheden aan te voeren als reden voor ophef-

fing of schorsing. Maar daar ging de rechter niet in mee.14

De TA en de straftoemeting door de rechter

Bij uitspraken in de straftoemeting zochten we naar zaken waarin

werd genoemd of is gebleken dat een gedetineerde zijn voorlopige

hechtenis doorbracht op de TA of de TA bij de strafoplegging werd

genoemd. In dit jurisprudentieonderzoek zijn grofweg drie ‘smaken’ te

herkennen:

1. De rechter houdt rekening met de TA bij de strafoplegging of

benoemt het bij de straftoemeting of -motivering.

2. De TA wordt wel benoemd door de rechter, de verdediging of een

deskundige, maar uit de uitspraak blijkt niet dat er rekening wordt

gehouden met de TA.

3. De TA wordt helemaal niet genoemd of slechts in een andere con-

text en komt zijdelings aan bod.

Wij zijn 25 zaken tegengekomen in categorie 1, 50 in categorie 2 en 46

zaken in categorie 3 (zie bijlage 2). In categorie 3 zullen er ongetwijfeld

nog meer zaken zijn, omdat de TA in heel veel zaken niet wordt

genoemd. Dit was echter het aantal dat wij tegenkwamen na een zoek-

actie op www.rechtspraak.nl.15 Hieronder zijn onze bevindingen per

categorie weergeven en wordt een aantal opvallende zaken uitgelicht.

13 @SaskiaBelleman 4 december 2014, ‘Rudolph H., Azzedine C. en Oussama C. worden
ervan verdacht een grotere rol te hebben gespeeld, en blijven vastzitten. #jihad’,
twitter.com.

14 Rb. Den Haag 18 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12069 en @SaskiaBelleman
5 augustus 2019, ‘De rechtbank is terug, en zegt dat de rechtbank niet gaat over de plek
van detentie en ook niet over de plek waar de berechting plaatsheeft: in een gewone
rechtbank, of een extra beveiligde. #Wilders’, twitter.com. Zie voor het ongemak bij de
gedetineerde over zijn plaatsing op de TA: De Graaf 2021, p. 185.

15 Hierbij werden de volgende zoektermen, al dan niet gecombineerd, gebruikt: ‘terrorisme’,
‘terroristenafdeling’, ‘Vught’, ‘de Schie’, ‘Zwolle’.
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De rechter houdt rekening met de TA

De oudste zaak waarin de rechter de TA meewoog in zijn strafmaat,

betrof die van een vrouwelijke verdachte in de Piranha-zaak.16 De

Piranhagroep was een terroristische organisatie die aanslagen

voorbereidde.17 De Nederlandse politica Hirsi Ali vormde het doelwit,

evenals de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en

andere politici (Schuurman 2018). De vrouwelijke verdachte in de

Piranha-zaak was de enige vrouw op de TA in Vught en ondervond

daar volgens de rechter ‘bezwarende gevolgen’ van.18 In eerste instan-

tie zat de verdachte samen met een andere vrouw gedetineerd op de

TA in De Schie. Haar medegevangene werd echter in vrijheid gesteld

en de verdachte bleef alleen achter op de TA. Vervolgens werd de ver-

dachte overgeplaatst naar de TA in Vught, waar alleen mannelijke

gedetineerden waren. Na de ontbinding van haar huwelijk met een

van hen, verliep het contact met de groep problematisch en de man-

nen accepteerden haar niet langer op de afdeling (Boone 2009, p. 48).

Daarom nam ze op een gegeven moment alleen nog maar deel aan

activiteiten met het gevangenispersoneel en niet aan activiteiten met

medegedetineerden. Deze gang van zaken resulteerde in een groten-

deels langdurige solitaire detentie, en alhoewel de toenmalige minister

Hirsch Ballin deze termen niet wilde gebruiken, erkende hij het onge-

wenste effect hiervan. Daarom heeft hij haar over laten plaatsen naar

een reguliere afdeling in de vrouwengevangenis in Zwolle.19 Ondanks

dat de vrouw op het moment van de uitspraak niet meer op de TA zat

en de ‘bezwarende gevolgen’ niet meer aan de orde waren, hield de

rechter in de strafmaat nog wel rekening met de tien maanden doorge-

brachte tijd op de TA door de straf te matigen.20 Deze vrouw was overi-

gens ‘slechts’ veroordeeld voor het financieren van een terroristische

organisatie, door het overmaken van geldbedragen aan terroristische

organisaties. Een relatief licht misdrijf waardoor de verdachte in het

zware regime van de TA terechtkwam, wat als extra zwaar werd erva-

ren omdat ze de enige vrouw was. Waar de tenuitvoerlegging dus

16 Hof ’s-Gravenhage 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4814.
17 Hof Amsterdam 25 maart 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:915.
18 Hof ’s-Gravenhage 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4814, onder het kopje ‘straf-

motivering’.
19 Aanhangsel Handelingen II 2007/08, nr. 3017.
20 Hof ’s-Gravenhage 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4814, onder het kopje ‘straf-

motivering’.
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leidde tot een disproportionele vergelding, deed de rechter een poging

om dit te herstellen in de strafmaat, om zo alsnog tot een proportio-

nele vergelding te komen.

In de zaak van 8 maart 2016 bij het gerechtshof Den Haag werd het

geslacht van de verdachte ook nadrukkelijk benoemd, omdat de ver-

dachte zwanger was tijdens haar verblijf op de TA.21 Het hof

benoemde dat het verblijf op de TA ‘haar bijzonder zwaar [is] gevallen’

door de combinatie van haar zwangerschap en het verblijf op de TA.

Vanwege deze omstandigheid verlaagde het hof de strafmaat. Dit deed

de rechter in meerdere zaken. Van de 25 zaken waarin de rechter reke-

ning hield met de TA, zijn er vijf waarin hij dat in beperkte mate in de

straftoemeting deed vanwege de zwaarte van het verblijf (zie bij-

lage 2.1). In de Context-zaak benoemde de rechter expliciet oog te

hebben voor het zware regime op de TA, maar gaf aan dat hij ‘niet in

de positie is de beleidsregel opzij te zetten dan wel aanwijzingen te

geven betreffende het detentieregime’.22

Een verblijf op de TA kan dus een rol spelen bij het bepalen van de

strafmaat. De rechter houdt bij de strafmaat echter rekening met een

grote hoeveelheid aan persoonlijke omstandigheden en daarom is het

lastig te destilleren hoeveel ‘korting’ een terrorismedader krijgt op zijn

straf vanwege een verblijf op de TA.23

Alhoewel de TA was opgericht met de gedachte om rekrutering en ver-

spreiding van radicale ideeën tegen te gaan, merkten sommige rech-

ters op dat de TA dergelijke praktijken juist kon aanzwengelen. De

rechtbank Gelderland sprak op 15 juni 2016 haar vrees hiervoor uit bij

een verdachte, omdat hij een volgende en beïnvloedbare houding kan

aannemen.24 Volgens het Pro Justitia-rapport zou hij bij een plaatsing

op de TA (verder) kunnen radicaliseren. De rechtbank volgde dit

advies en vond dat de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf verder

buiten de TA moest plaatsvinden. Dit was de enige zaak in het onder-

zoek waarin de rechter expliciet benoemde dat de gedetineerde niet

op de TA geplaatst moest worden. Verdachte moest worden gestraft,

maar het was van belang dat hij ver bleef van radicale invloeden, zodat

hij juist positief beïnvloed kon worden en na detentie weer kon mee-

komen in de maatschappij. Een andere zaak waarin een verdachte

21 Hof Den Haag 8 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:586.
22 Rb. Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365, r.o. 4.9.
23 Rb. Limburg 15 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4494, r.o. 7.3.
24 Rb. Gelderland 15 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3239.
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bewust niet op de TA werd geplaatst, betrof die van een 18-jarige jon-

gen bij wie de rechter vanwege de leeftijd van verdachte besloot tot

jeugddetentie.25 De rechter woog in de strafmaat mee dat de jonge

verdachte gedurende zijn periode in voorlopige hechtenis op de TA

had gezeten. Vanwege het toepassen van het jeugdrecht en het reke-

ning houden met de jeugdigheid van verdachte werd zijn straf niet op

de TA ten uitvoer gelegd. Dit zijn de enige twee zaken waarin is geble-

ken dat er wordt afgeweken van de automatische plaatsing op de TA.

Opvallend is de zaak van het gerechtshof Amsterdam op 27 juli 2017,

waarin de TA geen rol speelde in de strafmaat, maar wel een promi-

nente plek innam in de strafmotivering. In de strafmotivering zette de

rechter uiteen dat hij een voorwaardelijk strafdeel oplegt, en hierbij

geeft het hof de verdachte een fikse waarschuwing: ‘Daarbij dient de

verdachte zich goed te realiseren dat in het geval de tenuitvoerlegging

van het voorwaardelijk strafdeel ooit zal worden gelast, het (…) geens-

zins uitgesloten is dat hij ook het strafrestant zal moeten ondergaan op

een zogeheten Terroristen Afdeling. Zoals algemeen bekend is en de

verdachte tijdens zijn eerdere verblijf aldaar ondervonden heeft, heb-

ben de detentieomstandigheden daar als zwaar te gelden.’26 Uit het

vonnis blijkt niet of de TA een reden was om af te zien van een volledig

onvoorwaardelijke straf. Wel hoopte het hof dat de TA een afschrik-

kende werking zou hebben op de verdachte, zodat hij zich aan zijn

voorwaarden zou houden.

In bovenstaande zaken kwam naar voren dat de tenuitvoerlegging van

de straf op de TA een rol speelde voor de rechter, met name in de straf-

maat. Leeftijd, geslacht, beïnvloedbaarheid en fysieke gesteldheid

(namelijk zwanger zijn) waren verder persoonlijke kenmerken waar de

rechter rekening mee hield. Slechts in twee zaken wilde de rechter niet

dat de veroordeelde op de TA geplaatst werd en motiveerde hij

waarom hij afstand deed van de automatische plaatsing op de TA. In

achttien zaken ging het om een strafvermindering en in acht zaken

speelde de TA een rol bij het bepalen van de bijzondere voorwaarden

(zie bijlage 2.2).

25 Rb. Midden-Nederland 26 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5144.
26 Hof Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3041, onder het kopje ‘oordeel van het

hof’.
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De rechter houdt geen rekening met de TA

Er zijn 50 zaken waarin de rechter geen rekening hield met doorge-

brachte voorlopige hechtenis op de TA of een toekomstige straf op de

TA (zie bijlage 2.3). Het overgrote deel hiervan, 41 zaken, hield in dat

uit de uitspraak bleek dat de voorlopige hechtenis had plaatsgevonden

op een TA, maar de TA verder niet genoemd werd door de rechter of

de verdediging (zie bijlage 3.1). In sommige zaken stond dit bijvoor-

beeld vermeld bij de verblijfplaats van de verdachte, bovenaan het

vonnis.27 Zo speelde bij een van de verdachten in de Piranha-zaak

geen rol dat de voorlopige hechtenis was doorgebracht op de TA.28 Dit

in tegenstelling tot de vrouwelijke verdachte in de Piranha-zaak, die

uit de TA was geplaatst.29

Na de Piranha-zaak in eerste aanleg volgden de strafzaken van de Hof-

stadgroep. De uiteindelijke straffen varieerden van vrijspraak tot vijf-

tien jaar gevangenisstraf en in hoger beroep werd geoordeeld dat er

sprake was van een terroristische organisatie.30 In de uitspraken werd

echter weinig gezegd over het verblijf op de TA van de verdachten. De

verdachten waren gezamenlijk op de TA in Vught geplaatst.31 Het

samenplaatsen op een afdeling gebeurde niet altijd, in andere terroris-

mezaken werden verdachten over verschillende afdelingen (TA en

regulier) verspreid, om afstemming en communicatie tegen te gaan

(Veldhuis e.a. 2010, p. 130). In het geval van de Hofstadgroep was men

juist bang dat de leden andere gevangenen op de reguliere afdeling

zouden ronselen. Bovendien was in Vught expertise aanwezig, die

elders nog niet beschikbaar was. In 2006 was er namelijk nog geen TA

(met bijbehorend geschoold personeel) in De Schie, die werd pas in

2007 ingericht (Amnesty International Netherlands & Open Society

Foundations 2017, p. 6). Uit deze zaken blijkt in ieder geval dat de ten-

uitvoerlegging op de TA geen dusdanig grote rol speelde voor de rech-

ter dat het terug te vinden is in de uitspraak.

Binnen de categorie ‘de rechter houdt geen rekening met de TA’ zijn er

twee zaken waarin de rechter de TA benoemt in zijn overwegingen of

er aandacht aan besteedt, maar er geen gevolgen aan verbindt (zie bij-

27 Zie bijv. Rb. Rotterdam 8 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6396.
28 Rb. Rotterdam 1 december 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ3589.
29 Hof ’s-Gravenhage 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4814.
30 HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5136, NJ 2012/656 m.nt. N. Keijzer.
31 Blijkt uit Hof ’s-Gravenhage 23 januari 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BC2576; Hof ’s-Graven-

hage 23 januari 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BC4171. Zie ook Elibol 2018.
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lage 3.2). Bij de rechtbank Rotterdam op 18 februari 2016 voerde de

verdediging aan dat vanwege ‘het inhumaan strenge regime’ op de TA

de gevangenisstraf verminderd moest worden.32 De veertien maanden

die verdachte tijdens zijn voorlopige hechtenis op de TA had doorge-

bracht, moesten dubbel worden geteld bij de aftrek van de gevange-

nisstraf. De rechter weerlegde deze redenering. De rechtbank waagde

zich er niet aan om gevolgen te verbinden aan het zware verblijf op de

TA en beoogde voornamelijk vergelding en afschrikking: ‘Gezien de

ernst van de feiten (uitreizen naar Syrië en aldaar aansluiting zoeken

bij de gewapende jihad) kan niet anders worden gereageerd dan met

het opleggen van een gevangenisstraf.’

Uit de zaak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 17 februari 2017

blijkt dat hoewel in eerste aanleg een verblijf op de TA strafverminde-

ring kan opleveren, dit niet hoeft te gelden bij de zaak in hoger

beroep.33 In eerste aanleg hield de rechter er rekening mee dat de

voorlopige hechtenis op de TA verdachte zwaar was gevallen.34 De

man werd onder andere verdacht van het rekruteren voor ISIS. In

hoger beroep voerde de verdediging wederom aan dat het verblijf in

het zware regime van de TA diende te leiden tot strafmatiging. Het hof

herhaalde een rechtsoverweging van de Hoge Raad uit 2004,35 name-

lijk ‘dat geen rechtsregel de strafrechter verplicht om de wijze waarop

de voorlopige hechtenis ten uitvoer is gelegd te verdisconteren in de

strafoplegging’.36 Daar voegde het hof nog aan toe dat de strafrechter

wel de bevoegdheid heeft om de tenuitvoerlegging van de voorlopige

hechtenis mee te nemen in de strafoplegging. In deze zaak hield het

hof er echter geen rekening mee in de straftoemeting, omdat plaatsing

op de TA ‘inherent is aan de verdenking van artikel 205 Sr’ (werven

voor de gewapende strijd). Het hof zag de plaatsing op de TA niet als

een bijzondere omstandigheid die van invloed zou moeten zijn op de

zwaarte van de straf.

Alle bovenstaande zaken gingen over verdachten bij wie jihadistische

motieven werden vastgesteld bij het plegen van hun misdrijven. Dit

was anders bij de groep van vijf mannen die in 2016 molotovcocktails

naar een moskee in Enschede gooiden. De rechtbank meende dat zij

32 Rb. Rotterdam 18 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1264.
33 Hof ’s-Hertogenbosch 17 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:555.
34 Rb. Zeeland-West-Brabant 18 februari 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:847, r.o. 6.3.
35 HR 23 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR2435, NJ 2005/18 m.nt. P.A.M. Mevis, r.o. 3.6.
36 Hof ’s-Hertogenbosch 17 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:555, onder het kopje ‘op te

leggen straf’.
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hierbij een terroristisch oogmerk hadden, omdat ze de gemeente

Enschede en de moslimgemeenschap angst wilden aanjagen en ervoor

zorgen dat er in de stad geen asielzoekerscentrum zou komen.37 Deze

Nederlandse strafzaak was de eerste waarin verdachten voor een

rechts-extremistisch misdrijf terechtkwamen op de TA (De Graaf 2021,

p. 237). Een unicum, omdat er tot op dat moment op de TA een homo-

gene groep zat die voornamelijk bestond uit moslims (Boone 2009,

p. 45). Toch zag de rechter er geen been in om de mannen uit

Enschede bij jihadisten op de gang te zetten.38 Uit een mediabericht

blijkt dat het samenplaatsen van rechts-extremistische terroristen met

jihadistische terroristen inderdaad de nodige spanning heeft opgele-

verd (Groen 2017).39

Bij zes zaken werden de TA en de omstandigheden op de TA naar

voren gebracht door de verdediging of een deskundige, maar

besteedde de rechter er in de uitspraak geen aandacht meer aan (zie

bijlage 3.3). In één zaak stelde de reclassering dat de overplaatsing van

verdachte van de TA naar een reguliere afdeling zou hebben bijgedra-

gen aan positieve ontwikkelingen van de verdachte.40 Uit de zinsnede

‘Dit laatste heeft verdachte ter terechtzitting in hoger beroep beves-

tigd’ blijkt dat de TA ter zitting ter sprake is gekomen. Om deze posi-

tieve ontwikkelingen voort te zetten en te werken aan de re-integratie

van verdachte, volgde het hof het advies van de reclassering om een

gedeelte van de straf voorwaardelijk op te leggen. Verder werd de TA

niet genoemd in deze uitspraak, maar dat komt vermoedelijk doordat

de verdachte ten tijde van de zitting zich niet meer op de TA bevond.

De TA wordt niet genoemd of komt zijdelings aan bod

In deze categorie uitspraken kwam wel de term ‘terrorisme’ voor en

ging het ook om terroristische misdrijven. Anders dan in boven-

staande categorieën werd de TA helemaal niet genoemd en bleek niet

of verdachte zijn voorlopige hechtenis op de TA doorbracht. Het gaat

hier om 46 zaken, waarbij in drie zaken de TA nog wel genoemd werd,

maar in een hele andere context (zie bijlage 2.4). Zoals in de zaak waar

de verdachte geld had overgemaakt naar haar partner op de TA, maar

37 Rb. Overijssel 27 oktober 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4134; Rb. Overijssel 27 oktober 2016,
ECLI:NL:RBOVE:2016:4137. Twee van de vijf uitspraken zijn gepubliceerd.

38 Hof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1865.
39 Toch was er ook een positief verhaal te vertellen, zie De Graaf 2021, p. 245.
40 Hof Arnhem-Leeuwarden 2 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10272.
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niet veroordeeld werd, omdat de verdachte zo goed mogelijk de voor-

geschreven procedure van het Ministerie van Justitie en Veiligheid had

gevolgd.41

Uit de overige zaken in de categorie ‘de TA wordt niet genoemd of

komt zijdelings aan bod’ blijkt dat de TA geen rol speelde bij de straf-

toemeting.

Wat verder nog opviel in het jurisprudentieonderzoek

Ten aanzien van de straftoemeting zijn we vooral interessante redene-

ringen tegengekomen die betrekking hadden op de strafmaat en het al

dan niet beschouwen van de TA als een bijzondere omstandigheid.

Daarnaast viel het op dat in de meeste uitspraken het strafdoel van de

op te leggen straf niet duidelijk werd gemaakt. Zoals eerder besproken,

zou de rechter zich meer kunnen uitlaten over de tenuitvoerlegging

van een straf, omdat in dat stadium het na te streven strafdoel wordt

gerealiseerd.

De TA is in principe niet opgericht om resocialisatie na te streven,

alhoewel er in de loop van de jaren wel meer aandacht is gekomen

voor resocialisatie van TA-gedetineerden. Resocialisatie werd in de

onderzochte zaken niet vaak genoemd als doel van de straf bij terroris-

meverdachten. In sommige zaken werd zelfs expliciet benoemd dat de

belangen van resocialisatie geen invloed hadden op het bepalen van

de straf. Hierbij speelde in twee zaken een rol dat de kans op recidive

volgens de reclassering hoog was, en dat verdachte geen geldige ver-

blijfsvergunning meer had en terugkeer naar de maatschappij niet

meer aan de orde zou zijn.42 In andere terrorismezaken hechtten de

rechters meer waarde aan vergelding en het beveiligen van de maat-

schappij, omdat terrorisme een dusdanig gruwelijk misdrijf is, dat

alleen lange, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen konden volstaan.43

Het is opvallend dat resocialisatie in bovengenoemde zaken niet aan

de orde was, omdat uit onderzoek blijkt dat recidive onder terrorisme-

daders significant lager is dan bij ‘reguliere’ ex-gedetineerden.44

41 Hof Den Haag 12 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2429.
42 Zie bijv. Rb. Rotterdam 8 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8905; Rb. Rotterdam

29 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6293; Rb. Rotterdam 20 september 2021,
ECLI:NL:RBROT:2021:9055.

43 Zie bijv. Rb. Rotterdam 20 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9055; Hof Den Haag
30 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1082.

44 Een recidivecijfer van 4% tot 6% tegenover ongeveer 50% bij ‘reguliere’ ex-gedetineerden,
zie Van der Heide & Schuurman 2018, p. 4; De Graaf 2021, p. 282-283.

doi: 10.5553/JV/016758502022008003003



Terroristen voor de rechter 37

Bovendien moet volgens artikel 2 lid 2 van de Penitentiaire beginse-

lenwet bij de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf re-

integratie worden nagestreefd. Uit bovenstaande zaken blijkt dat het

belang van resocialisatie (en daarmee re-integratie) en het beveiligen

van de maatschappij in sommige gevallen lastig gecombineerd kun-

nen worden.

Conclusie en aanbevelingen

Na de oprichting veranderde de TA van een streng regime naar een kli-

maat met minder fysieke controles en waar meer werd gewerkt aan

resocialisatie en maatwerk. Dat riep de vraag op of de rechter rekening

hield met een verblijf op de (oude) TA bij de beslissingen omtrent

voorlopige hechtenis en bij de straftoemeting.

In de gevonden zaken met voorlopige-hechtenisbeslissingen ont-

breekt een eenduidige lijn over hoe rechters omgaan met de voorlo-

pige hechtenis op de TA. Binnen dezelfde strafzaak, waarbij verdach-

ten terechtstaan voor dezelfde strafbare feiten, kon de rechter bij de

ene verdachte besluiten tot een schorsing van de voorlopige hechtenis

en bij de andere verdachte niet. Het enige verschil dat bleek uit de uit-

spraken was de mate van betrokkenheid van de verdachte bij het ter-

roristische misdrijf. De onderzoeksresultaten naar de voorlopige-

hechtenisuitspraken zijn echter te gering van omvang om harde con-

clusies te kunnen trekken over de rol van de tenuitvoerlegging bij

voorlopige-hechtenisbeslissingen bij terrorismeverdachten. Het is in

dit kader jammer dat slechts een deel van de voorlopige-hechtenisbe-

slissingen gepubliceerd wordt. Nader empirisch onderzoek zou moge-

lijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen over welke rol de tenuit-

voerlegging van de voorlopige hechtenis op de TA speelt bij de beslis-

singen ten aanzien van de voorlopige hechtenis door de rechter.

Uit het jurisprudentieonderzoek komt naar voren dat de rechter

slechts eenmaal gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om de

selectiefunctionaris te adviseren over de tenuitvoerlegging van de

straf. De rechter adviseerde om de veroordeelde niet op de TA te plaat-

sen vanwege zijn beïnvloedbaarheid. De tenuitvoerlegging op de TA

speelt een grotere rol bij de bepaling van de strafmaat, zo blijkt uit het

onderzoek. In achttien zaken hielden rechters rekening met de deten-

tie op de TA bij de straftoemeting en matigden de hoogte van de straf.
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In een aantal zaken bleek de persoon van de verdachte reden te zijn

om een verblijf op de TA mee te wegen in de strafmaat of zelfs af te

zien van een plaatsing op de TA. Persoonskenmerken die daarbij een

rol speelden, waren leeftijd, iemands beïnvloedbaarheid en geslacht.

In een aantal zaken gaf de rechter expliciet aan zich niet te willen

bemoeien met de plaatsing op een specifieke afdeling, zoals de TA, of

binnen een bepaald regime, zoals het streng beveiligde regime op de

TA. De rechter benadrukte in deze zaken dat het niet zijn taak was om

zich bezig te houden met de wijze van tenuitvoerlegging in een

bepaald detentieregime of om dit door te laten werken in de straf.

Alhoewel een strafrechter niet verplicht is om in zijn beslissingen reke-

ning te houden met een tenuitvoerlegging op de TA, verlangt een straf

die is gebaseerd op proportionele vergelding, preventie en resocialisa-

tie dat een tenuitvoerlegging in het strenge regime zoals dat van de TA

wordt meegenomen in de straftoemeting en rechterlijke beslissing.

Daarnaast maakt het een groot verschil voor de zwaarte van de straf of

die ten uitvoer wordt gelegd op de TA of in een regulier regime. De

rechter zou hier bijvoorbeeld rekening mee kunnen houden door het

mee te wegen bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf. TA-

gedetineerden die aan de voorwaarden voldoen, worden in beginsel

na een derde van het uitzitten van hun straf overgeplaatst naar een

regulier regime. Als hieraan uitvoering wordt gegeven, zou dit een

reden voor de rechter kunnen zijn om er in mindere mate rekening

mee te houden dat een gedeelte van de straf op de TA ten uitvoer

wordt gelegd. Het kan een overweging zijn voor de selectiefunctiona-

rissen binnen de PI’s om bij kortere straffen (waarbij de gedetineerde

formeel niet in aanmerking komt voor detentiefasering) toch te over-

wegen een eerdere overplaatsing naar een regulier regime te organise-

ren, om de gedetineerde zo beter op re-integratie voor te bereiden.

Een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek betreft het

gebrek aan uniformiteit in uitspraken. Daar waar de rechter in de ene

uitspraak oog had voor het detentieregime op de TA, wees de rechter

het in een andere zaak expliciet van de hand omdat hij vond dat ‘hij er

niet over ging’. De verschillende manieren van omgang met de TA in

rechterlijke beslissingen zijn illustratief voor de Nederlandse strafrech-

ter, aan wie een grote straftoemetingsvrijheid toekomt. Toch is er op

meerdere vlakken winst te behalen wanneer er op gelijke wijze reke-

ning wordt gehouden in rechterlijke beslissingen met een tenuitvoer-

legging van de straf of voorlopige hechtenis op de TA. Het bevordert
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de rechtseenheid wanneer rechters zich bewust zijn van de verschillen

in hun beslissingen en de zwaarte van het uitzonderlijke detentie-

regime op de TA op eenduidige wijze meewegen in hun beslissingen.

Daarnaast vergroot het de aanvaardbaarheid van rechterlijke beslis-

singen wanneer er in beslissingen eenduidig met een tenuitvoerleg-

ging op de TA wordt omgegaan. Het komt bovendien de humaniteit

van een straf ten goede wanneer er oog is voor de detentieomstandig-

heden waaronder iemand zijn straf uitzit. Dat kan een tegengeluid

vormen voor de druk vanuit de maatschappij en politiek om te straffen

uit angst voor terrorisme en de roep om beveiliging en risicobeheer-

sing.
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De repatriëring van Nederlandse
Syriëgangers

Een verplichting voor de staat van oorsprong?

Hanne Cuyckens *

Sinds 2012 zijn er circa 300 personen uit Nederland naar Syrië vertrok-

ken om zich daar aan te sluiten bij niet-statelijke gewapende groepe-

ringen die betrokken zijn bij het conflict aldaar (Van Gestel 2020,

p. 1005). De situatie van deze Syriëgangers is uitermate complex

omdat er een aantal verschillende juridische kaders op hen van toe-

passing is (Cuyckens 2021). Allereerst vallen ze als leden van een niet-

statelijke gewapende groepering waar het gaat om hun gedragingen

met verband tot het gewapend conflict onder het internationaal

humanitair recht. Aangezien de meeste van deze uitreizigers zich heb-

ben aangesloten bij groeperingen die ook nog eens algemeen

beschouwd worden als terroristische organisaties, is ook contraterro-

rismeregelgeving relevant. Dit laatste heeft ook als gevolg dat veilig-

heidsoverwegingen centraal staan in de manier waarop er met Syrië-

gangers omgegaan wordt.

Diegenen die niet gesneuveld zijn tijdens de oorlog en die niet uit

eigen beweging hebben kunnen terugkeren, bevinden zich voorname-

lijk in de kampen in Noordoost-Syrië die in handen van de Koerden

zijn. Er zitten momenteel nog ongeveer 120 volwassenen (en 200 kin-

deren) met een nationaliteitslink met Nederland vast in Syrië (Mehra

2022). De desbetreffende Syriëgangers zijn uitgereisd vanuit Neder-

land en hebben de Nederlandse nationaliteit. Als gevolg daarvan is er

een nationaliteitslink met Nederland en kan Nederland beschouwd

worden als de staat van oorsprong. De vraag die zich hier voorname-

lijk voordoet, is wat voor implicaties deze nationaliteitslink heeft op de

* Dr. H. Cuyckens is werkzaam als universitair docent internationaal recht aan het Leiden
University College. Ze is voornamelijk gespecialiseerd in internationaal humanitair recht.
Haar huidige onderzoek focust op de verhouding tussen het internationaal humanitair
recht en contraterrorismeregelgeving met betrekking tot de berechting van Syriëgangers.
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verplichtingen van deze staat van oorsprong. In andere woorden, heeft

Nederland de verplichting om deze onderdanen terug te halen en ze

zo te ‘bevrijden’ uit de benarde situatie waarin ze zich nu bevinden?

Terughalen ligt gevoelig, gelet op de risico’s voor de nationale veilig-

heid die de terugkomst van deze Syriëgangers met zich mee zou kun-

nen brengen. En wat gebeurt er als Nederland besluit om deze onder-

danen hun Nederlandse nationaliteit te ontnemen, om te voorkomen

dat ze kunnen terugkeren? Dit zijn de twee vragen die ik in deze bij-

drage tracht te beantwoorden. Hierbij zal de focus liggen op het terug-

halen van de volwassen Syriëgangers, nu in een andere bijdrage in dit

themanummer al specifiek gekeken wordt naar de situatie met betrek-

king tot de kinderen van de Syriëgangers. Ook is ontnemen van natio-

naliteit alleen mogelijk met betrekking tot volwassenen.

Heeft de staat van oorsprong verplichtingen met betrekking tot
repatriëring?

In de basis is het beleid van het kabinet erop gericht Syriëgangers niet

actief terug te halen (Van Noorloos 2018, p. 57). Nederland is overi-

gens niet het enige land dat zijn burgers niet actief repatrieert, en de

‘keep out strategy’ lijkt eerder de norm dan de uitzondering, vooral in

de EU en wat volwassenen betreft. Dit beleid is er vooral op gericht de

nationale veiligheid te beschermen. Er worden echter ook praktische

argumenten aangehaald om dit beleid te verantwoorden: het zou sim-

pelweg te gevaarlijk zijn om de Syriëgangers op te halen, tenzij ze zelf

een Nederlandse vertegenwoordiging weten te bereiken (Fogteloo

2019). De gevallen waarin het kabinet recent wel Syriëgangers actief

gerepatrieerd heeft, waren vooral ingegeven door pragmatische rede-

nen en niet zozeer gebaseerd op een verandering in het regeringsbe-

leid. Verschillende rechtbanken hadden aangegeven de betrokken

Syriëgangers niet te willen berechten in absentia.1 Ingeval de ver-

dachte niet zou terugkeren (of meer specifiek teruggebracht zou wor-

den door de Nederlandse regering), zou de strafvervolging beëindigd

worden. Dit zou ook betekenen dat de betrokkenen dan niet meer

berecht zouden kunnen worden vanwege deelname aan terreurgroep

1 ‘Nederland haalt vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen terug uit Syrië’, NOS Nieuws 3 febru-
ari 2022, https://nos.nl/artikel/2415535-nederland-haalt-vijf-is-vrouwen-en-hun-elf-
kinderen-terug-uit-syrie.
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IS. Om hier kort verder op in te gaan is het van belang om naar de

Ilham B.-zaak te kijken. Het Openbaar Ministerie had op

20 maart 2016 een internationaal aanhoudingsbevel tegen Ilham B.,

die zich op dat moment in een vluchtelingenkamp in Noordoost-Syrië

bevond, uitgevaardigd.2 In 2018 werd de strafzaak voor onbepaalde

tijd opgeschort en werd er een bevel tot aanhouding ter uitlevering

gegeven.3 In februari 2020 besloot de rechtbank in Rotterdam dat een

schorsing van het strafproces niet langer haalbaar was, gelet op ‘de

lange duur van de vervolging en het ontbreken van concrete stappen

om verzoekster naar Nederland over te brengen’.4 In deze beslissing

van de rechter wordt expliciet verwezen naar het belang dat de Neder-

landse overheid hecht aan de nationale veiligheid enerzijds en naar de

berechting voor een rechter, maar niet noodzakelijkerwijs de Neder-

landse rechter, anderzijds.5 In juni 2020 kreeg de rechtbank echter te

horen dat de Minister van Justitie en Veiligheid van koers wenste te

veranderen en de vervolging voor een Nederlandse rechtbank nu wel

wenselijk achtte (Mehra 2022). De procedure werd opgeschort om de

autoriteiten in staat te stellen haar ook effectief te repatriëren, en dit

gebeurde dan ook in de zomer van 2021 (Mehra 2022). Na Ilham B.

volgde er nog een aantal vergelijkbare repatriëringen.6 Het kabinet

heeft in verband met deze recente repatriëringen duidelijk aangege-

ven dat deze geen gewoonte zouden worden en dat soortgelijke zaken

van geval tot geval bekeken zullen worden.7 De recente terughaalac-

ties lijken dus eerder te berusten op een incidentele beleidskeuze en

niet zozeer op het uitvoeren van een juridische verplichting tot repa-

triëring. Het feit dat er onlangs bekend werd gemaakt dat de regering

van plan is om nog eens 41 Nederlandse vrouwen en kinderen op te

willen halen, verandert niks aan deze conclusie.8 Ook deze repatriërin-

gen lijken ingegeven door het feit dat deze vrouwen anders niet meer

vervolgd kunnen worden.

2 Rb. Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1445.
3 Rb. Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1445.
4 Rb. Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1445.
5 Rb. Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1445.
6 ‘Nederland haalt vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen terug uit Syrië’, NOS Nieuws 3 febru-

ari 2022, https://nos.nl/artikel/2415535-nederland-haalt-vijf-is-vrouwen-en-hun-elf-
kinderen-terug-uit-syrie.

7 Ibid.
8 ‘Nederland wil 41 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië ophalen’, RTL Nieuws

28 september 2022, www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5335921/kabinet-41-islamitische-
staat-12-vrouwen-29-kinderen-uitreizigers.
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De vraag is of deze positie van de Nederlandse regering, gebrand op

het niet repatriëren van de Nederlands Syriëgangers, gerechtvaardigd

kan worden. Of in andere woorden, bestaat er een juridische verplich-

ting tot repatriëren? Om deze vraag te beantwoorden is het van belang

om te kijken naar de internationaalrechtelijke regels met betrekking

tot consulaire bijstand. Consulaire bijstand is relevant hier, omdat dit

betrekking heeft op de hulp die een land biedt aan zijn burgers die

zich in het buitenland bevinden en die bijstand nodig hebben, onder

andere in geval van arrestatie of detentie. In tegenstelling tot wat vaak

wordt gedacht, bestaat er onder het internationaal recht geen ver-

plichting tot consulaire bijstand (Spadaro 2021, p. 257). De Staat is dus

niet verplicht om assistentie te leveren aan burgers die in het buiten-

land in de problemen zijn geraakt. Het verlenen van consulaire bij-

stand blijft een exclusieve bevoegdheid van de Staat. Deze traditionele

lezing van het internationaal recht wordt steeds vaker in twijfel getrok-

ken, en voorstanders van een modernere visie beargumenteren dat er

in ieder geval ook rekening gehouden moet worden met bredere ver-

plichtingen onder het internationaal mensenrechtenrecht (Spadaro

2021, p. 259). Bijvoorbeeld, wat als ze daar laten als consequentie heeft

dat deze Nederlanders lokaal berecht worden en veroordeeld worden

(vaak zonder eerlijk proces) tot de doodstraf, iets wat in Nederland al

lang afgeschaft is (Hofstee 2020)?

De meer algemene vraag luidt of er niet zoiets bestaat als een zorg-

plicht tegenover de eigen burgers (Hofstee 2020). De situatie in de

kampen waarin de Syriëgangers zich bevinden, zijn erbarmelijk en lei-

den tot verscheidene mensenrechtenschendingen en de vraag is dan

ook of Nederland er niet alles aan zou moeten doen om zijn onderda-

nen uit deze situatie weg te halen. Het bestaan van een juridische ver-

plichting in dit verband is echter verre van duidelijk aangetoond (Spa-

daro, 2021). Dit was ook de conclusie van de Nederlandse rechter,

toen deze geconfronteerd werd met de specifieke vraag of de Staat

gehouden is om vrouwelijke IS-uitreizigers en hun kinderen te repatri-

eren of zich daartoe in te spannen.9 Terwijl de rechtbank in eerste

instantie oordeelde dat er een inspanningsverplichting bestond ten

aanzien van de kinderen (niet tegenover hun moeders), werd er in

hoger beroep beslist dat de rechter de Staat niet kan verplichten tot

9 Rb. Den Haag 11 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11909; hoger beroep: Hof Den
Haag 22 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3208; cassatie: HR 26 juni 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1148.
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repatriëring.10 Het gerechtshof in hoger beroep bevestigde eerst en

vooral dat de relevante mensenrechtenverdragen in casu niet recht-

streeks ingeroepen konden worden, omdat de Nederlandse Staat geen

rechtsmacht heeft in Syrië.11 Verder verklaarde de rechter ook dat de

vraag omtrent repatriëring nauw verband houdt met vragen van

(nationale) veiligheid en buitenlands beleid, en dat ‘de handelswijze

van de Staat op die terreinen sterkt af[hangt] van politieke overwegin-

gen in de omstandigheden van het geval, waarbij ook belangen van

anderen (…) een rol spelen’.12 Als gevolg daarvan heeft de Staat dan

ook een grote beleidsvrijheid over dit soort kwesties en is het ‘niet aan

de burgerlijke rechter om politieke afwegingen te maken’.13

De Nederlandse rechter was niet de enige die met dit soort zaken te

maken kreeg. Ook in andere Europese landen werden rechtbanken

geconfronteerd met vragen omtrent de repatriëring van Syriëgangers

(Mehra & Paulussen 2019). De praktijk van de verschillende Europese

landen was verre van uniform, vooral met betrekking tot de repatrië-

ring van kinderen (Rigotti & Zomignani Barboza 2021, p. 692). Ook

blijft er veel onduidelijkheid bestaan rond de eventuele juridische ver-

plichtingen in dit verband. Het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens (EHRM) heeft recent uitspraak gedaan in een zaak die hierover

mogelijk wat meer duidelijkheid kan bieden. Een aantal grootouders

had een zaak aangespannen tegen Frankrijk omdat de regering wei-

gerde hun dochters en kleinkinderen, die zich in een kamp in Noord-

oost-Syrië bevonden, te repatriëren.14 De zaak is voornamelijk geba-

seerd op artikel 3(2) van het Vierde Protocol bij het Europees Verdrag

voor de Rechten van de Mens, op basis waarvan ‘[a]an niemand het

recht mag worden ontnomen het grondgebied te betreden van de

Staat, waarvan hij een onderdaan is’.15 Het is van belang om hier eerst

en vooral even kort te kijken naar de positie van het EHRM omtrent de

extraterritoriale toepassing van mensenrechten. Het EHRM neemt ook

de positie in dat de vrouwen en kinderen zich niet onder de directe

10 Zie www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2020/januari/zaak-terughalen-kinderen-
moeders-syrie-versneld/.

11 Hof Den Haag 22 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3208, par. 6.3.
12 Hof Den Haag 22 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3208, par. 7.8.
13 Hof Den Haag 22 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3208, par. 7.8.
14 Press release, ECHR 282(2002), 14 september 2022, beschikbaar via https://

hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7431242-10174513.
15 Vierde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet reeds in
het Verdrag en in het Eerste Protocol daarbij zijn opgenomen, Straatsburg, 16 septem-
ber 1963.
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rechtsmacht van Frankrijk bevinden, maar tegelijkertijd geeft het Hof

ook aan dat er wel een rechtsmachtelijke link tussen hen en Frankrijk

bestaat met betrekking tot de toepassing van artikel 3(2) van het

Vierde Protocol. Wat de inhoud betreft concludeerde het EHRM dat

het desbetreffende artikel de vrouwen en hun kinderen geen algemeen

recht op repatriëring geeft.16 Het oordeelde echter wel dat het artikel

in kwestie onder bepaalde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het

geval van de erbarmelijke omstandigheden in de kampen, bepaalde

positieve verplichtingen voor de staat met zich meebrengt.17 Zo moet

de staat er onder andere voor zorgen dat elke aanvraag tot repatriëring

naar behoren onderzocht wordt door een onafhankelijk orgaan, en

moet de beslissing om niet te repatriëren duidelijk onderbouwd

worden.18 Het lijkt erop dat deze beslissing bevestigt dat er inderdaad

geen algemene verplichting tot repatriëring bestaat, maar dat er wel

aan bepaalde procedurele vereisten moet worden voldaan om ervoor

te zorgen dat een beslissing om niet te repatriëren gerechtvaardigd is.

Het ontnemen van de nationaliteit van Syriëgangers

Ik heb hiervoor aangetoond dat er nog redelijk wat onduidelijkheid

bestaat omtrent eventuele verplichtingen met betrekking tot repatrië-

ring van Syriëgangers. Staten gaan vaak nog een stap verder: het beleid

is niet alleen gericht op het niet actief terughalen van Syriëgangers,

maar er wordt ook nog getracht verdere maatregelen te nemen om de

nationaliteitslink te verbreken, om zo de verantwoordelijkheden

tegenover deze Syriëgangers nog verder te beperken. Een van die

mogelijke maatregelen is het ontnemen van de nationaliteit. Twee ele-

menten zijn interessant om verder te analyseren in dit verband: wat

zijn de gronden voor nationaliteitsverlies die gebruikt kunnen worden

om Syriëgangers tegen te houden, en hoe verhoudt deze praktijk zich

tot het internationale recht?

De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)19 voorziet in een aantal

redenen op basis waarvan het Nederlanderschap kan worden inge-

16 Press release, ECHR 282(2002), 14 september 2022, beschikbaar via https://
hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7431242-10174513.

17 Ibid.
18 Ibid.
19 De tekst van deze wet is beschikbaar via https://wetten.overheid.nl/

BWBR0003738/2022-04-01.
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trokken. Drie daarvan zijn potentieel van belang in het kader van deze

bijdrage:

1. het verlies van het Nederlanderschap wegens vreemde krijgsdienst

(art. 14 lid 3 RWN);

2. het verlies van het Nederlanderschap op basis van veroordeling

wegens bepaalde misdrijven, waaronder ook terroristische misdrij-

ven (art. 14 lid 2 RWN); en

3. het verlies van het Nederlanderschap in het belang van de nationale

veiligheid (art. 14 lid 4 RWN).

Het is belangrijk om te vermelden dat op basis van artikel 14 lid 8 RWN

er geen verlies van nationaliteit kan plaatsvinden ‘indien staatloosheid

daarvan het gevolg zou zijn’. Op dit punt wordt later in deze bijdrage

uitgebreider ingegaan.

Met betrekking tot de eerste grond, het verlies van het Nederlander-

schap wegens vreemde krijgsdienst, is het van belang om na te gaan of

deze verliesgrond ook van toepassing is wanneer er in dienst getreden

wordt van een niet-statelijke gewapende groep. De tekst van artikel 14

lid 3 RWN refereert naar een persoon ‘die zich vrijwillig in vreemde

krijgsdienst begeeft van een staat [curs. HC]’. Zoals De Groot en Vonk

duidelijk aangeven: ‘[D]e Nederlander die in dienst treedt van een

paramilitaire organisatie, een guerrillagroep of een revolutionair leger

valt niet onder de wet’ (De Groot & Vonk 2015, p. 36). Aangezien de

Syriëgangers over wie we het in deze bijdrage hebben per definitie lid

zijn van een niet-statelijke gewapende groepering vallen zij dus buiten

dit artikel.

In de strijd tegen het jihadisme werd voor 2017 vooral gekeken naar

het verlies van nationaliteit op basis van veroordeling wegens een mis-

drijf, waaronder ook een aantal terroristische misdrijven vallen (De

Groot & Vonk 2015, p. 36). Vanaf maart 2017 werd het echter mogelijk

om de nationaliteit te ontnemen in het belang van de nationale veilig-

heid (art. 14 lid 4 RWN) en kreeg deze mogelijkheid logischerwijs de

voorkeur. In tegenstelling tot artikel 14 lid 2 RWN berust het intrekken

van de nationaliteit in het belang van nationale veiligheid niet op een

voorafgaande veroordeling. De nationaliteit van een persoon kan op

basis van artikel 14 lid 4 RWN worden ingetrokken als uit zijn gedra-

gingen blijkt dat hij zich aangesloten heeft bij een organisatie geplaatst

op een lijst van organisaties die deelnemen aan een nationaal of inter-

nationaal gewapend conflict en die een bedreiging vormen voor de
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nationale veiligheid. Een van de expliciete doelen achter deze grond is

het onmogelijk maken van de legale terugkeer van uitreizigers die zich

in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische

organisatie.20 Ook al vermeldt de concept-memorie van toelichting

expliciet dat artikel 14 lid 4 RWN ‘niet uitsluitend gericht is op perso-

nen die zich hebben aangesloten bij een jihadistische terroristische

organisatie’,21 blijkt wel duidelijk, zowel uit de tekst van de bepaling

zelf als uit de verdere toelichting, dat de bepaling uiterst relevant is in

het kader van het debat rond het intrekken van de Nederlandse natio-

naliteit van Syriëgangers en de belemmering van hun terugkeer (Bex-

Reimert e.a. 2021, p. 33). Er is sinds de inwerkingtreding van deze

bepaling in 24 gevallen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.22 Een

aantal van deze besluiten tot intrekking – zeven in het totaal – is sinds-

dien vernietigd of ingetrokken door de bestuursrechter ‘omdat niet

kon worden aangetoond dat de betrokkenen op of na 11 maart 2017

aangesloten waren bij een op de lijst geplaatste terroristische

organisatie’.23

Het internationaal recht erkent dat de regulering van nationaliteit

exclusieve bevoegdheid van de staat is, maar legt wel beperkingen aan

deze bevoegdheid van staten op wat betreft het verwerven en intrek-

ken van nationaliteit (Jaghia & Van Waas 2020, p. 166). Op basis van

artikel 15 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(UVRM) heeft eenieder het recht op een nationaliteit en mag aan nie-

mand de nationaliteit willekeurig ontnomen worden.24 De vraag die

we ons in het kader van deze bijdrage moeten stellen, is dus wanneer

het ontnemen van nationaliteit als willekeurig kan worden

beschouwd. De ‘Beginselen omtrent de ontneming van nationaliteit

als maatregel voor het bevorderen van de nationale veiligheid’ geven

ons hier meer duidelijkheid over.25 Dit document is niet juridisch bin-

dend, maar heeft wel autoriteit, aangezien het berust op tweeënhalf

jaar onderzoek en er meer dan zestig experts betrokken waren bij het

20 Concept-MvT, p. 2, beschikbaar via www.internetconsultatie.nl/
intrekkingnederlanderschap.

21 Ibid., p. 2.
22 Ibid., p. 4.
23 Ibid., p. 4.
24 Zie https://wetten.overheid.nl/BWBV0001008/1948-12-10#Verdrag_2. NB Ook al is de

UVRM niet formeel bindend, het is algemeen aanvaard dat de bepalingen daarin deel uit-
maken van het internationaal gewoonterecht.

25 ‘Principles on Deprivation of Nationality as a National Security Measure’, beschikbaar via
https://files.institutesi.org/PRINCIPLES.pdf.
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creëren van dit document (Paulussen 2021a, p. 609). Het geeft dus een

goede samenvatting weer van alle relevante internationale standaar-

den op dit gebied (Paulussen 2021a, p. 609). Om na te gaan of het ont-

nemen van nationaliteit willekeurig is of niet, moeten de volgende ele-

menten nagelopen worden: (1) er moet een juridische basis voor de

maatregel zijn; (2) de maatregel mag niet in tegenstrijd zijn met dwin-

gende regels van het algemeen internationaal recht en mag de essentie

van eender welk mensenrecht ook niet aantasten; en (3) waar er een

restrictie van een mensenrecht optreedt, (a) moet het gaan om de

minst indringende maatregel, (b) moet de maatregel berusten op een

legitiem doel, en (c) moet de maatregel proportioneel zijn in het licht

van het te behalen doel. Deze test is cumulatief, wat wil zeggen dat als

er ook maar aan een van de vereisten niet wordt voldaan, de ontne-

ming van nationaliteit als willekeurig kan worden beschouwd (Jaghia

& Van Waas 2020, p. 168).

Wat betreft de ontneming van het Nederlanderschap in het belang van

nationale veiligheid geldt dat hiervoor een duidelijke nationaalrechte-

lijke juridische basis bestaat, namelijk artikel 14 lid 4 RWN. Men kan

ook beargumenteren dat er een legitiem doel is, namelijk de bescher-

ming van de nationale veiligheid. Op basis van de hierboven reeds ver-

melde memorie van toelichting zou vooral het verhinderen van de

legale terugkeer (en het bemoeilijken van de illegale terugkeer) van de

uitreizigers een positief effect hebben op de staatsveiligheid, en dit is

dan ook het doel achter de maatregel.26 Men kan zich echter afvragen

of het verhinderen van de terugkeer wel echt een positief effect heeft

op de nationale veiligheid, vooral wat de langere termijn betreft. De

meningen zijn hierover sterk verdeeld. Door het verhinderen van

terugkeer worden de problemen op anderen afgeschoven. Zo worden

de verantwoordelijkheden voornamelijk neergelegd bij de Koerdische

autoriteiten die de kampen beheren waar de meeste uitreizigers

gevangenzitten. Zoals Van Noorloos opmerkt: ‘een “blijf-maar-daar”-

beleid klinkt stoer, maar het maakt de problemen voor Nederland én

de rest van de wereld op de lange termijn alleen maar groter’ (Van

Noorloos, p. 58). Door de Syriëgangers in de kampen in het noordoos-

ten van Syrië te laten en gelet op de inhumane levensomstandigheden

in die kampen kunnen er nieuwe terroristische netwerken ontstaan

(Van Gestel 2020, p. 1006). Verder bestaat ook het risico dat deze Syrië-

26 Concept-MvT, p. 1.
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gangers uit de kampen ontsnappen of bevrijd worden, en zo dus van

de radar verdwijnen en op een illegale manier terugkomen naar

Nederland (Van Gestel 2020, p. 1006). Dat dit laatste punt niet louter

theoretisch is, kan bijvoorbeeld geïllustreerd worden door de recente

aanval van IS-strijders – in januari 2022 – op de Al-Sina’a-gevangenis

in het noordoosten van Syrië met specifiek als doel de Syriëgangers die

zich daar bevonden te bevrijden (Cuyckens 2022).

Het is daarnaast lastig te verantwoorden dat het ontnemen van de

nationaliteit de minst indringende maatregel is die beschikbaar is in

deze gevallen. Dit punt is ook sterk gelinkt aan de ongelijke behande-

ling die er in de praktijk ontstaat tussen diegenen die wel en diegenen

die niet over een dubbele nationaliteit beschikken. Aangezien het ont-

nemen van nationaliteit niet tot staatloosheid mag leiden, kan er de

facto alleen overgegaan worden tot het ontnemen van de nationaliteit

van Nederlanders die een dubbele nationaliteit hebben. Dit creëert

ten eerste problemen met betrekking tot het verbod op discriminatie

(Jessurun d’Oliveira 2021, par. 6). In de praktijk treft de nationaliteits-

ontneming in het belang van de nationale veiligheid vooral Nederlan-

ders met een migratieachtergrond en in de meeste gevallen was er

sprake van de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit (Bex-Rei-

mert e.a. 2021, p. 38). Zo’n ongelijke behandeling brengt niet alleen

problemen met zich mee ten opzichte van het verbod op discriminatie

zelf, maar kan tegelijkertijd ook weer negatieve gevolgen hebben voor

de beoogde bescherming van de nationale veiligheid. Zoals Paulussen

terecht opmerkt: ‘uitsluiting, marginalisering en (vermeende) discri-

minatie kunnen juist (…) factoren zijn die een rol kunnen spelen bij

radicalisering. Dit is de beruchte “terrorist trap”, waar autoriteiten

vooral niet in moeten trappen’ (Paulussen 2021b, p. 6). De staat moet

er aldus voor waken dat hij geen contraterrorismemaatregelen

gebruikt die willekeurig zijn en zo de fundamenten ondermijnt van

wat hij tracht te beschermen.27 Ten tweede, het feit dat er een catego-

rie van uitreizigers bestaat van wie men de nationaliteit niet kan ont-

nemen, wil ook zeggen dat er andere maatregelen moeten worden

gebruikt om de uitreizigers zonder dubbele nationaliteit buiten de

deur te houden. Er zijn dus andere maatregelen beschikbaar voor deze

categorie om de reisbewegingen te beperken, zoals het intrekken van

27 Council of Europe, ‘Guidelines on human rights and the fight against terrorism adopted by
the Committee of Ministers on 11 July 2002 at the 804th meeting of the Ministers’ Depu-
ties’, p. 5, beschikbaar via https://rm.coe.int/168069648a.
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het paspoort (Paulussen 2021a, p. 611). Door het bestaan van andere

maatregelen waar nodig kan men zich sterk afvragen of het ontnemen

van de nationaliteit wel de minst ingrijpende maatregel is, vooral

omdat ‘nationaliteitsontneming (…) permanent van aard is en een

veel breder effect heeft dan “slechts” op het beperken van reisbewe-

gingen’ (Institute on Statelesness and Inclusion 2021, p. 1-2). De

beschikbaarheid van minder ingrijpende middelen en de proportiona-

liteit van een maatregel zijn sterk verbonden met elkaar. Als er minder

indringende maatregelen beschikbaar zijn, is het moeilijk om te bear-

gumenteren dat de maatregel proportioneel is.

Conclusie

Gebaseerd op het belang van de nationale veiligheid is het Neder-

landse beleid dus vooral gericht op het niet actief terughalen van

Syriëgangers. De rechtspraak waar in deze bijdrage naar verwezen

wordt, lijkt te bevestigen dat er geen algemene verplichting tot repa-

triëring bestaat. Het enige wat de recente zaak voor het EHRM bij-

draagt aan deze discussie is dat een verzoek tot repatriëring niet

zomaar mag worden afgewezen. Zo moet de Staat er onder andere

voor zorgen dat elke aanvraag tot repatriëring naar behoren onder-

zocht wordt door een onafhankelijk orgaan, en moet de beslissing om

niet te repatriëren duidelijk onderbouwd worden. Waar mogelijk pro-

beren staten toch de nationaliteitslink met hun Syriëgangers te verbre-

ken door over te gaan op het ontnemen van de nationaliteit. Ik heb

hierboven echter laten zien dat een dergelijke ‘keep out’-strategie niet

noodzakelijk bijdraagt tot meer veiligheid, vooral als we naar de lange

termijn kijken. Zoals Paulussen zeer terecht opmerkt: ‘Het is gevaarlijk

om te denken dat als het probleem buiten ons grondgebied wordt

gehouden – dan wel door het ontnemen van nationaliteit dan wel door

de weigering te repatriëren – het ook is opgelost’ (Paulussen 2021b,

p. 1-2). Buiten de vraag of het beleid überhaupt effectief is, roept het

ook andere vragen op rond bijvoorbeeld straffeloosheid en de legitimi-

teit van het ontduiken van verantwoordelijkheid. Voor al deze zaken

zou het beter zijn om deze Syriëgangers gecontroleerd terug te bren-

gen en effectief te berechten in Nederland met inachtneming van alle

relevante rechtskaders.
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Vrouwelijke terugkeerders uit
Syrië

Het perspectief van de verdediging

Tamara Buruma en Frederieke Dölle *

‘@HaraldDoornbos

#BREEK VOLGENS BRONNEN IN N-SYRIE IS EEN NEDERLANDSE DELE-

GATIE OP WEG NAAR KOERDISCH GEBIED IN SYRIE OM EEN GROEP VAN

NEDERLANDSE #IS-VROUWEN EN KINDEREN OP TE HALEN EN NAAR

NEDERLAND TE BRENGEN. OVERDRACHT V/D #IS’ERS ZAL MORGEN,

ZATERDAG, PLAATSVINDEN OM 11.00 AM IN QAMISHLI.

11:49 PM · Jun 4, 2021· Twitter for Android’

Vlak voor het slapengaan leest Tamara Buruma (vanaf nu: Tamara) dit

bericht en weet: de hele weekendplanning kan op de schop. Want als

er inderdaad vrouwen worden opgehaald, dan zal onze cliënte daar

ongetwijfeld bij zitten. De volgende ochtend mailt ze daarom in alle

vroegte de officier van justitie; hij noch de verdediging is formeel op de

hoogte gesteld, terwijl de media, familie, maar ook bijvoorbeeld de

lokale wijkagent gedurende de dag contact zoeken voor een bevesti-

ging. Uiteindelijk komt in de loop van de middag het verlossende

woord: na bijna vier jaar gesteggel zit de cliënte eindelijk met haar kin-

deren in het vliegtuig. En begint ons werk als strafrechtadvocaat dus

echt.

In dit artikel bespreken wij vanuit het perspectief van de verdediging

de terugkeer van vrouwelijke Syriëgangers. Hoewel op onderdelen de

situatie voor mannen sterk vergelijkbaar is, zijn er ook belangrijke ver-

schillen – met name door de aanwezigheid van kinderen en de rolver-

deling –, vandaar de keuze alleen op vrouwelijke terugkeerders te

* Mr. drs. T.M.D. Buruma is strafrechtadvocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights
Lawyers, gespecialiseerd in terrorismezaken. Mr. F.T.C. Dölle is strafrechtadvocaat bij
Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, gespecialiseerd in terrorismezaken.

doi: 10.5553/JV/016758502022008003005



Vrouwelijke terugkeerders uit Syrië 59

focussen. Wij zullen de feitelijke gang van zaken schetsen, waarbij wij

meteen duidelijk maken dat zeker in deze zaken het strafrecht slechts

één van de vele kaders is waarin de vrouwen en wij moeten opereren

– en niet altijd het belangrijkste. Daarna bespreken wij de bewijsstan-

daard in deze zaken, die ons inziens door een ondergrens is gezakt. In

wezen is het enkele aanwezig zijn in ISIS-gebied al voldoende voor een

veroordeling, waarbij men aan de hand van algemene rapporten

meent te kunnen vaststellen wat concrete personen in bijzonder chao-

tische situaties deden. We sluiten af met enkele overwegingen over de

strafmaat.

De terugkeer

Er zijn twee manieren waarop vrouwen terugkeren: ze worden opge-

haald door de autoriteiten, of ze melden zich bij een ambassade

(meestal in Turkije), waarna ze gecontroleerd uitgezet worden naar

Nederland. Openbaar Ministerie, politie, DJI (Dienst Justitiële Inrich-

tingen), marechaussee en kinderbescherming hebben inmiddels een

werkwijze ontwikkeld die goed werkt en die op een aantal punten

afwijkt van normale piketzaken. Terwijl de vrouwen in het vliegtuig

zitten, vraagt de kinderbescherming een spoeduithuisplaatsing aan.

Zodra de vrouwen aankomen op een vliegveld worden hun kinderen

overgedragen aan jeugdzorg. Zowel de voogd als de kinderbescher-

ming is aanwezig, spreekt met moeder en geeft moeder en kinderen de

tijd afscheid van elkaar te nemen. Daarna wordt moeder aangehouden

en overgebracht naar PI Zwolle, een betere plek voor inverzekering-

stelling dan een politiebureau. Voor de vrouwen is het afscheid van de

kinderen verschrikkelijk: er is meestal sprake van een bijzondere hech-

ting doordat de vrouwen de enige verzorger zijn, en door de traumati-

sche omstandigheden waarin zij verkeerden. Jarenlang zijn zij uitslui-

tend bezig geweest hun kinderen in leven te houden. En hoewel voor

alle vrouwen de terugkeer van hun kinderen naar Nederland de groot-

ste prioriteit had, en zij blij zijn dat hun kinderen eindelijk veilig zijn,

volgt na de uithuisplaatsing en de overbrenging naar de PI een grote

leegte en komt het tot een emotionele ontlading.

De vrouwen worden in de regel bijgestaan door een kleine groep advo-

caten, die meestal al bij voorbaat met het Openbaar Ministerie heeft

afgesproken dat de vrouwen niet gehoord worden voor de voorgelei-
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ding bij de rechter-commissaris; uiteraard worden zij wel zo snel

mogelijk door de advocaten bezocht. De tot nu toe teruggekeerde

vrouwen verklaarden allen spijt te hebben van de uitreis die zij,

meestal tussen 2013 en 2015, vaak als jongvolwassenen naar Syrië

maakten. Een deel van hen heeft jaren onder erbarmelijke omstandig-

heden in Koerdische detentiekampen gewacht tot de Nederlandse

autoriteiten hen en hun kinderen kwamen repatriëren.

Rechtsgebieden

In dezelfde tijd dat het opsporingsonderzoek volop plaatsvindt, met

vaak intensieve verhoren, zal ook onderzoek plaatsvinden door de kin-

derbescherming en jeugdzorg; daarnaast beginnen het Nederlands

Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), reclasse-

ring en de gevangenispsycholoog met hun onderzoeken, met een

focus op recidiverisico. In de eerste zes maanden na terugkomst moe-

ten de vrouwen dan ook veelvuldig hun vaak traumatische verhaal

doen. Natuurlijk komt hun het zwijgrecht toe. Niet-meewerken met de

psychologen of kinderbescherming kan echter ernstige consequenties

hebben voor een eventuele vrijlating en/of rechten ten aanzien van

hun kinderen. Bovendien willen de vrouwen vaak ook duidelijk maken

aan de rechtbank wat zij hebben meegemaakt. Zij nemen daarbij het

risico voor lief dat de rechtbank een veroordeling in belangrijke mate

op hun eigen verklaring stoelt.

Naast het familierecht en het strafrecht is er nog één rechtsgebied

waar veel vrouwen bij terugkomst in Nederland mee te maken krijgen:

het nationaliteitsrecht. Ex artikel 14 lid 2 Rijkswet op het Nederlander-

schap (RWN) kan de nationaliteit worden ingetrokken van personen

die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Ex

artikel 14 lid 4 RWN kan de nationaliteit zelfs worden ingetrokken van

personen die zich buiten Nederland bevinden en van wie vermoed

wordt dat ze bij een groepering zoals ISIS zitten, nog voordat er een

veroordeling is. Een intrekking gaat vergezeld van een ongewenstver-

klaring, en houdt in dat een vrouw het land moet verlaten. Dit kan

alleen als iemand twee nationaliteiten heeft, wat geldt voor een deel

van de terugkeerders; meestal hebben zij geen enkele band met het

andere land, maar bijvoorbeeld de Marokkaanse nationaliteit bij

geboorte gekregen zonder mogelijkheid deze op te zeggen.
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Achterliggende gedachte bij deze intrekking van de nationaliteit is dat

personen die terroristische feiten plegen een geringe binding met

Nederland hebben.1 Dat is een cynische aanname, die wij in deze

gevallen met klem bestrijden, nu deze vrouwen vaak juist enorme

moeite hebben gedaan terug te keren naar Nederland. Het is voor hen

beangstigend dat zij Nederland mogelijk opnieuw moeten verlaten

voor een land waarmee ze geen enkele band hebben. Bovendien is in

dat geval de kans reëel dat zij geen goede relatie met hun kinderen

meer kunnen opbouwen: zolang zij vastzitten, blijven de kinderen in

een Nederlands pleeggezin, raken zij geworteld hier, en zal al snel ver-

moed worden dat opnieuw ontwortelen niet in hun belang is. Intrek-

king van het Nederlanderschap heeft daarnaast vergaande gevolgen

voor de detentie zelf: er is geen voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.)

meer mogelijk, en mede daardoor ook geen overplaatsing meer naar

een gewone gevangenis, althans niet naar een andere inrichting dan

die voor ongewenste vreemdelingen. Er wordt bovendien geen enkele

ondersteuning voor resocialisatie meer geboden. Zonder uitzondering

ervaart men de intrekking dan ook als extra straf.

Wij merken bij de reclassering en andere instanties een duidelijke ten-

dens om al vooruit te lopen op een mogelijke intrekking, ook als daar

nog geen besluit over is genomen. Zo worden Nederlanders terwijl zij

in voorlopige hechtenis zitten al door de Dienst Terugkeer en Vertrek

bezocht. Of de mogelijke intrekking wordt een argument om iemand

niet deel te laten nemen aan het penitentiair programma. En ook de

kinderbescherming en jeugdzorg anticiperen in hun uitlatingen soms

al op een mogelijke intrekking. Zo wordt op ontoelaatbare wijze

onderscheid gemaakt tussen hen van wie de nationaliteit niet kan

worden ingetrokken, en hen van wie vermoed wordt dat dit wel kan.

Het werken aan een toekomst wordt op deze manier onnodig moeilijk.

Gelukkig is er in de rechtspraak enige tegenbeweging te zien. In één

geval was de nationaliteit van de vrouw ingetrokken, vlak nadat zij zich

bij de ambassade had gemeld. In het veroordelende vonnis woog de

rechtbank de impact van de intrekking van de nationaliteit, met name

op het gezinsleven van cliënte met haar kinderen, zwaar mee.2 De

Raad van State oordeelde bovendien dat de ongewenstverklaring

onvoldoende rekening hield met de impact op het privéleven en ver-

1 Kamerstukken II 2015/16, 34356, nr. 3, p. 10 (MvT).
2 Rb. Rotterdam 12 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3131.
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nietigde, bijna drie jaar nadat het besluit was genomen, de intrekking

en ongewenstverklaring.3

De bewijsstandaard

Het Openbaar Ministerie vervolgt terugkeerders vrijwel altijd voor

deelneming aan een terroristische organisatie (art. 140a van het Wet-

boek van Strafrecht (Sr)) en voor het voorbereiden en/of bevorderen

van terroristische misdrijven (art. 96 lid 2 Sr). Van personen die in

Syrië zijn geweest, is vaak nauwelijks na te gaan wat zij daar precies

hebben gedaan (Lintz 2022, p. 270). Bij teruggekeerde mannen is de

aanname dat zij hebben deelgenomen aan de gewapende strijd, waar

deze verdenkingen dan vrij logisch uit volgen. Bij de vrouwen vereist

een dergelijke beschuldiging meer uitleg. De meeste teruggekeerde

vrouwen vervulden immers geen actieve rol in het kalifaat.

Om deel te nemen aan een terroristische organisatie moet de vrouw

tot de terroristische organisatie hebben behoord en een bijdrage aan

deze organisatie hebben geleverd. Bij vrijwel alle vrouwen die de afge-

lopen jaren terugkeerden uit het kalifaat, oordeelden de rechters dat

aan deze eis was voldaan. Bijvoorbeeld doordat zij zich op internet

lovend uitlieten over het kalifaat en de jihad (‘propaganda’). Of door-

dat zij anderen bewogen ook naar Syrië te reizen (‘ronselen’). Andere

factoren die rechters van belang achtten, waren of in het huishouden

waar de vrouwen woonden wapens aanwezig waren, of zij – al dan niet

via hun man – uitkeringen of luxegoederen van de organisatie ontvin-

gen, en op welk moment zij zich aan de Koerdische strijdkrachten

overgaven.

Bij vrouwen die veroordeeld zijn voor het voorbereiden van terroristi-

sche misdrijven, is doorgaans vastgesteld dat zij anderen – meestal

hun echtgenoot – hielpen deel te nemen aan de gewapende jihad-

strijd. Bijvoorbeeld door met hen te radicaliseren, samen uit te reizen

naar Syrië of Irak en daar een gezamenlijk huishouden te voeren. Nu

vrijwel alle teruggekeerde vrouwen op enig moment met een echtge-

noot samenwoonden in het kalifaat is ook aan deze eis snel voldaan.

Zo veroordeelde de rechtbank Laura H. voor voorbereiding van een

terroristisch misdrijf, omdat zij door met haar man uit te reizen hem

3 ABRvS 29 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1722.

doi: 10.5553/JV/016758502022008003005



Vrouwelijke terugkeerders uit Syrië 63

een dekmantel verschafte. Ook maakte ze het haar man mogelijk deel

te nemen aan ISIS door thuis voor de kinderen en het huishouden te

zorgen en zich te voegen in haar rol als ‘burger’ van ISIS.4

Alhoewel het wetsvoorstel ‘Strafbaarstelling verblijf in een door een

terroristische organisatie gecontroleerd gebied’ bij de Eerste Kamer

ligt,5 is het enkel wonen in het kalifaat op dit moment nog niet verbo-

den. Ook rechters hebben meermalen benadrukt dat burgerschap

onder de macht van een terroristische organisatie niet automatisch

lidmaatschap van de organisatie meebrengt (Cupido 2021, p. 249).6 De

praktijk laat een ander beeld zien. Dit is problematisch, nu een straf-

baarstelling toegankelijk en voorzienbaar moet zijn. De vrouwen zijn

in het algemeen al jaren terug uitgereisd, toen deze lijn in de jurispru-

dentie nog niet bekend was. Zeker ten aanzien van de vrouwen die

voor het uitroepen van het kalifaat uitreisden, geldt dat ten tijde van

hun uitreis niet voorzienbaar was dat de rechter het wonen in Syrië en

het ‘vrouw-zijn van’ al voldoende zou vinden voor deelneming aan

een terroristische organisatie, laat staan voor het voorbereiden of

bevorderen van moord en doodslag.

Op internationaal niveau is bovendien veel aandacht voor de com-

plexe wijze waarop – vaak kwetsbare en ook wel jonge vrouwen – bij

ISIS zijn beland. Zo heeft de UN Special Rapporteur on trafficking in

persons, especially women and children in een brief aan het Europees

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aandacht gevraagd voor

‘the critical need to understand that the factors linked to women’s and girls’

alleged association with terrorist groups is highly complex. The relevance of

age and gender related factors, as well as those of race and ethnicity, and

positions of vulnerability, must be acknowledged. States should be mindful

of the potential for coercion, co-option, coercive control, grooming, traffick-

ing, enslavement and sexual exploitation when examining their agency, or

lack thereof. (…).’7

4 Rb. Rotterdam 13 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8858.
5 Wetsvoorstel Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontro-

leerd gebied, Kamerstukken II 2018/19, 35125.
6 O.a. Rb. Rotterdam 1 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2994 en Rb. Rotterdam

12 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3131.
7 Submission by the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and

children, in the cases of H.F. and M.F. v. France (App. No. 24384/19) and J.D. and A.D. v.
France (App. No. 44234/20) before the European Court of Human Rights.
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In Noorwegen heeft dit ook geleid tot een gedeeltelijke vrijspraak in de

zaak van een uitgereisde vrouw (Dovik 2022).

In de Nederlandse jurisprudentie is weinig of geen aandacht hiervoor.

Zo wordt vrouwen verweten niet eerder te zijn vertrokken uit het kali-

faat, zonder kenbaar rekening te houden met de vraag of dat wel

mogelijk was. Tekenend is een overweging in een uitspraak van 8 okto-

ber 2018, waarin de rechter het opzetvereiste wel zeer makkelijk aan-

nam:

‘Zelfs al zou de verdachte na aankomst in Raqqa niet (meer) de intentie

hebben gehad om lid te worden van IS en zich gedwongen hebben gevoeld

om zich pro-IS op te stellen omdat zij anders als spion gezien zou kunnen

worden, dan nog blijft staan dat zij zich als een lid van IS heeft gedragen en

zich aldus schuldig heeft gemaakt aan deelneming aan een organisatie die

het oogmerk heeft tot het plegen van terroristische misdrijven.’8

Algemene rapporten

Daarnaast blijft in veel zaken van terugkeersters onduidelijk hoe hun

dagelijks leven er in het kalifaat uitzag. Vrouwen die stellen dat zij in

het kalifaat voornamelijk thuiszaten en weinig meekregen van wat

zich buitenshuis afspeelde, worden op dat punt niet geloofd. Tegen-

over hun eigen verklaring zetten het Openbaar Ministerie en rechters

algemene deskundigenrapporten. Het probleem met het gebruik van

deze algemene rapporten is dat zij niet zijn toegesneden op de uitge-

reisde vrouw in kwestie. Soms evenmin op het specifieke gebied waar

zij verbleef. Vanwege de complexiteit van de Syrische oorlog is het las-

tig externe deskundigen te vinden die beschikken over voldoende toe-

gesneden kennis en bronnen in de regio.

Hoewel de algemene rapporten meestal op open bronnen zijn geba-

seerd, zijn die bronnen vaak weer gebaseerd op voor de verdediging

oncontroleerbare bronnen: het betreft bijvoorbeeld rapporten van

Human Rights Watch of Amnesty International, die nooit zijn opge-

steld met de bedoeling als bewijs te dienen. Te wijzen is ook op stuk-

ken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), zoals

de flyer ‘Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld’, die volgens de AIVD oor-

8 Rb. Rotterdam 8 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8415.
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spronkelijk was opgesteld om tegenwicht aan ISIS-propaganda te

bieden.9 De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veilig-

heidsdiensten (CTIVD) is in een toezichtsrapport zeer kritisch op

zowel de totstandkoming als de conclusies in het rapport, die op

meerdere onderdelen, waaronder specifiek ten aanzien van vrouwen,

onzorgvuldig worden bevonden.10 Toch is deze publicatie nog zeker

tweemaal voor het bewijs gebezigd tegen vrouwen sinds de verschij-

ning van het toezichtsrapport.11

Bovendien gaat er nog weleens iets mis bij de interpretatie van deze

rapporten. Zo deden twee hoogleraren van de Universiteit Leiden in

2015-2016 onderzoek naar de leefsituatie van Nederlandse Syriëgan-

gers en schreven hierover het rapport ‘Bestemming Syrië’. Volgens het

Openbaar Ministerie stond in dit rapport dat het onaannemelijk is dat

vrouwen in Syrië verblijven ‘zonder betrokken te raken bij de gewa-

pende strijd, dan wel op andere wijze ondersteunende handelingen te

verrichten voor IS’. De auteurs van het rapport stelden later dat het

Openbaar Ministerie hun onderzoek heel extreem interpreteerde: ‘Ze

interpreteren het te ruim. Lang niet alle vrouwen gaan daar willens en

wetens naartoe om de gewapende strijd te steunen. Er zijn juist veel

meisjes naartoe gegaan in de naïeve veronderstelling dat ze in het kali-

faat het beste als moslim kunnen leven’ (Kouwenhoven & Versteegh

2016). Uiteindelijk heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat

dit rapport niet voor het bewijs kon worden gebezigd.12

Kortom, de rechterlijke voorstelling van het leven van de vrouwen in

het kalifaat berust vaak op algemeen en daarmee wankel bewijs. De

materie is complex en daarmee gevoelig voor misinterpretatie.

Uit het voorgaande blijkt wel dat er de nodige kritiek is op de veroor-

delingen. Maar zoals wij in het begin al aangaven: deze vrouwen willen

zich richten op de toekomst en op hun kinderen. Daarvoor accepteren

zij vaak een straf, ook als zij het niet eens zijn met het vonnis. Er zijn

dan ook tot op heden geen uitspraken in hoger beroep gedaan over

Syriëgangsters.

9 ‘AIVD: leven onder juk van IS is zwaar en gewelddadig’, nos.nl 12 januari 2016.
10 CTIVD Toezichtsrapport nr. 57 over de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Neder-

land over (vermeende) jihadisten, aivd.nl, 24 april 2018, p. 29-34.
11 Rb. Rotterdam 19 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2546; Rb. Rotterdam 12 novem-

ber 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10848.
12 Hof Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3041.
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De straffen en de Koerdische gevangenenkampen

Tot slot valt op dat teruggekeerde vrouwen de laatste jaren steeds

zwaardere straffen krijgen. In 2015 seponeerde het Openbaar Ministe-

rie de zaak van de Maastrichtse Aïcha nog. Zij trouwde – toen ISIS het

kalifaat al had uitgeroepen – met een ISIS-strijder en woonde in

Raqqa. Het Openbaar Ministerie seponeerde haar zaak omdat ‘uit

onderzoek is gebleken dat zij niet deelnam aan de gewapende strijd’.13

In de zaak waarmee wij dit artikel begonnen – waarbij de desbetref-

fende vrouw ver voordat het kalifaat door ISIS was uitgeroepen naar

Syrië afreisde –, eiste het Openbaar Ministerie dit voorjaar acht jaar

gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie koos er in 2021 bewust voor

hogere straffen te eisen tegen Syriëgangsters die langer in ISIS-gebied

zijn gebleven (Rosman 2021). Dit klemt, nu de meeste vrouwen in het

kalifaat – met name de laatste jaren – niet vrij met hun kinderen kon-

den bewegen of vluchten. Ook zij gingen gebukt onder de terreur van

de organisatie en mochten bijvoorbeeld niet zonder man reizen.

Een groot deel van de nu teruggekeerde vrouwen heeft bovendien

jaren in Koerdische gevangenissen en gevangenenkampen doorge-

bracht, overigens zonder dat hier een geldige rechtstitel voor was. De

omstandigheden waren in de kampen vele malen slechter dan in een

Nederlands huis van bewaring. In de gevangenenkampen sliepen de

vrouwen en kinderen op de grond, heerste honger en gingen veel ziek-

tes rond. In 2019 overleed een Nederlandse uitreizigster in een Koer-

disch gevangenenkamp door ziekte en ondervoeding (Van der Wal &

Rosman 2019; Le Fever & Meindertsma 2019). Een medewerker van

het Rode Kruis noemde de leefomstandigheden in het kamp Al Hol de

slechtste die hij ooit heeft gezien.14 VN Rapporteurs hebben massaal

aangegeven dat de omstandigheden mogelijk een schending van arti-

kel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

opleveren.15 De verdediging heeft in meerdere zaken rechters

gevraagd met deze omstandigheden rekening te houden bij de straf-

oplegging. Wat opvalt is dat rechters hiermee wisselend omgaan. Zo

betrekken sommige rechters de mensonterende omstandigheden

13 ‘“Jihadbruid” Aïcha niet vervolgd: gebrek aan bewijs’, rtlnieuws.nl (laatst bijgewerkt op
19 mei 2015).

14 ‘Als een Syrisch vluchtelingenkamp je thuis is: “Kinderen hebben hier niet voor gekozen”’,
rodekruis.nl 1 juli 2021.

15 ‘Syria: UN experts urge 57 states to repatriate women and children from squalid camps’,
ohchr.org 8 februari 2021.
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waaronder de vrouwen vastzaten wel bij de strafmaat. Andere rechters

geven expliciet aan deze omstandigheden niet bij de strafmaat te

betrekken, of laten deze in het midden.

Het Openbaar Ministerie heeft zich, net als de Rotterdamse rechters,

ingezet om de vrouwen – en kinderen – naar Nederland te krijgen om

hier hun strafproces bij te wonen. Desondanks is het Openbaar Minis-

terie zoals gezegd steeds hogere straffen gaan eisen tegen de terugge-

keerde vrouwen, waarbij men de omstandigheden in de kampen

bewust geen rol heeft laten spelen. Dit betreuren wij, nu het Openbaar

Ministerie de afgelopen jaren juist liet zien oog te hebben voor de

moeilijke omstandigheden waaronder de vrouwen in de detentiekam-

pen verkeerden.
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Het leven na een terroristisch
misdrijf

Recidive en re-integratie van extremistische
ex-gedetineerden

Elanie Rodermond *

Op 31 augustus 2022. werd Samir A. veroordeeld tot dertig maanden

gevangenisstraf wegens het financieren van terrorisme. Eerder zat het

voormalig lid van de Hofstadgroep al een gevangenisstraf van een aan-

tal jaren uit, nadat hij in 2008 was veroordeeld voor het voorbereiden

van een aanslag. Samir A. wordt ook wel ‘een van Nederlands bekend-

ste jihadisten’ genoemd, en krijgt met enige regelmaat het stempel

‘draaideurjihadist’ opgeplakt. A. is zeker niet de enige ex-gedetineerde

die op een later moment weer in beeld komt wegens een nieuw terro-

ristisch misdrijf. In de afgelopen jaren vonden in onder meer Londen

en Wenen aanslagen plaats gepleegd door individuen die eerder al

wegens een terroristisch misdrijf gedetineerd waren. Na dergelijke

heftige gebeurtenissen, maar ook wanneer extremistische gedetineer-

den (bijna) worden vrijgelaten, piekt de maatschappelijke en politieke

aandacht voor de resocialisatie van extremistische gedetineerden.

Daarbij laait doorgaans de discussie op over de vraag of veroordeelde

extremisten wel kunnen resocialiseren. Bestaande programma’s die de

re-integratie van extremistische ex-gedetineerden moeten bevorde-

ren, zoals het specialistische TER-team (Terrorisme, Extremisme en

Radicalisering) van Reclassering Nederland, gaan in elk geval uit van

het belang van een individuele aanpak (‘maatwerk’), waarbij vol-

doende oog zou moeten zijn voor de levens van de personen die bij

hen onder toezicht staan, zowel voorafgaand aan als na het terroristi-

sche feit (Van der Heide & Schuurman 2018; zie ook Veldhuis e.a. 2010;

Weggemans & De Graaf 2015).

* Dr. E. Rodermond is universitair docent Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
afdeling Strafrecht en Criminologie, en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).
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Binnen de criminologie bestaat een inmiddels lange traditie van

wetenschappelijk onderzoek naar factoren die de kans op succesvolle

resocialisatie en het uitblijven van recidive onder ‘reguliere’ criminali-

teitsplegers verhogen dan wel verlagen. Veel aandacht gaat daarbij uit

naar risico- en beschermende factoren (zowel voorafgaand aan als na

de detentieperiode) en naar hoe deze factoren inwerken op re-integra-

tie en desistance, ofwel het stoppen met het plegen van criminaliteit.

In de huidige bijdrage wordt uiteengezet wat uit nationaal en interna-

tionaal wetenschappelijk onderzoek bekend is over recidive en re-

integratie van extremistische ex-gedetineerden, en welke factoren de

kans op succesvolle resocialisatie en het uitblijven van recidive verho-

gen dan wel verlagen. Daartoe wordt allereerst ingezoomd op de ach-

tergrond en criminele carrière van verdachten van terroristische mis-

drijven in Nederland. Vervolgens worden studies naar recidive en re-

integratie van extremistische ex-gedetineerden beschreven. Daarbij

wordt specifieke aandacht besteed aan recent onderzoek naar de uit-

komsten na detentie onder ex-gedetineerden van de terroristenafde-

lingen (TA’s) van PI Vught en PI De Schie in Nederland (Rodermond

e.a. 2021). In de conclusie wordt beschouwd in hoeverre re-integratie-

processen en recidivepatronen onder extremistische ex-gedetineerden

afwijken van dan wel overeenkomen met die van reguliere ex-gedeti-

neerden.

Kenmerken en criminele carrière van terrorismeverdachten

Kenmerken

In een relatief vroege studie naar kenmerken van jihadistische netwer-

ken in Nederland en de leden daarvan constateerden De Poot en col-

lega’s (2011) al dat de achtergrond en motivaties van leden van (toen-

malige) jihadistische netwerken onderling sterk verschillen. Een

belangrijke conclusie was dat lang niet alle onderzochte individuen

fanatiek betrokken zijn bij jihadistische activiteiten. De Bie (2016)

voegde daar later op basis van zijn promotieonderzoek aan toe dat de

rollen van netwerkleden sterk uiteenlopen, variërend van ‘marginale

actoren’ tot ‘leidinggevende figuren’, ieder met hun eigen kenmerken.

In studies naar individuele terrorismeverdachten en -veroordeelden

wordt onderschreven dat er geen algemeen profiel van ‘de’ terrorist
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bestaat (Bakker 2006). Toch wijzen diverse onderzoeken naar Euro-

pese jihadisten (Bakker 2006), uitreizigers (Weenink 2015, 2019), terro-

rismeverdachten en -veroordeelden in Nederland (Rodermond & Thijs

2022; Rodermond & Weerman 2021; Thijs e.a. 2022) en (ex-)TA-gedeti-

neerden (De Graaf 2021; Weggemans & De Graaf 2015; Rodermond

e.a. 2021) op een aantal overlappende kenmerken. Zo wordt consis-

tent gevonden dat het grootste deel van de onderzochte populaties

man is, met een gemiddelde leeftijd van rond de 30 jaar en een relatief

lage sociaaleconomische positie. Uit twee recente vergelijkingsstudies

blijkt daarnaast dat terrorismeverdachten een lagere sociaaleconomi-

sche positie en een uitgebreider strafblad hebben dan hun broers/zus-

sen. De terrorismeverdachten leken op deze factoren echter sterk op

andere verdachten van criminaliteit. Op gezinsniveau bleek dat terro-

rismeverdachten in Nederland uit gemiddeld grotere gezinnen komen

dan personen uit de algemene populatie, en dat er vaker sprake is van

gescheiden ouders en samengestelde gezinnen. Het gemiddelde

gezinsinkomen ligt lager dan in gezinnen uit de algemene populatie,

en de ouders van terrorismeverdachten zijn vaker zelf ook verdachte

geweest van criminaliteit dan de ouders van individuen uit de alge-

mene populatie. Gelet op de gecombineerde bevindingen werd gecon-

stateerd dat van de onderzochte gezinskenmerken vermoedelijk een

meer algemene negatieve invloed uitgaat. Hiermee sluiten de bevin-

dingen aan bij de voedingsbodemhypothese, waarbij bepaalde risico-

factoren tezamen een vruchtbare voedingsbodem voor radicalisering

vormen (zie bijv. Sikkens e.a. 2017).

Het belang van een dergelijke voedingsbodem wordt door diverse

levensloopstudies bevestigd (zie bijv. De Graaf 2021; Simi e.a. 2016;

Windisch e.a. 2020). Windisch en collega’s namen levensloopinter-

views af met voormalige leden van gewelddadige rechts-extremisti-

sche groepen in de Verenigde Staten. Uit hun studie blijkt dat twee

derde van de onderzoekspopulatie in de jeugd te maken heeft gehad

met meerdere negatieve en/of traumatische ervaringen (door de

onderzoekers aangeduid als adverse childhood experiences, ACE). De

auteurs kwamen op basis van hun bevindingen tot de conclusie dat de

gevonden risicofactoren inderdaad tot een vruchtbare voedingsbodem

voor extremisme hadden geleid. Ook De Graaf (2021) beschrijft ver-

schillende levensverhalen die worden gekenmerkt door ‘een opeensta-

peling van slechte keuzes en verkeerde afslagen’ (p. 145) en uiteenlo-

pende problematiek in de jeugd en/of binnen het gezin. De Graaf
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schetst daarbij het pad dat een aantal van de door haar geïnterviewde

veroordeelde terroristen heeft afgelopen, een pad van ‘tekort en frus-

tratie over de eigen mislukkingen, via het zoeken naar zingeving, naar

een overgave aan de heilige strijd om zijn eigen nutteloze leven in te

zetten voor het redden van geloofsgenoten’ (p. 168).

Veel aandacht gaat ook uit naar de vraag of daders van extremisme en

terrorisme bovengemiddeld veel kampen met psychische problema-

tiek. Hoewel een aantal studies concludeert dat er binnen deze popu-

latie bovengemiddeld wordt gescoord op psychische problematiek (zie

bijv. de studies van Weenink 2015, 2019), laat recent wetenschappelijk

werk zien dat een dergelijke oververtegenwoordiging zeker niet abso-

luut is (Gill e.a. 2020). Zo laat een systematische review van tientallen

studies zien dat bepaalde vormen van psychische problematiek, zoals

schizofrenie, vaker voor lijken te komen onder extremistische daders

dan onder de algemene populatie, terwijl andere vormen juist minder

vaak voorkomen (Gill e.a. 2020). De auteurs benoemen daarnaast dat

de rol die psychische problematiek speelt in de aanloop naar een ter-

roristisch misdrijf verschilt van persoon tot persoon, en dat deze pro-

blematiek een complexe wisselwerking kent met andere risicofacto-

ren, een conclusie die ook wordt getrokken door De Graaf (2021).

Afsluitend pleiten de auteurs dan ook voor studies naar de vraag hoe

psychische problematiek bijdraagt aan de totstandkoming van

gewelddadig extremisme.

Criminele carrière

Een andere risicofactor die regelmatig in verband wordt gebracht met

extremistische en terroristische daden is het hebben van een criminele

voorgeschiedenis. Nadat Gökmen T. in 2019 een aanslag pleegde in

een Utrechtse tram werd al snel duidelijk dat dit niet zijn eerste crimi-

nele feit was. Uit een analyse uitgevoerd door de Inspectie Justitie en

Veiligheid bleek dat T. voor 18 maart 2019 al meerdere malen in aanra-

king was gekomen met politie en justitie wegens uiteenlopende straf-

bare feiten (Inspectie JenV 2021). Deze voorgeschiedenis past in het

beeld dat uit diverse wetenschappelijke onderzoeken naar de crimi-

nele carrière van plegers van extremistische en terroristische daden

naar voren komt. In 2016 wezen Basra en Neumann op het fenomeen

van de ‘nieuwe crime-terror nexus’, waarbinnen criminele en terroris-

tische organisaties hun leden steeds vaker uit zogenaamde ‘Europese
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getto’s’ met ex-gedetineerden en andere personen met een strafblad

of anderszins problematische levensomstandigheden proberen te

rekruteren. Het bestaan van een dergelijke nexus wordt ondersteund

door cijfers uit binnen- en buitenland (Rostami e.a. 2018; Rodermond

& Thijs 2022; Rodermond e.a. 2021; Sciarone & Schuurman 2019; Thijs

e.a. 2022; Van Leyenhorst & Andreas 2017; Weenink 2019). Daarbij

varieert het percentage terrorismeverdachten en -veroordeelden dat

reeds een strafblad heeft van circa 20% (Bakker & De Bont 2016; Peirce

2018) tot ruim twee derde (Rostami e.a. 2018; Thijs e.a. 2018). Rostami

en collega’s (2018) vonden op basis van data uit het Zweedse verdach-

tenregister dat twee derde van de door hen onderzochte uitreizigers

eerder verdachte was geweest van ten minste één ander delict. In

Nederland werden op basis van politiedossiers (Weenink 2019) en op

basis van strafbladen (Thijs e.a. 2018; Rodermond e.a. 2021) soortge-

lijke conclusies getrokken. Uit een recente studie, waarin de levens-

loop en criminele carrière van personen die op de TA verbleven, wer-

den geanalyseerd (zie verder onder de kopjes ‘Recidive’ en ‘Re-inte-

gratie’), blijkt dat meer dan de helft van de populatie voorafgaand aan

het verblijf op de TA is veroordeeld voor een of meerdere delicten. De

meeste verdenkingen kunnen daarbij worden ondergebracht in de

categorieën vermogensmisdrijven, gewelds- en seksuele misdrijven en

vernieling en openbareordemisdrijven.

Recidive

Nadat eerder met name aandacht uitging naar risicofactoren voor

radicalisering, staat recidive onder plegers van extremistische en ter-

roristische misdrijven de laatste jaren volop in de wetenschappelijke

en maatschappelijke belangstelling. Om voor de hand liggende rede-

nen laat deze recidive zich niet altijd gemakkelijk in kaart brengen.

Overheden zijn vaak terughoudend met het verstrekken van justitiële

documentatie. Daarnaast spelen definitiekwesties een rol. Een blik op

de literatuur leert dat de gehanteerde operationalisering van recidive

uiteenloopt van ‘hernieuwde betrokkenheid bij terroristische activitei-

ten’ tot ‘een nieuwe veroordeling’. Renard (2020) schetst het voor-

beeld waarbij iemand die eerder gedetineerd was wegens een terroris-

tisch misdrijf na de vrijlating om het leven komt bij het plegen van een

aanslag. Deze persoon zal niet opnieuw worden veroordeeld, maar
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hier is wel degelijk sprake van recidive. De focus op nieuwe veroorde-

lingen kan dus leiden tot een onderschatting van nieuwe terroristische

feiten.

Met alle beperkingen en moeilijkheden van dien is een aantal studies

erin geslaagd om op basis van uitgebreide justitiële documentatie in

elk geval de (geregistreerde) recidive in kaart te brengen. Enkele uit-

zonderingen daargelaten (zie bijv. Altier e.a. 2019, Hasisi e.a. 2020)

komt uit de studies naar voren dat recidive naar een terroristisch mis-

drijf laag is in verhouding tot recidive naar andersoortige misdrijven

(Renard 2020; Rodermond e.a. 2021; Silke 2014; Van der Heide &

Schuurman 2018). Renard (2020) onderzocht recidive onder 557 per-

sonen die in de periode tussen 1990 en 2019 in België waren veroor-

deeld wegens een terroristisch misdrijf. Recidive werd door de onder-

zoeker geoperationaliseerd als ‘twee aparte veroordelingen wegens

een terroristisch misdrijf met daartussen een periode van disengage-

ment’. De auteur keek ook specifiek naar re-engagement, waarvan vol-

gens de auteur sprake was in geval van ‘hernieuwde betrokkenheid bij

terrorisme’, ongeacht of er een nieuwe veroordeling was. Uit het

onderzoek bleek dat er dertien gevallen van recidive naar een terroris-

tisch misdrijf waren, tien gevallen van re-engagement en vier gevallen

van ‘mogelijk re-engagement’.1 Daarmee kwam het totale percentage

recidive en/of (vermoedelijk) re-engagement uit op 4,8%. Cijfers uit

het Verenigd Koninkrijk laten zien dat 6 van de 196 personen (3,6%)

die tussen 2013 en 2019 in Engeland en Wales werden vrijgelaten na

een celstraf wegens een terroristisch misdrijf recidiveerden naar een

nieuw terroristisch misdrijf (Silke & Morrison 2020). Van der Heide en

Schuurman (2018) evalueerden het TER-programma van Reclassering

Nederland (RN). RN heeft sinds 2012 een gespecialiseerd TER-team.

Zoals vermeld op de website van Reclassering Nederland houdt het

team ‘zich bezig met de advisering over en het toezicht op cliënten die

verdachten worden of veroordeeld zijn voor het plegen of voorberei-

den van terroristische misdrijven’. Daarbij wordt beoogd recidive

tegen te gaan ‘door middel van specialistische resocialisatie en nazorg’

(Van der Heide & Schuurman 2018, p. 8. Uit de evaluatie van het TER-

programma bleek dat 11 van de 189 personen hadden gerecidiveerd

1 In deze laatste gevallen kon de auteur op basis van de beschikbare data niet vaststellen of
de persoon in kwestie daadwerkelijk meerdere keren was toegetreden. De twijfel had dan
doorgaans betrekking op het ‘uitgangsfeit’. Zo was een individu voor de tweede keer naar
Syrië uitgereisd. Onduidelijk was echter of de eerste uitreis, destijds als minderjarige, als
engagement kon worden beschouwd.
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(5,8%), onder wie 8 personen naar een terroristisch misdrijf (4,2%).

Belangrijk om hierbij op te merken is dat enkel recidive ten tijde van

het toezicht kon worden meegenomen. Eventuele recidive daarna

kwam niet in beeld bij de onderzoekers, en dus concludeerden zij dat

dit cijfer mogelijk een onderschatting was van de daadwerkelijke reci-

dive.

In een recente studie werden de levensloop, recidive en re-integratie

van alle personen die in de periode 2006-2020 op de TA’s van PI Vught

en PI De Schie2 verbleven in kaart gebracht (Rodermond e.a. 2021).

Recidive werd in dit onderzoek geoperationaliseerd als een veroorde-

ling voor een nieuw strafbaar feit. Daarbij werd onderscheid gemaakt

tussen strafbare feiten met een terroristisch oogmerk en andere straf-

bare feiten. Net als in de andere studies werd gevonden, kwam reci-

dive naar een misdrijf met terroristisch oogmerk relatief weinig voor:

in totaal recidiveerden 9 van de 182 personen na de vrijlating na een

terroristisch misdrijf. Opmerkelijk is echter dat de recidive naar

andersoortige misdrijven een stuk hoger lag dan uit eerdere studies

bleek: 44 personen recidiveerden naar andere feiten, zoals gewelds- en

vermogensmisdrijven. Opvallend was daarnaast dat 7 van de 9 perso-

nen die naar een misdrijf met terroristisch oogmerk recidiveerden

daarnaast ook naar minimaal één andersoortig misdrijf recidiveerden

(en voor wie dus in elk geval twee recidivefeiten waren gedocumen-

teerd). Hoewel de algemene recidive in deze studie hoger ligt dan uit

andere studies blijkt, ligt de totale recidive nog altijd fors lager dan het

recidivepercentage onder ‘reguliere’ ex-gedetineerden (47%, zie Weij-

ters e.a. 2019).

Re-integratie

Naast het in kaart brengen van recidive vraagt de (voorziene) vrijlating

van extremistische gedetineerden ook om kennis over het re-integra-

tieproces, dat volgens de RSJ kan worden gedefinieerd als ‘de feitelijke

herinpassing in de maatschappij op sociale domeinen als wonen, wer-

ken, relaties en vrije tijd’ (RSJ 2017, p. 8). De laatste jaren neemt de

aandacht voor dit proces toe, alsmede voor het uittreden uit extremis-

2 In dit onderzoek is de TA Zwolle niet meegenomen, omdat de afdeling tegelijkertijd met
de dataverzameling werd geopend. Wel zijn de vrouwen die eerder op een van de twee
andere TA’s verbleven meegenomen in het onderzoek.
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tische netwerken. Hoewel ook hier de terminologie varieert (wisselend

van uittreding/disengagement tot exit en resocialisatie) en door elkaar

heen wordt gebruikt, wordt over het algemeen beoogd in kaart te

brengen waarom en hoe personen die op enig moment lid zijn van een

extremistisch netwerk dan wel extremistische daden plegen op een

bepaald moment afstand nemen van de groep en/of daden. Daarbij

wordt erkend dat het ontwarren van die verschillende processen en de

daarmee samenhangende factoren een bijna onmogelijke opgave is

(Elshimi 2022; Jensen e.a. 2020). In een levenslooponderzoek naar dis-

engagement onder vijftig rechts-extremisten in de Verenigde Staten

vergeleken Jensen en collega’s (2020) 25 individuen die succesvol

waren uitgetreden (dit waren personen die ten minste drie jaar gele-

den waren gestopt met het participeren in extremistische bewegingen)

met 25 individuen voor wie dat niet gold. Uit de analyses kwamen ver-

schillende subgroepen naar voren, met elk weer andere barrières die

in de weg lagen van succesvolle uittreding. De kans op uittreding was

het kleinst in de subgroep van personen die eerder in detentie zaten en

geradicaliseerde naasten hadden. Tevens speelden praktische obsta-

kels zoals (het vooruitzicht op) financiële problemen een rol bij het al

dan niet uittreden. De auteurs benadrukken het belang van maatwerk

bij het bevorderen van uittreding en re-integratie, waarbij het eerst en

met name belangrijk is om de (veelal) praktische obstakels voor re-

integratie weg te nemen. Ze zeggen daarover: ‘(…) it may not be an

effective disengagement strategy to expose an individual to alternate

worldviews if they are not committed to their extremist beliefs but

rather have stayed engaged because of the financial or social prestige

benefits that extremism provides’ (Jensen e.a. 2020, p. 23; zie ook Weg-

gemans & De Graaf 2015).

Cherney (2021) legt eenzelfde nadruk op de behoeften (‘needs’) van

geradicaliseerde personen die na een terroristisch misdrijf terugkeren

in de samenleving. De onderzoeker nam 55 interviews af met onder

meer medewerkers van penitentiaire inrichtingen, gedetineerden en

ex-gedetineerden in New South Wales (aan de oostkust van Australië)

en sprak met hen over hoe de transitie naar de samenleving kan wor-

den gefaciliteerd. Een belangrijke eerste conclusie die Cherney trekt, is

dat deze populatie ex-gedetineerden soortgelijke ‘criminogenic needs’

heeft als andere ex-gedetineerden, en dat deze factoren idealiter eerst

worden aangepakt, voordat de focus op ideologische aspecten komt te

liggen. Uit de interviews blijkt dat veel van de individuen die terugke-
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ren in de samenleving kampen met risicofactoren als sociale isolatie,

antisociale vrienden, een lage sociaaleconomische status, verslavings-

problematiek en een gebrek aan familieondersteuning. Met name dit

laatste werd als belangrijke risicofactor bestempeld, en Cherney wijst

dan ook op het belang van het betrekken van familieleden bij de reso-

cialisatie. Uit de interviews blijkt dat ondersteuning door prosociale,

niet-extremistische familieleden op zowel praktisch als sociaal-emo-

tioneel vlak kan bijdragen aan re-integratie (Cherney 2021). Tevens

wordt benoemd dat in programma’s aandacht moet bestaan voor de

ondersteuning van de familieleden zelf. Het blijkt voor deze familiele-

den soms ingewikkeld om met hun ex-gedetineerde, soms nog geradi-

caliseerde familielid om te gaan, een bevinding die steun vindt in

Nederlands onderzoek onder familieleden van uitreizigers (Wegge-

mans e.a. 2018).

De Nederlandse context: re-integratie na de TA

Zoals gezegd vraagt de wetenschap dat het merendeel van de wegens

terrorisme veroordeelde personen vroeg of laat weer op vrije voeten

komt om een blik op de postdetentieperiode die verder reikt dan enkel

het recidivecijfer. Het is immers voor zowel de ex-gedetineerden zelf

als de samenleving belangrijk dat zij succesvol re-integreren en resoci-

aliseren. De hiervoor genoemde studies sluiten aan bij deze opvatting,

en ook in Nederland zijn inmiddels studies uitgevoerd die het bredere

re-integratieproces in kaart hebben gebracht. Voortbordurend op eer-

der onderzoek naar re-integratie van extremistische gedetineerden

(Liem & Weggemans 2018; Weggemans & De Graaf 2015) werd vorig

jaar voor het eerst onderzoek verricht naar alle personen die tussen

2006 en 2020 op een TA verbleven en weer zijn uitgestroomd (Roder-

mond e.a. 2021). Naast de eerder besproken recidive werd ook de bre-

dere levensloop na de vrijlating in kaart gebracht. Daartoe werd aller-

eerst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen een lijst opgevraagd van alle

personen die in de periode tussen 2006 en 2020 op een TA gedetineerd

waren geweest, alsmede hun uitstroomdatum.3 Vervolgens werd deze

lijst (met n=182 personen) ingebracht in het onlinesysteem van het

3 Voorafgaand aan de start van het onderzoek is de onderzoeksopzet goedgekeurd door de
Commissie Ethiek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amster-
dam.
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Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Binnen die omgeving werd

informatie over onder meer de sociaaleconomische status en huishou-

densamenstelling van de ex-gedetineerden vanaf het moment van de

vrijlating uit zogenaamde microdatabestanden gehaald.4 Op die

manier kon voor alle ex-gedetineerden op maandbasis in kaart wor-

den gebracht hoe het hun na de vrijlating verging in termen van onder

meer het hebben van werk, het volgen van een opleiding en de

woonsituatie.5 Om een wat gedetailleerder beeld van de periode na de

vrijlating te krijgen, werden daarnaast interviews afgenomen met

negen ex-gedetineerden en twee familieleden. De respondenten wer-

den geworven via diverse gatekeepers, zoals advocaten. De interviews

vonden plaats op een locatie naar keuze van de geïnterviewden en

duurden gemiddeld een uur en drie kwartier. Voorafgaand aan het

eerste interview was op basis van de literatuur een semigestructu-

reerde vragenlijst opgesteld met vragen over de levensloop vooraf-

gaand aan de periode in detentie, de ervaringen gedurende detentie

en de periode na detentie. Alle gesprekken zijn met een beveiligde

voicerecorder opgenomen en na afloop van het gesprek verbatim

getranscribeerd. Uiteindelijk zijn de gesprekken middels een codeer-

schema geanalyseerd in het kwalitatieve analyseprogramma ATLAS-ti.

Uit de gecombineerde gegevens blijkt dat de ex-TA-gedetineerden in

de jaren na de vrijlating amper voldoen aan de ‘basisvoorwaarden

voor re-integratie’. Een groot deel van de ex-TA-gedetineerden heeft in

het eerste jaar na de vrijlating geen geregistreerd inkomen (geen inko-

men uit geregistreerd werk, en ook geen uitkering). Hieraan gerela-

teerd heeft de meerderheid in het geheel geen dagbesteding (werk of

onderwijs) in dat eerste jaar. Drie jaar na de vrijlating is het aantal per-

sonen met een inkomen en/of dagbesteding wat gestegen, maar voor

meer dan de helft van de groep blijft de situatie ongewijzigd. Ook aan

de andere basisvoorwaarden voor re-integratie wordt lang niet altijd

voldaan. Zo ontvangt een aanzienlijk deel van de ex-gedetineerden

(13,9%) een uitkering voor dakloosheid. Een deel (ongeveer een vijfde)

van de ex-gedetineerden woont in de periode na de vrijlating bij de

ouders, en een vergelijkbaar deel woont alleen. De andere ex-gedeti-

4 Om een koppeling tussen individuele personen en bijbehorende microgegevens mogelijk
te maken hanteert het CBS een geavanceerd systeem van pseudonimisering. De onder-
zoekers werken met betekenisloze koppelnummers, waardoor de microgegevens nooit
kunnen worden herleid tot bepaalde personen.

5 Hierbij moet worden opgemerkt dat de ‘follow-upperiode’ verschilde per persoon, en logi-
scherwijs veel korter was voor ex-gedetineerden die bijvoorbeeld pas in 2019 vrijkwamen.

doi: 10.5553/JV/016758502022008003006



78 Justitiële verkenningen, jrg. 48, nr. 3, 2022

neerden wonen bijvoorbeeld met een partner, of als alleenstaande

ouder met een kind. Hoewel in het onderzoek geen controlegroep is

meegenomen, zijn de resultaten wel vergeleken met de meest recente

Monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC (Boschman e.a.

2020). Uit deze vergelijking blijkt dat ex-gedetineerden van de TA nog

iets minder vaak dan reguliere ex-gedetineerden werk hebben in het

eerste jaar na detentie. Hieraan gerelateerd hebben ex-TA-gedetineer-

den minder vaak een geregistreerd inkomen (36% tegenover 53,3%).

Wel gaat een iets groter aandeel ex-TA-gedetineerden naar school na

de vrijlating.

Op basis van de kwantitatieve gegevens ontstaat het beeld dat de re-

integratie, in elk geval waar het om het verwerven van de basisvoor-

waarden gaat, moeizaam verloopt onder deze groep ex-gedetineerden.

De interviews, hoewel klein in aantal, bevestigen dit beeld. Op het

moment van het interview hadden slechts drie respondenten een

betaalde baan, en vijf respondenten benoemen dat ze voor korte of

langere periode geen vaste woon- of verblijfplaats hadden na detentie.

Dit laatste maakte het volgens hen vrijwel onmogelijk om de andere

basisvoorwaarden op orde te krijgen. Zes respondenten benoemen dat

gedurende detentie problematische schulden zijn opgebouwd, onder

meer doordat verzekeringen een tijdlang door zijn blijven lopen, en

vanwege onbetaalde huur. Unaniem benoemen de respondenten dat

ze de mogelijkheden om gedurende detentie voorbereidingen te tref-

fen voor na de vrijlating als te beperkt hebben ervaren. Voor het vol-

gen van een opleiding en het zoeken naar werk en huisvesting waren

naar hun idee te weinig mogelijkheden.

Een belangrijke bevinding uit de interviews is dat een deel van de ex-

gedetineerden sterk leunt op familieleden om allerlei praktische zaken

op orde te krijgen, een bevinding die in lijn is met de studie van Cher-

ney (2021). Deze ex-gedetineerden benoemen dat ondersteuning door

familieleden cruciaal is geweest in de periode na de vrijlating. Familie-

leden hebben geholpen bij het (uiteindelijk) vinden van een baan,

hebben gezorgd voor een slaapplaats en boden financiële ondersteu-

ning, terwijl ook sociaal-emotionele hulp van belang bleek. Echter,

een ander deel van de respondenten benoemt juist een gebrek aan

dergelijke ondersteuning. De periode in detentie heeft er in deze

gevallen soms voor gezorgd dat familiebanden zijn verbroken, dat hun

relatie is geëindigd, en/of dat de band met hun kinderen minder sterk

is geworden. Een aantal van deze respondenten benoemt nieuwe
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vriendschappen die zijn gesloten in detentie, en/of geeft aan na de

vrijlating te zijn teruggevallen op het oude (extremistische) netwerk.

Verschillende respondenten vertellen dat dit in hun optiek de enige

plek was waar ze hulp konden vragen en krijgen.

Tot slot boden de interviews enig zicht op de invloed van stigma en de

rol van religie en ideologie. Met betrekking tot het eerste wordt door

respondenten benoemd dat ze na detentie anders werden behandeld,

en dat zelfs familieleden te maken kregen met (ver)oordelende reac-

ties. Zo beschrijft een respondent dat haar dochter op school verve-

lende reacties kreeg, en een andere respondent benoemt dat ze haar

baan is kwijtgeraakt vanwege de breed uitgemeten veroordeling van

haar broer. Ten aanzien van ideologie gaven meerdere respondenten

aan dat ze op het moment van het interview minder radicaal waren in

hun opvattingen dan voorafgaand aan detentie. Zo geeft een respon-

dent aan dat hij weliswaar conservatief is in zijn religieuze opvattin-

gen, maar dat hij minder zwart-wit in zijn denkbeelden is geworden.

Een andere respondent vertelt echter dat de periode in detentie hem

juist heeft gesterkt in zijn gedachtegoed, en dat hij de democratie nog

altijd verwerpt. Interessant is dat deze respondent, alsmede twee res-

pondenten die aangaven in de toekomst naar een islamitisch land te

willen verhuizen, ten tijde van het interview de basisvoorwaarden voor

re-integratie juist wel op orde hadden. Het hebben van bepaalde

opvattingen (in dit geval: het verwerpen van de democratie) hoeft het

re-integratieproces dus niet a priori in de weg te staan.

Tot besluit is het belangrijk om te benoemen dat sommige ex-gedeti-

neerden van de TA te maken krijgen met obstakels die direct of indi-

rect samenhangen met het type misdrijf waarvoor ze gedetineerd zijn

geweest. Deze obstakels werken vervolgens door in het re-integratie-

proces. Een belangrijke barrière is het voor lange tijd niet kunnen ver-

krijgen van een verklaring omtrent het gedrag (vog) als gevolg van de

terrorismeverdenking of -veroordeling. Verschillende respondenten

geven aan dat dit in de weg staat van het vinden van een betekenis-

volle baan. Een tweede barrière wordt gevormd door (de dreiging van)

het intrekken van de Nederlandse nationaliteit, een maatregel die in

de afgelopenjaren diverse keren is opgelegd. Indien de intrekking een

feit wordt, kan re-integratie volledig teniet worden gedaan. Zo

benoemt een respondent dat hij met behulp van de reclassering en de

gemeente de basisvoorwaarden voor re-integratie net op orde had,

toen zijn nationaliteit werd ingetrokken. Zelfs als intrekking van de
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nationaliteit uiteindelijk geen feit wordt, komt het re-integratieproces

in afwachting daarvan doorgaans stil te liggen.

Conclusie

Ook al worden in Nederland momenteel jarenlange gevangenisstraf-

fen opgelegd aan plegers van misdrijven met een terroristisch oog-

merk, bijna alle gestraften zullen vroeg of laat terugkeren in de Neder-

landse samenleving. Het is voor de ex-gedetineerden zelf, hun naas-

ten, en zeker ook voor de samenleving in het geheel van belang dat

deze terugkeer succesvol verloopt. Bekend is dat ex-gedetineerden die

de basisvoorwaarden voor re-integratie op orde hebben een kleinere

kans hebben om te recidiveren. Bekend is echter ook dat het verwer-

ven van deze basisvoorwaarden lang niet altijd vanzelfsprekend is

(Weggemans & De Graaf 2015; Boschman e.a. 2020; Rodermond e.a.

2022), en dat het cruciaal is om problematiek die doorgaans ook al

voor detentie bestaat aan te pakken.

Deze bijdrage heeft allereerst gewezen op diverse overeenkomsten

tussen terrorismeverdachten in Nederland en verdachten van andere

vormen van criminaliteit in termen van sociaaleconomische positie,

gezinsfactoren en criminele carrière. De meerderheid van de verdach-

ten heeft al voor de eerste verdenking van een terroristisch misdrijf

een strafblad. Daarnaast blijkt uit nationaal en internationaal onder-

zoek dat de levens van extremistische en terroristische daders regel-

matig worden gekenmerkt door een veelheid aan problemen. Kijkend

naar de uitkomsten na een extremistisch of terroristisch misdrijf blijkt

allereerst dat recidive naar een terroristisch misdrijf relatief weinig

voorkomt, met percentages die schommelen tussen de 3% en 5%.

Recidive naar algemene misdrijven komt vaker voor (een kwart van de

ex-TA-gedetineerden recidiveerde naar minimaal één niet-terroris-

tisch misdrijf), maar nog altijd veel minder vaak dan recidive onder

reguliere ex-gedetineerden.

Voorts heeft deze bijdrage laten zien dat de re-integratie onder ex-TA-

gedetineerden moeizaam verloopt, en dat het op orde krijgen van

belangrijke zaken zoals huisvesting en werk vaker niet dan wel lukt.

Tevens wordt de voorbereiding op de vrijlating als te beperkt ervaren.

Praktische en emotionele steun door familie wordt als cruciaal

beschouwd, maar lang niet alle ex-gedetineerden ervaren dergelijke
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steun. Ex-gedetineerden vallen soms terug op hun oude (extremisti-

sche) netwerk, en dit lijkt me name te gebeuren wanneer de basisvoor-

waarden voor re-integratie niet op orde zijn.

In een brief aan de Tweede Kamer6 schreven toenmalig Minister voor

Rechtsbescherming Sander Dekker en toenmalig Minister van Justitie

en Veiligheid Ferd Grapperhaus in 2021 dat ‘momenteel wordt ver-

kend op welke wijze de mogelijkheden voor onderwijs en voorberei-

ding op werk na detentie op de TA verruimd kunnen worden, rekening

houdend met de veiligheidsmaatregelen binnen de TA’s en de moge-

lijke risicoprofielen van gedetineerden’. Tevens wijzen zij op de

opstart van ‘buddytrajecten’ vanuit het Multidisciplinair Afstem-

mingsoverleg, gericht op ‘het herstel van pro-sociale contacten met

het gezin of andere familieleden’. Dit zijn positieve geluiden, want

hoewel uit interviews met ex-TA-gedetineerden blijkt dat de terroris-

meverdenking of -veroordeling en de periode op de TA tot barrières

leiden die de re-integratie voor deze groep nog moeilijker maken dan

voor andere ex-gedetineerden, op basis van nationaal en internatio-

naal wetenschappelijk onderzoek lijkt het belangrijk om ook als het

om deze specifieke populatie gaat oog te hebben voor bekende crimi-

nogene factoren. Op basis van de beschreven studies zou het aanpak-

ken van die criminogene factoren ook voor deze populatie tot gunsti-

gere uitkomsten na detentie kunnen leiden.
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Waarom Nederland zijn
uitreizigers en hun kinderen in
Noord-Syrië moet ophalen

Chrisje Sandelowsky-Bosman en Ton Liefaard *

Op dit moment verblijven er 35 Nederlandse volwassenen en 60 kin-

deren met een Nederlandse link1 in kampen in Noord-Syrië.2 Hun

positie daar is erbarmelijk en hun veiligheid wordt ernstig bedreigd.

Sommige ouders, indien nog in leven, worden verdacht van het plegen

van terroristische misdrijven. De veelal zeer jonge kinderen zijn daar

geboren of uit Nederland meegereisd met hun ouders. Het standpunt

van het kabinet is al jaren dat deze kinderen en hun ouders niet actief

worden opgehaald. Dat is alleen anders als de Nederlandse strafrech-

ter dreigt strafzaken te beëindigen van personen die verdacht worden

van terroristische misdrijven. In dat geval overweegt het kabinet om

de verdachte en eventuele kinderen naar Nederland te halen.3 Om die

reden zijn in februari 2022 vijf vrouwen en elf kinderen naar Neder-

land teruggehaald (NCTV 2022, p. 8).4

De Minister van Justitie en Veiligheid (hierna: de Minister) motiveert

dit beleid onder andere door te stellen dat deze mensen geen beroep

kunnen doen op mensenrechtenverdragen op grond waarvan de

* Mr. C.M. Sandelowsky-Bosman is promovenda wereldburgerschap aan de Universiteit
Leiden. Prof. mr. T. Liefaard is hoogleraar kinderrechten en vicedecaan van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden.

1 Zie voor de definitie van kinderen met een Nederlandse link ‘Uitreizigers en terugkeer-
ders’, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (www.aivd.nl, zoek op ‘uitreizigers en
terugkeerders’). Het aantal is afgeleid uit Kamerstukken II 2021/22, 29754, nr. 639, p. 5. In
Syrië en Turkije gezamenlijk verblijven ongeveer 200 minderjarigen met een Nederlandse
link (ibid.).

2 Kamerstukken II 2021/22, 29754, nr. 639, p. 5.
3 Kamerstukken II 2021/22, 29754, nr. 639, p. 2.
4 Eerder haalde het kabinet in juni 2021 een vrouw met drie kinderen op. Tegen deze vrouw

is inmiddels een gevangenisstraf van acht jaar geëist voor deelneming aan een terroristi-
sche organisatie (‘OM eist 8 jaar tegen IS-vrouw’, OM 11 mei 2022, www.om.nl). De Minis-
ter heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren als het kabinet zich weer buigt over
het terughalen van dergelijke verdachten om straffeloosheid te voorkomen (Kamerstukken
II 2021/22, 29754, nr. 639, p. 2).
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Nederlandse overheid hen actief zou moeten beschermen.5 Ze bevin-

den zich buiten Nederlands grondgebied en er zijn volgens de Minis-

ter geen omstandigheden aanwezig die de Nederlandse overheid

desondanks verplichten om de rechten van deze mensen te

verzekeren.6 De Minister stelt met andere woorden dat de kinderen

niet onder de Nederlandse rechtsmacht vallen. De Minister wordt

daarin gesteund door de uitspraak van de Hoge Raad van juni 2020,

waarin de Hoge Raad het oordeel van het gerechtshof Den Haag in

stand liet dat de vrouwen en kinderen in kampen in Noord-Syrië niet

onder de Nederlandse rechtsmacht vallen en daarmee niet onder de

bescherming van verschillende relevante mensenrechtenverdragen,

zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

(IVRK),7 het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)8

en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rech-

ten (IVBPR).9 Wel stelt de Minister dat Nederlanders die zich met het

oog op terugkeer naar Nederland melden bij een Nederlandse diplo-

matieke vertegenwoordiging in de regio van Noord-Syrië, de toegang

tot Nederland niet wordt geweigerd. Daarbij wijst de Minister naar het

recht op toegang van staatsburgers tot het land van nationaliteit, zoals

5 Zie Kamerstukken II 2018/19, 29754, nr. 483, p. 1 en Aanhangsel Handelingen II 2021/22,
nr. 3069, p. 2.

6 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 3069, p. 2.
7 Het IVRK werd op 20 november 1989 te New York ondertekend. Het werd bekendgemaakt

op 21 maart 1990 (Trb. 1990, 46) en bij rijkswet van 24 november 1994 goedgekeurd (Trb.
1995, 92).

8 Het EVRM werd op 4 november 1950 te Rome ondertekend en de tekst is bekendgemaakt
in Trb. 1951, 154. De goedkeuring voor Nederland vond plaats bij Wet van 28 juli 1954, Stb.
1954, 335. Zie voor de ratificatiegegevens Trb. 1954, 151.

9 HR 26 juni  2020, ECLI:NL:HR:2020:1148, NJ 2020/807 m.nt. C.M.J. Ryngaert. In eerste aan-
leg refereerde de rechtbank Den Haag naar art. 3 lid 1 IVRK, waarin is bepaald dat in alle
maatregelen die ten aanzien van kinderen worden getroffen, het belang van het kind een
eerste overweging moet vormen, art. 6 IVRK (het recht op leven, overleven en ontwikke-
ling), art. 3 EVRM (het verbod op onmenselijke behandeling) en art. 5 EVRM (het recht op
vrijheid en veiligheid) (Rb. Den Haag 11 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11909, r.o.
4.4-4.5). Het gerechtshof Den Haag refereerde aan het IVBPR zonder naar concrete ver-
dragsartikelen te verwijzen, maar relevant werden waarschijnlijk geacht art. 6 IVBPR (het
recht op leven), art. 7 IVBPR (het verbod op onmenselijke behandeling) en art. 9 IVBPR
(het recht op vrijheid en veiligheid) (Hof Den Haag 22 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:
2019:3208, r.o. 6.3). Het IVBPR werd op 19 december 1966 te New York ondertekend,
bekendgemaakt op 16 juli 1969 (Trb. 1969, 99) en op 24 november 1978 goedgekeurd (Trb.
1978, 177).
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is vastgelegd in artikel 3 lid 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM

(hierna: Vierde Protocol).10

Dit artikel stelt de centrale vraag aan de orde in hoeverre de Neder-

landse volwassenen en kinderen met een Nederlandse link die in kam-

pen in Noord-Syrië verblijven onder de rechtsmacht van Nederland

vallen in de zin van het IVRK en het EVRM, en zo ja, welke verplichtin-

gen dientengevolge rusten op Nederland jegens deze mensen. Aange-

zien de uitreizigers en hun kinderen zich niet op Nederlands grondge-

bied bevinden, is het – concreter gezegd – de vraag of het IVRK en

EVRM in deze situatie extraterritoriale werking hebben (lees: in hoe-

verre de Nederlandse overheid zich moet bekommeren om Nederlan-

ders en hun kinderen buiten Nederlands grondgebied). Er wordt

alleen naar het IVRK en EVRM gekeken, omdat het VN-Kinderrechten-

comité, dat toeziet op de implementatie van het IVRK en klachten

daaromtrent beoordeelt, en het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens (EHRM), dat klachten beoordeelt over schendingen van rechten

van het EVRM, zich onlangs over dezelfde kwestie bogen in zaken

tegen Frankrijk.11 Het artikel betoogt dat het standpunt van de Minis-

ter ter discussie kan worden gesteld op basis van deze uitspraken

tegen Frankrijk. Beide instanties oordeelden immers dat de Franse

kinderen wel degelijk onder de Franse rechtsmacht vallen – zij het via

verschillende juridische wegen –, en dat Frankrijk aan zet is om ‘zijn’

kinderen in Noord-Syrië te beschermen.

Allereerst wordt de algemene relevantie van deze uitspraken tegen

Frankrijk voor de Nederlandse rechtsorde toegelicht. Daarna wordt

aan de hand van de rechtsmachtbepalingen van het IVRK en EVRM

bezien wat de betekenis en reikwijdte zijn van rechtsmacht in de con-

text van uitreizigers (Nederlanders die Nederland verlieten om zich

aan te sluiten bij de jihadistische strijd in Noord-Syrië) en hun

kinderen.12 Aangezien dat niet veel helderheid schept, worden daarna

de recente uitspraken van het VN-Kinderrechtencomité en het EHRM

10 Kamerstukken II 2021/22, 29754, nr. 639, p. 2. Voor zover bekend is dit één keer voorgeko-
men. In 2019 meldden twee vrouwen en drie kinderen zich bij de Nederlandse ambassade
in Ankara. Zij zijn teruggekeerd naar Nederland (‘Nederlandse Syriëgangers melden zich
op de ambassade in Ankara’, NOS 31 oktober 2019, www.nos.nl). Het Vierde Protocol is
ondertekend op 16 september 1963 te Straatsburg en is bij rijkswet van 10 maart 1982
goedgekeurd (Trb. 1982, 102).

11 VN-Kinderrechtencomité 2 november 2020, nrs. 79/2019 en 109/209 (L.H. e.a. en A.F./
Frankrijk), VN-Kinderrechtencomité 23 februari 2022, nrs. 77/2019, 79/2019 en 109/2019
(F.B. e.a. en D.A. e.a./Frankrijk) en EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20
(H.F. e.a./Frankrijk).

12 Zie voor de definitie van uitreiziger www.nctv.nl (zoek op ‘definities’).
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tegen Frankrijk geanalyseerd op hun bijdrage aan de ontwikkeling van

het begrip rechtsmacht in de context van uitreizigers en hun toepasse-

lijkheid op de Nederlandse casus. Vervolgens wordt ingegaan op de

vraag in hoeverre Nederlandse casus vergelijkbaar zijn met de casus

die speelden bij het Comité en het EHRM. In de conclusie wordt ant-

woord gegeven op de centrale vraag.

Algemene relevantie van de uitspraken tegen Frankrijk voor de
Nederlandse rechtsorde

Het VN-Kinderrechtencomité is op grond van artikel 45 sub d IVRK

geautoriseerd om zijn visie op de interpretatie van de rechten van het

IVRK te geven. Het Comité doet dit door het opstellen van zoge-

naamde General Comments (Doek 2011, p. 105). Het Comité heeft

inmiddels 25 General Comments opgesteld, over variërende onder-

werpen zoals kinderen die in aanraking komen met justitie en kinde-

ren in de digitale wereld. De General Comments zijn online gepubli-

ceerd in de UN Treaty Body Database.13

Het Comité is ook op grond van artikel 43 lid 1 IVRK geautoriseerd toe-

zicht te houden op de voortgang in de naleving van het IVRK door ver-

dragsstaten. Verdragsstaten hebben in dat kader de verplichting om

elke vijf jaar over die voortgang te rapporteren (art. 44 lid 1 IVRK).

Non-gouvernementele organisaties (ngo’s) mogen in het kader van

deze rapportageprocedure zogenaamde schaduwrapportages indie-

nen bij het Comité. Het Comité houdt vervolgens op basis van al deze

rapporten een constructieve dialoog14 met de verdragsstaat en formu-

leert op basis van de rapporten en de dialoog zogenaamde Concluding

Observations, waarin het aanbevelingen voor een (betere) implemen-

tatie van het IVRK geeft (Doek 2011, p. 102). De verdragsstaat wordt

geacht met deze Concluding Observations aan de slag te gaan en over

de voortgang te rapporteren bij de eerstvolgende rapportageronde.15

Sinds 19 december 2011, met de aanname van het derde Facultatief

Protocol bij het IVRK (hierna: Protocol), heeft het VN-Kinderrechten-

13 Zie www.tbinternet.ohchr.org.
14 Het Comité vindt deze dialoog noodzakelijk om een discussie te kunnen voeren over de

prioriteiten en doelen in het kader van implementatie van het IVRK (zie de Working
Methods van het VN-Kinderrechtencomité op www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc/rules-
procedure-and-working-methods, par. IIB).

15 Ibid., par. IV.
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comité de bevoegdheid om klachten te beoordelen.16 Dat kan echter

alleen jegens staten die partij zijn bij het Protocol (art. 1 lid 3 Protocol).

Na beoordeling van de klacht deelt het Comité zijn (niet-bindende)

zienswijze en eventuele aanbevelingen mee (art. 10 lid 4 Protocol). Het

Protocol is nog niet door Nederland geratificeerd, anders dan vele

Europese landen, waaronder Duitsland, België en Frankrijk.17 Voorals-

nog kan tegen Nederland daarom geen klacht worden ingediend bij

het VN-Kinderrechtencomité over eventuele schendingen van het

IVRK. Toch kan worden betoogd dat de uitspraken tegen Frankrijk

voor Nederland relevant zijn. Er gaat immers een zeker gezag uit van

de zienswijze van het Comité, als de autoriteit die toezicht houdt en

toelichting geeft op de implementatie en interpretatie van het IVRK.

Daarnaast kunnen de opvattingen van het Comité over andere Euro-

pese landen in zaken die ook in Nederland spelen, worden betrokken

in juridische procedures bij de nationale of Europese rechter. Hoewel

de zienswijzen en aanbevelingen die volgen op een klacht niet bin-

dend zijn voor Frankrijk en Nederland, zijn de bepalingen van het

IVRK die het Comité in deze specifieke context van de klacht uitlegt

dat wel.18 Komt de Franse context overeen met de Nederlandse situ-

atie, dan is niet uitgesloten dat het Comité hier in het kader van de

rapportageverplichting die op Nederland rust, gewag van maakt. Zo

kan de (morele en politieke) druk op de Nederlandse overheid toene-

men om toch in beweging te komen en de rechten van het kind beter

te beschermen.

Anders dan het IVRK bevat het EVRM wel een procedure op grond

waarvan personen kunnen klagen bij het EHRM (art. 34 e.v. EVRM).

Op grond van artikel 46 EVRM hebben de verdragsstaten zich gebon-

den om zich te houden aan de uitspraken van het Hof. Formeel bin-

den de uitspraken alleen de partijen bij een geschil, maar betoogd

wordt dat men mag aannemen dat het Hof zijn interpretatie van het

EVRM in een bepaalde zaak ook toe zal passen op andere soortgelijke

zaken. Dit volgt volgens Arnardóttir uit artikel 19 en 32 EVRM (Arnar-

dóttir 2017, p. 824). Artikel 19 EVRM bepaalt dat het EHRM is geïnstal-

16 Het Protocol trad op 14 april 2014 in werking, Algemene Vergadering van de VN, GA/
11198, 19 december 2011.

17 In juli 2022 adviseerde de Raad van State verschillende ministers nog over de financiële en
juridische gevolgen van het ratificeren van het Protocol (‘Voorlichting over de facultatieve
protocollen bij het VN-verdrag handicap en IVESCR en het 3e protocol bij het IVRK’,
W13.21.0367/III/Vo, Raad van State 29 juni  2022, www.raadvanstate.nl).

18 Voor meer over de doorwerking van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak zie Liefaard
& Doek 2015.
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leerd om te verzekeren dat de verdragspartijen hun verplichtingen op

grond van het EVRM nakomen. Artikel 32 EVRM bepaalt dat de rechts-

macht van het Hof zich uitstrekt tot alle kwesties met betrekking tot de

interpretatie en de toepassing van het EVRM.19 Bovendien zijn deze en

alle overige bepalingen van het EVRM bindend voor Nederland en

maken zij op grond van artikel 93 en 94 van de Grondwet deel uit van

de Nederlandse rechtsorde.

Extraterritoriale werking van het IVRK en EVRM

Rechtsmacht is een controversieel begrip. In veel mensenrechtenver-

dragen staan weliswaar rechtsmachtclausules die bepalen wanneer

een verdragsstaat verplichtingen jegens bepaalde individuen heeft,

maar zonder een duidelijke definitie van rechtsmacht. Er is dan ook

onduidelijkheid over de precieze betekenis en reikwijdte ervan (Raible

2022, p. 53). Die onduidelijkheid geldt in het bijzonder in situaties

waar mensenrechtenschendingen buiten het grondgebied van een

verdragsstaat plaatsvinden. De bepalingen leiden tot veel discussie in

de literatuur, maar ook tot verschillende opvattingen van rechtspre-

kende instanties (Raible 2022, p. 53; Sandelowsky-Bosman & Liefaard

2020, p. 143, voetnoot 4). Dat definities ontbreken, komt omdat bij de

totstandkoming van mensenrechtenverdragen in het zogenaamde

Westfaalse statensysteem (ook de Vrede van Westfalen genoemd)

rechtsmacht als territoriaal begrensd begrip werd beschouwd (Bhuta

2017, p. 2). De Westfaalse wereldorde is de basis van de huidige

wereldorde, waarbinnen – kort gezegd – territoriaal begrensde staten

volledige en exclusieve rechtsmacht op eigen grondgebied uitoefenen

en geen rechtsmacht hebben buiten die grenzen (Ryngaert 2015,

p. 51). Aangenomen werd dat rechtsmacht in het kader van mensen-

rechten in beginsel binnen de landsgrenzen van verdragsstaten moest

gelden. Dat mensenrechtenverdragen ook buiten het grondgebied van

verdragsstaten kunnen gelden, is een uitzondering op dat beginsel.20

Ook de rechtsmachtbepalingen van het IVRK en het EVRM zijn niet

eenduidig geformuleerd. Artikel 2 lid 1 IVRK bepaalt dat een verdrags-

staat de verantwoordelijkheid heeft om de rechten van ‘elk kind onder

19 Het Hof overweegt dit zelf ook in EHRM 9 juni  2009, nr. 33401/02 (Opuz/Turkije), par. 162.
20 VN-Kinderrechtencomité 2 november 2020, nrs. 79/2019 en 109/209 (L.H. e.a. en A.F./

Frankrijk), par. 9.6 en EHRM 21 januari 2021, nr. 38263/08 (Georgië/Rusland II), par. 116.
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zijn rechtsbevoegdheid’ (letterlijk art. 2 lid 1 IVRK) te respecteren,

beschermen en realiseren, waarbij rechtsbevoegdheid (of rechts-

macht) niet is gedefinieerd. Artikel 1 EVRM verplicht verdragsstaten de

rechten van het verdrag voor ‘een ieder (…) onder haar rechtsmacht’

te verzekeren. Ook in dit verdrag ontbreekt een definitie van rechts-

macht. Extraterritoriale werking is echter voor beide verdragen geac-

cepteerd onder bepaalde omstandigheden. Hoewel het EHRM heeft

geoordeeld dat rechtsmacht voornamelijk in de traditionele, territori-

ale zin moet worden opgevat,21 kunnen handelingen van verdragssta-

ten, of de effecten daarvan, buiten het grondgebied van een verdrags-

staat in uitzonderlijke gevallen als het uitoefenen van rechtsmacht

kwalificeren.22 Dat is het geval indien (1) ambtenaren van de verdrags-

staat macht uitoefenen over een persoon in het buitenland (denk aan

militairen of politieagenten), of (2) de verdragsstaat feitelijke macht

uitoefent op buitenlands grondgebied.23 Een feitelijke situatie kwalifi-

ceert hier aldus als rechtsmacht: het hebben van macht (effective con-

trol) over een persoon of grondgebied.24 Het VN-Kinderrechtencomité

sluit in beginsel aan bij de traditionele opvatting van het EHRM, in die

zin dat het effective control vereist voor de extraterritoriale werking van

kinderrechten.25 Toch heeft ook het Comité in een van zijn General

Comments een uitzondering hierop geformuleerd. Dat gebeurde in de

context van migrantenkinderen die pogen het grondgebied van een

verdragsstaat te bereiken. Deze kinderen bevinden zich strikt geno-

men niet op het grondgebied van een verdragsstaat en dus ook niet

onder zijn ‘effective control’. Desondanks oordeelde het VN-Kinder-

rechtencomité ten aanzien van deze kinderen dat ze onder omstan-

digheden binnen de rechtsmacht van een verdragsstaat kunnen

vallen.26

21 EHRM 8 april 2004, nr. 71503/01 (Assanidze/Georgië), r.o. 139.
22 Zie bijv. EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06 (Catan e.a./Moldavië),

r.o. 104.
23 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), r.o. 186.
24 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), r.o. 187.
25 VN-Kinderrechtencomité, Joint General Comment No. 3 (2017) of the Committee on the

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22
(2017) of the Committee on the Rights of the Child on the general principles regarding the
human rights of children in the context of international migration, par. 12.

26 Ibid.
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Recente jurisprudentie ten aanzien van kinderen van uitreizigers

In 2019 werd namens een grote groep Franse kinderen in kampen in

Noord-Syrië een klacht ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. De

ouders van deze kinderen worden ervan verdacht samen te werken

met IS. De klagers stelden zich op het standpunt dat de rechten van de

Franse kinderen uit het IVRK werden geschonden door de weigering

van Frankrijk hen op te halen uit Noord-Syrië.27 Het Comité oordeelde

in november 2020 in een baanbrekende uitspraak (zie Liefaard 2020)

dat de kinderen in de gegeven omstandigheden onder de rechtsmacht

van Frankrijk vielen, waarmee Frankrijk verantwoordelijk werd gehou-

den voor de bescherming van hun rechten (nader te adresseren in een

inhoudelijke procedure die nog moest volgen). Die omstandigheden

betroffen allereerst de kennis van de Franse overheid van de extreme

kwetsbaarheid van de kinderen die in detentiekampen in een oorlogs-

gebied verblijven. De detentieomstandigheden zijn een gevaar voor

hun fysieke en mentale integriteit en ontwikkeling en kunnen volgens

het Comité tot onherstelbare schade leiden. Verder bezaten de kinde-

ren allemaal de Franse nationaliteit en werd de Franse overheid onder

meer om die reden in staat geacht de macht te hebben om hun rech-

ten te beschermen door hen te repatriëren of consulair bij te staan.

Temeer nu de Franse overheid contact had met de Koerdische autori-

teiten die de kampen in beheer hebben, alsook de bereidheid van de

Koerden om de Franse overheid ter zake te assisteren en de omstan-

digheid dat de Franse overheid eerder reeds zeventien Franse kinde-

ren terughaalde.28

In de zienswijzen die het VN-Comité aannam na de inhoudelijke pro-

cedure, op 8 februari 2022,29 oordeelde het vervolgens dat Frankrijk

gehouden was om onverwijld maatregelen te nemen om de kinderen

te repatriëren. Het overwoog dat het recht op leven van de kinderen

was geschonden door de directe en voorzienbare levensgevaarlijke

dreiging in de kampen. Het Comité vond ook dat de detentie van de

kinderen in deplorabele omstandigheden een schending van hun

recht op bescherming tegen wrede, onmenselijke en onterende

27 VN-Kinderrechtencomité 2 november 2020, nrs. 79/2019 en 109/209 (L.H. e.a. en A.F./
Frankrijk).

28 VN-Kinderrechtencomité 2 november 2020, nr. 79/2019 en 109/209 (L.H. e.a. en A.F./
Frankrijk), par. 9.7.

29 VN-Kinderrechtencomité 23 februari 2022, nrs. 77/2019, 79/2019 and 109/2019 (F.B. e.a. &
D.A. e.a./Frankrijk).
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behandeling opleverde (het antifolterverbod van art. 37(a) IVRK).30

Bewijs voor deze constateringen vond het Comité in het gerappor-

teerde dodental onder kinderen in de kampen, de omstandigheid dat

de kindersterfte in de kampen voortduurde,31 en de slechte leefom-

standigheden in de kampen, waaronder het gebrek aan voedsel en

water.32 Nu de Franse overheid van deze levensgevaarlijke situatie op

de hoogte was en in staat was om hen te beschermen (zoals aange-

toond door de eerdere ophaalacties), oordeelde het Comité dat op

Frankrijk de verplichting rust om de kinderen te beschermen tegen de

gevaren voor hun leven.33 Het Comité vond ook dat Frankrijk niet aan-

getoond had de belangen van de kinderen te hebben meegewogen in

de beoordelingen van eerdere verzoeken tot repatriëring. Om die

reden achtte het ook artikel 3 lid 1 IVRK geschonden, waarin is neerge-

legd dat in alle maatregelen die ten aanzien van kinderen worden

getroffen, het belang van het kind een eerste overweging vormt.

Frankrijk heeft na deze uitspraken nog 35 kinderen (en 16 vrouwen)

gerepatrieerd (Jackson 2022). Er verblijven thans nog steeds ongeveer

160 Franse kinderen in de kampen (Jeannerod 2022).34

Het Comité velde het oordeel over rechtsmacht aan de hand van de

specifieke omstandigheden waarin de Franse kinderen zich bevonden.

Van belang in deze context was niet de enkele mogelijkheid tot het

beschermen van rechten (dan zou het IVRK altijd en overal jegens elke

verdragsstaat gelden), maar ook de extreme kwetsbaarheid van de kin-

30 VN-Kinderrechtencomité 23 februari 2022, nrs. 77/2019, 79/2019 and 109/2019 (F.B. e.a. &
D.A. e.a./Frankrijk), par. 6.8.

31 VN-Kinderrechtencomité 23 februari 2022, nrs. 77/2019, 79/2019 and 109/2019 (F.B. e.a. &
D.A. e.a./Frankrijk), par. 3.8 en 6.7.

32 VN-Kinderrechtencomité 23 februari 2022, nrs. 77/2019, 79/2019 and 109/2019 (F.B. e.a. &
D.A. e.a./Frankrijk), par. 6.5 en 6.7.

33 VN-Kinderrechtencomité 23 februari 2022, nrs. 77/2019, 79/2019 and 109/2019 (F.B. e.a. &
D.A. e.a./Frankrijk), par. 6.9.

34 Het is niet duidelijk waarom deze kinderen en hun moeders niet worden opgehaald.
Frankrijk zou eerdere ophaalacties beoordeeld hebben zonder daarbij enige transparantie
te betrachten (EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk),
r.o. 279). Mogelijk houdt het niet ophalen van de resterende 160 Franse kinderen verband
met de omstandigheid dat de Koerden ten aanzien van hun moeders geen bewijs van ter-
roristische misdrijven hebben kunnen vinden. De Autonome Administratie van Noord- en
Oost-Syrië (Syrisch-Koerdistan; AANES) berichtte in een persbericht van 2019 dat zij de
internationale gemeenschap herhaaldelijk verzocht heeft de vrouwen (en hun kinderen)
tegen wie zij geen bewijs hebben gevonden op te halen (EHRM 14 september 2022, nrs.
24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), r.o. 29). Berechting in de regio of in Frankrijk
lijkt daarmee voor deze groep uitgesloten. Mogelijk is dat een politiek gevoelige bood-
schap om te brengen aan het Franse electoraat. Een persbericht van het Franse Ministerie
van Europese en Buitenlandse Zaken van 2019 meldde nog dat de volwassenen in de
kampen moeten worden berecht in de regio, daar waar zij eventuele misdrijven hebben
begaan (ibid.).
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deren, hun nationaliteit, de verstandhouding van de Franse overheid

met de Koerden35 en de eerdere terughaalactie van Frankrijk. Daarmee

is veel nog niet gezegd. Zo is niet duidelijk(er) geworden wat rechts-

macht nu precies is in de zin van artikel 2 lid 1 IVRK (Duffy 2021; Mila-

novic 2020), en of het Comité de feitelijke benadering van het EHRM

voorbijgaat, die in geval van het hebben van macht (effective control)

over een grondgebied of bepaalde personen extraterritoriale rechts-

macht aanneemt. Evenmin is duidelijk of het Comité een nieuwe nor-

matieve standaard ontwikkelt op basis waarvan van verdragsstaten

wordt verwacht dat ze kinderrechten beschermen als aan bepaalde

voorwaarden is voldaan, zoals bijvoorbeeld het bestaan van een

bepaalde band met een individu door bijvoorbeeld zijn of haar natio-

naliteit.

Analyse en toepassing op de Nederlandse casus

In dit specifieke geval van de klacht tegen Frankrijk is rechtsmacht

overduidelijk een combinatie van zowel een feitelijke als een norma-

tieve standaard. Feitelijk in de zin dat eerdere terughaalacties gelukt

zijn en er een goede verstandhouding met de Koerden is, die een

zekere feitelijke macht ten aanzien van het terughalen van deze kinde-

ren veronderstelt. Normatief in de zin dat de extreme kwetsbaarheid

van deze kinderen, die bovendien de Franse nationaliteit hebben, van

Frankrijk vergen dat het deze feitelijke macht (nogmaals) daadwerke-

lijk aanwendt. Het is voor de rechtsontwikkeling van het begrip rechts-

macht te betreuren dat het Comité de zaak niet principieel benaderde

door een vastomlijnd begrip van rechtsmacht te geven dat ook van

toepassing zou kunnen zijn in een andere context. Daardoor is de uit-

spraak in beperkte mate relevant voor andere casus waarin extreem

kwetsbare kinderen zich buiten het grondgebied van een verdragsstaat

bevinden, maar op een andere manier dan de kinderen van uitreizi-

gers in kampen. Gedacht kan worden aan vluchtelingenkinderen die

de grens van een verdragsstaat proberen te bereiken in onveilige

boten.

35 De klagers stelden dat de Koerdische autoriteiten in Noord-Syrië een permanente verte-
genwoordiging hebben in Parijs en dat Frankrijk regelmatig contact met hen heeft (VN-
Kinderrechtencomité 2 november 2020, nrs. 79/2019 en 109/209 (L.H. e.a. en A.F./Frank-
rijk), par. 2.8).
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Het gebrek aan een principiële benadering ten aanzien van rechts-

macht doet echter niet af aan de omstandigheid dat de Franse casus

overeenkomt met de casus van veel andere (niet-Syrische) kinderen in

de kampen. Ook de casus van de kinderen met een Nederlandse link

komen in zoverre overeen met de Franse situatie dat ook zij zich in

dezelfde levensbedreigende omstandigheden bevinden en de Neder-

landse overheid daarvan op de hoogte is.36 De kinderen met ‘een

Nederlandse link’ kunnen voorts worden beschouwd als kinderen met

de Nederlandse nationaliteit (Sandelowsky-Bosman & Liefaard 2019,

p. 309-310).37 Ook heeft de Nederlandse overheid reeds verschillende

keren met succes kinderen (en hun moeders) gerepatrieerd. Dat impli-

ceert een voor dat doel tevens goede verstandhouding met de Koer-

den, die overigens eerder al aangaven mee te willen werken aan

repatriëring.38 Dit maakt het waarschijnlijk dat het Comité vindt dat

ook de kinderen met een Nederlandse link in kampen in Noord-Syrië

onder de Nederlandse rechtsmacht vallen, en dat ook zij onverwijld

moeten worden opgehaald. Het is niet ondenkbaar dat een aanbeve-

ling in die lijn in de eerstvolgende Concluding Observations voor

Nederland terechtkomt.

Toch is er forse kritiek geuit op de door het Comité relevant geachte

omstandigheden voor het aannemen van rechtsmacht. Waarom is het

van belang dat de kinderen de Franse nationaliteit bezitten? Zou bij-

voorbeeld de Franse overheid niet ook verplicht kunnen worden om

Nederlandse en Duitse kinderen te repatriëren? Hebben die minder

recht op bescherming (Milanovic 2020)? Verder kan worden betwijfeld

of de extreme kwetsbaarheid van de kinderen in detentiekampen in

een oorlogsgebied wel een rol zou mogen spelen in het aannemen van

rechtsmacht. Frankrijk is immers niet in directe zin verantwoordelijk

voor de detentieomstandigheden en kan niet verplicht worden om

kinderen over de hele wereld uit oorlogsgebieden te redden. Gesteld

kan worden dat het antifolterverbod naar zijn aard niet een recht is dat

buiten de landsgrenzen moet worden gewaarborgd (Spadaro 2020,

p. 261), en dat heeft het Comité ook niet als zodanig betoogd.

36 Rb. Den Haag 11 november 2019, ECLI:NL:RBDH:2019:11909, r.o. 4.9 en Hof Den Haag
22 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3208, r.o. 1.3.

37 De groep kinderen met een of twee Nederlandse ouders heeft de Nederlandse nationali-
teit van rechtswege verkregen. De kinderen die in Syrië geboren zijn, verkeren waarschijn-
lijk wel in moeilijkheden om die nationaliteit te bewijzen, als zij daarbij geen hulp krijgen
van de Nederlandse overheid.

38 Hof Den Haag 22 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3208, r.o. 6.3.
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Ook het argument dat de Franse overheid in staat is de rechten van de

Franse kinderen te beschermen heeft kritiek geoogst. Het relevant

achten van eerdere terughaalacties spoort staten wellicht aan dan

maar helemaal niets meer te doen (Milanovic 2020). Raible betoogt dat

de voorwaarde van ‘capability’ het gevaar in zich heeft dat gemakkelijk

gesteld kan worden dat er wat gedaan moet worden, maar niet direct

door wie (Raible 2021, p. 17). Iedere staat zou in theorie wel iets kun-

nen doen om de kinderen te redden uit de levensbedreigende situatie

in de kampen (hetgeen ook wordt bewezen door de vele ophaalacties

van verschillende landen).39 Waarom heeft Frankrijk dan rechtsmacht

omdat Frankrijk (ook) zou kunnen ophalen? Het bij machte zijn om

bescherming te bieden is volgens Raible wél een valide voorwaarde

voor het aannemen van een zorgplicht. Een zorgplicht houdt volgens

haar in dat een verdragsstaat een bron van gevaar kan beteugelen met

redelijke maatregelen, waarbij dat gevaar voor een verdragsstaat wel

voorzienbaar moet zijn. Een dergelijke plicht ontstaat echter pas als

sprake is van rechtsmacht (Raible 2021, p. 17). De casuïstische aanpak

van het Comité door rechtsmacht aan te nemen op basis van verschil-

lende feitelijke en normatieve omstandigheden lijkt zo niet bij te dra-

gen aan een meer principiële benadering van het begrip rechtsmacht.

Het EHRM onderving enkele van deze bezwaren (hoewel niet expli-

ciet) in een vergelijkbare zaak tegen Frankrijk.

Het EHRM

Het EHRM vond niet dat Frankrijk rechtsmacht had ten aanzien van

het antifolterverbod van het EVRM (art. 3). Wel schond Frankrijk het

recht op terugkeer van het Vierde Protocol, nadat het EHRM rechts-

macht ten aanzien van deze bepaling had aangenomen. De klagers in

deze zaak waren de (groot)ouders van enkele Franse vrouwelijke uit-

reizigers en hun kinderen. Zij stelden dat Frankrijk, door te weigeren

hun dochters en kleinkinderen op te halen, hen in feite veroordeelde

tot een bestaan in strijd met het antifolterverbod (art. 3 EVRM).40 Het

EHRM haalt in het feitenrelaas een rapport aan waaruit blijkt dat de

vrouwen en kinderen lijden aan ondervoeding, uitdroging, verwondin-

39 Zie Mehra e.a. 2022 voor een tabel waar de aantallen gerepatrieerde vrouwen en kinderen
per land staan opgesomd.

40 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), r.o. 154.
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gen en posttraumatische stressstoornissen. Ze lopen een risico om

slachtoffer te worden van seksueel geweld. De weersomstandigheden

zijn extreem en er heerst een onveilige sfeer doordat sommige vrou-

wen IS nog aanhangen en bewakers geweld gebruiken.41

Met betrekking tot het aannemen van rechtsmacht waren de klagers

het eens met Frankrijk dat Frankrijk ter plaatse van de kampen geen

effective control heeft. De macht over dat stuk Syrisch grondgebied

berust feitelijk immers bij de Koerden. Ook steunden ze het standpunt

dat ze niet onder de feitelijke macht van Franse ambtenaren ter

plaatse waren. De klassieke gronden op grond waarvan het EHRM

rechtsmacht zou kunnen aannemen, gingen daarmee niet op. Ze stel-

den zich echter op het standpunt dat de feitelijke macht over een

grondgebied of personen geen alles-of-nietskwestie is. Hun situatie

valt volgens hen niet volledig in de feitelijke macht van de Koerden. Ze

zijn immers ook deels afhankelijk van de bereidwilligheid van Frank-

rijk hen te helpen, dat met eerdere terughaalacties al had bewezen tot

ophalen in staat te zijn.42 Frankrijk zou hen ook op basis van hun

Franse nationaliteit kunnen beschermen.43

Het Hof ging hier niet in mee ten aanzien artikel 3 EVRM. Het vond

nationaliteit geen relevante basis om rechtsmacht ter zake van dit arti-

kel aan te nemen. Nationaliteit doet volgens het Hof niet af aan de

omstandigheid dat Frankrijk ter plaatse geen effective control heeft en

daarom niet bij machte is om de onmenselijke situatie aan te pak-

ken.44 De weigering tot repatriëring in de wetenschap dat mensen in

slechte omstandigheden verkeren, terwijl Frankrijk met eerdere terug-

haalacties aangetoond had in staat te zijn tot handelen, vond het Hof

evenmin een solide basis voor rechtsmacht.45 Volgens het Hof bestaat

er immers geen juridische verplichting om hen op te halen.46 Het

stond Frankrijk met andere woorden vrij om een groot deel van de

Franse achterblijvers niet op te halen. Maar ook als er wel een ver-

plichting tot ophalen zou bestaan, dan nog heeft Frankrijk volgens het

Hof geen rechtsmacht. Het moet ook dan immers nog de ophaalactie

organiseren en daartoe onder andere overleg plegen met de Koer-

41 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 24 en 238.
42 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 165.
43 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 164.
44 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 198.
45 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 201.
46 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk).
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den.47 Met andere woorden: dan nog heeft Frankrijk geen feitelijke

macht over de situatie. Het Hof zag, anders dan het Comité, weinig in

een deels normatieve maatstaf voor rechtsmacht, in de zin dat som-

mige specifieke omstandigheden (zoals nationaliteit en eerdere

ophaalacties) tot het uitoefenen van feitelijke macht zouden moeten

leiden. Het hechtte vooral waarde aan hoe de feitelijke machtssituatie

is, en die was volgens het Hof nu niet zo dat Frankrijk de volledige

controle over het lot van deze kinderen heeft. Kortom, met betrekking

tot artikel 3 EVRM ziet het Hof rechtsmacht wel als een alles-of-niets-

kwestie. De eerdere terughaalacties, de Franse nationaliteit van de

achterblijvers en de onmenselijke situatie waar zij zich in bevinden,

vormden geen grond voor het aannemen van rechtsmacht voor wat

betreft artikel 3 EVRM.

Dat is echter anders voor wat betreft het recht van de moeders en kin-

deren om terug te keren naar hun land van herkomst (art. 3 lid 2

Vierde Protocol). Dat is volgens het Hof immers een recht dat specifiek

mensen met de nationaliteit van een verdragsstaat beschermt.48 Het

recht is bedoeld om burgers in het buitenland te beschermen en zou

illusoir zijn als het alleen zou gelden binnen de grenzen van een

verdragsstaat.49 Verder vond het Hof dat de uitleg van dit recht het

huidige geglobaliseerde tijdsbestek moet meenemen, waarin mensen

veel mobieler zijn dan een halve eeuw geleden, toen het Vierde Proto-

col tot stand kwam. Ook hangt het recht op terugkeer samen met het

verbod tot uitzetting van burgers, waar verdragsstaten niet van af

mogen wijken (art. 3 lid 1 Vierde Protocol, een zogenaamd absoluut

verbod). Het Hof suggereert hiermee dat het recht op terugkeer even-

eens absoluut is. Het frustreren van een recht op terugkeer zou anders

de facto neerkomen op een uitzetting, hetgeen verboden is.50 Onder

bijzondere omstandigheden kunnen personen in het buitenland voor

wat betreft dit recht onder de rechtsmacht van een verdragsstaat val-

len volgens het Hof.51 Die bijzondere omstandigheden deden zich in

dit geval voor en bestonden erin dat de klagers verschillende officiële

verzoeken tot repatriëring hadden ingediend, welke verzoeken

gegrond waren op het levensgevaar waarin hun (klein)kinderen verke-

ren en de extreme kwetsbaarheid van de kleinkinderen in het

47 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 202.
48 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 205.
49 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 209.
50 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 210.
51 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 212.
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bijzonder.52 Verder stelde het Hof vast dat deze uitreizigers en hun

kinderen niet vrij waren de kampen te verlaten om terug te keren naar

Frankrijk. Het was volgens het Hof dus onmogelijk om op eigen kracht,

zonder steun van Frankrijk, terug te keren.53 Ook vond het Hof rele-

vant dat de Koerden zich bereidwillig verklaard hadden de Franse

vrouwen en kinderen aan Frankrijk over te dragen.54 Al deze bijzon-

dere omstandigheden in samenhang, tezamen met de omstandigheid

dat de betrokken moeders en kinderen de Franse nationaliteit hebben,

rechtvaardigden de conclusie dat Frankrijk ten aanzien van het recht

op terugkeer wél rechtsmacht heeft.55

Desondanks oordeelde het Hof dat het artikel niet ruim mag worden

geïnterpreteerd om een schending vast te stellen. Het achtte evenwel

bijzondere omstandigheden aanwezig om in dit geval toch een schen-

ding aan te nemen. Tot die omstandigheden behoorden volgens het

Hof onder andere de slechte omstandigheden in de kampen alsook de

omstandigheid dat het VN-Kinderrechtencomité eerder al oordeelde

dat Frankrijk een verantwoordelijkheid heeft om Franse kinderen uit

Noord-Syrië te repatriëren.56 Dat leidde ertoe dat het Hof Frankrijk

veroordeelde om de repatriëringsverzoeken opnieuw te beoordelen.

Deze verzoeken moeten volgens het Hof van geval tot geval worden

beoordeeld, waarbij het recht op terugkeer moet worden betrokken57

alsook – in geval van kinderen – het recht dat hun belang een eerste

overweging vormt in deze besluitvorming.58 In het licht van voor-

noemde bijzondere omstandigheden had Frankrijk onvoldoende

waarborgen tegen willekeurige besluitvorming getroffen. De besluiten

om niet te repatriëren waren evenmin onderworpen aan een onafhan-

kelijke toets.59 Volgens het Hof hadden de klagers in dit geval geen ver-

klaring ontvangen voor de weigering van hun verzoeken. Zij moesten

deze weigering afleiden uit het algemene Franse beleid om geen fami-

lies uit kampen in Noord-Syrië te repatriëren.60 Ze ontvingen ook geen

informatie over de wijze van besluitvorming naar aanleiding van hun

52 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 214.
53 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk).
54 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk).
55 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk).
56 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 266 en 269.
57 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 275.
58 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 276.
59 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 276.
60 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 279.
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verzoeken.61 Het Hof ziet niet waarom de besluiten niet van geval tot

geval beoordeeld konden worden, vooral gezien de bijzondere

omstandigheden van de zaak.62 De Franse rechtbanken achtten zich

voorts onbevoegd van het geschil kennis te nemen, hetgeen de klagers

de enige reële mogelijkheid ontnam om de weigering tot repatriëring

onafhankelijk te laten toetsen.63 Het Hof benaderde de zaak aldus pro-

cedureel en legt Frankrijk enkel procedurele verplichtingen op. Het

oordeelde niet expliciet dat de moeders en de kinderen opgehaald

moeten worden. Het benoemde ook met zoveel woorden dat er geen

algemeen recht op terugkeer valt af te leiden uit artikel 3 lid 2 Vierde

Protocol.64

Toepassing op de Nederlandse casus

De zaken tegen Frankrijk hebben veel raakvlakken met de Neder-

landse casus. Ook in Nederland wordt voor zover bekend niet indivi-

dueel beoordeeld in hoeverre uitreizigers opgehaald zouden moeten

worden, tenzij de Nederlandse strafrechter dreigt een vervolging te

discontinueren. Een en ander vloeit voort uit algemeen beleid. In het

geval van de kinderen met een Nederlandse link is al voor een indivi-

duele benadering gepleit (Sandelowsky-Bosman & Liefaard 2019,

p. 320). Niet duidelijk is of daartoe al verzoeken zijn ingediend. Uit het

feitenrelaas van de instanties in eerste en tweede aanleg voorafgaand

aan het arrest van de Hoge Raad van 26 juni  2020 blijkt dat de eiseres-

sen gezamenlijk de Nederlandse Staat gesommeerd hebben hen te

repatriëren.65 Voor wat betreft deze groep lijkt het er dus op dat er

geen individuele verzoeken zijn gedaan aan de Staat. Het is echter de

vraag of een individueel verzoek hun positie versterkt had. In een brief

aan de Kinderombudsvrouw van 2 februari 2022 stelde de Minister

immers dat het kabinet in generieke zin niet inzet op het terughalen

van Nederlandse uitreizigers en hun eventuele kinderen. Daarbij

maakt het kabinet volgens de Minister een afweging waarbij het voor-

61 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 280.
62 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 279.
63 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 282.
64 EHRM 14 september 2022, nrs. 24384/19 en 44234/20 (H.F. e.a./Frankrijk), par. 259.
65 Rb. Den Haag 11 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11909, r.o. 2.5 en Hof Den Haag

22 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3208, r.o. 1.4. Zie ook Parket HR 24 april 2020,
ECLI:NL:PHR:2020:412 (conclusie procureur-generaal), par. 3.16.
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komen van straffeloosheid, de veiligheidssituatie in de regio, de inter-

nationale betrekkingen en de nationale veiligheid worden meegeno-

men. Individuele omstandigheden van de uitreizigers en hun kinderen

staan niet genoemd in deze opsomming. De Minister benoemde expli-

ciet dat het kabinet zich zal inspannen om kinderen van Nederlandse

uitreizigers op te halen die zonder ouderlijk gezag in de regio verblij-

ven, als daartoe mogelijkheden voorhanden zijn.66 Op dit moment

verblijven er voor zover bekend geen weeskinderen meer in de kam-

pen in Noord-Syrië.67 Het lijkt er aldus op dat er niet per persoon

wordt beoordeeld in hoeverre uitreizigers of hun kinderen terecht

aanspraak zouden kunnen maken op hun recht op terugkeer. Het is

derhalve niet uitgesloten dat het EHRM ook tegen Nederland oordeelt

dat de uitreizigers en hun kinderen voor wat betreft hun recht op

terugkeer onder de Nederlandse rechtsmacht vallen, en dat Nederland

eventuele individuele verzoeken daartoe moet herbeoordelen, op een

wijze die willekeur in de besluitvorming voorkomt.

Conclusie

Rechtsmacht in geval van mensenrechten, en kinderrechten als onder-

deel daarvan, is bedoeld om te bepalen wie valt onder de bescherming

van een bepaalde staat, en met welke legitimatie je een bepaalde staat

op zijn verplichtingen mag aanspreken. Dat we hierbij voorbij de

landsgrenzen moeten kijken, is al langer geaccepteerd, al blijken het

Comité en het EHRM nog wel voorzichtig in hun casuïstische benade-

ring van extraterritoriale rechtsmacht, zoals eerder uitgelegd. In het

huidige tijdsgewricht, waar grenzen vervagen voor wat betreft mensen

die vertrekken, maar worden opgetrokken ten aanzien van hen die

(met problemen) terug willen keren, en waar mensenrechtenschen-

dingen, zeker in conflictsituaties, gekleurd zijn door inmenging van

vele jurisdicties, past een ruimere benadering, die het VN-Kinderrech-

tencomité en het EHRM thans lijken voor te staan in de recente uit-

spraken ten aanzien van uitreizigers en hun kinderen. Gezien de raak-

vlakken van de Nederlandse casus met de zaken die tot deze recente

uitspraken leidden, is het niet ondenkbaar dat ook Nederland in de

66 Brief van de Minister aan de Kinderombudsvrouw van 2 februari 2022, met kenmerk
3778531.

67 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 3068, p. 3.
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toekomst door deze instanties aangespoord wordt tot een actievere

houding ten aanzien van Nederlandse uitreizigers en hun kinderen in

kampen in Noord-Syrië. Zou de Minister haar standpunt met die

wetenschap willen heroverwegen, dan zou het wat ons betreft aanbe-

veling verdienen om daarbij vooral de zienswijzen van het Comité

tegen Frankrijk te volgen, waarin is opgenomen dat Frankrijk onver-

wijld maatregelen moet nemen om de kinderen te repatriëren. Een

dergelijke heldere instructie geldt wat ons betreft ook ten aanzien van

de volwassenen in de kampen. Hoewel het EHRM (anders dan het

Comité) dat niet met zoveel woorden heeft overwogen, veroordeelde

het Frankrijk wel om het recht op terugkeer en het recht van kinderen

dat hun belang een eerste overweging vormt, bij de heroverweging van

de repatriëringsverzoeken mee te nemen. Tegen de achtergrond van

deze rechten lijkt een uitkomst van een dergelijke heroverweging

anders dan repatriëring naar ons idee onmogelijk. Het is slecht voor-

stelbaar hoe aan het recht op terugkeer tegemoetgekomen kan worden

door de moeders en kinderen niet te repatriëren, vooral gezien de

samenhang van dit recht met het absolute verbod op uitzetting. Ook is

slecht voorstelbaar dat een langer verblijf van de kinderen in deze

levensgevaarlijke kampen in hun belang kan zijn. Het Hof stuurt zo

indirect toch aan op repatriëring, maar omzeilt met zijn focus op het

recht op terugkeer wel de moeilijke discussie over capability, in die zin

dat het niet relevant is of eerdere terughaalacties bewijzen dat Frank-

rijk in staat is tot ophalen. Het heroverwegen van besluiten kan

immers sowieso, of een verdragsstaat nu in staat is tot ingewikkelde

reddingsacties of niet. Ook heeft het Hof de kritiek op nationaliteit als

relevant element voor rechtsmacht gepareerd, door rechtsmacht te

koppelen aan het recht op terugkeer dat juist bedoeld is om staatsbur-

gers te beschermen. Al met al is zo de rechtspositie van staatsburgers

in kampen in Noord-Syrië aanzienlijk verbeterd. Reden waarom

Nederland de Nederlandse uitreizigers en hun kinderen in Noord-

Syrië uiteindelijk wel zal moeten ophalen.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published four times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Justice and Security in cooperation with Boom juridisch. Each

issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (no. 3, 2022) is

Return and reintegration of former Dutch foreign fighters in Syria.

Terrorists in detention. An overview of the development and debate
regarding terrorism detention centers in the Netherlands, 2004-2022
Ruth Kats, Beatrice de Graaf and Pauline Jacobs

There has been a lot of discussion around the terrorist wings in the

Netherlands. This article highlights the development and discussion of

the terrorist wings in the Netherlands and can be read as background

information to our article on judicial decision-making in relation to

the detention on the terrorist wing in terrorism cases. This article dis-

cusses the question how and why the terrorist wings were created,

why they have been the focus of criticism and to what changes and

developments the criticism has lead.

Counter-terrorism and prison. How criminal judges consider a stay
in the terrorist section in their decisions (or not)
Ruth Kats, Beatrice de Graaf and Pauline Jacobs

This article investigates, based on empirical research in Dutch juris-

prudence, how judges in cases involving terrorism suspects drafted

their convictions and decisions concerning pre-trial detention. In par-

ticular the way judges implement and consider the stay in designated

terrorist sections within prisons will be studied and discussed. Do

judges reckon with the effect of these stays on terrorism suspects and

convicts, also with an eye on their reintegration, and should they?

The repatriation of Dutch foreign fighters. Obligations of the state of
origin?
Hanne Cuyckens

Since the defeat of IS, about 120 Dutch foreign fighters and their fami-

lies are still believed to be held in camps in Syria. The Dutch govern-
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ment, like many others, has been focusing on preventing them from

returning to the Netherlands, i.e. their state of origin, in the interest of

national security. The question arises however as to whether there is

an obligation to repatriate them or not. An additional way of prevent-

ing them from returning lies in the current practice of deprivation of

nationality, an instrument states are using to breach the nationality

link that exists between them and the foreign fighters concerned. This

article delves deeper into the obligation of repatriation and the legiti-

macy of deprivation of nationality as an additional measure to prevent

them from returning.

Female returnees from Syria. The defence perspective
Tamara Buruma and Frederieke Dölle

This article discusses from a defence perspective the return of female

returnees from Syria. The protocols developed for their return lead to

a somewhat different initial phase of their criminal cases. These

women face various areas of law. Their criminal case is not always the

most important case they have to deal with. In the criminal cases, in

the authors’ view, too little consideration is given to the women’s indi-

vidual conduct and abilities. Instead, the women are condemned on

the basis of fairly general accusations. This is reinforced by the fre-

quent use of general sources. These sources are difficult for the

defence to examine and are also too easily assumed to be correct.

Finally, in this article the authors reflect on the ever-increasing sen-

tences. When sentencing, the courts do not always take into account

the conditions in Kurdish detention camps.

Life after a terrorist crime. Recidivism and reintegration amongst
extremist offenders
Elanie Rodermond

Recently, increased attention has been paid to the post-release out-

comes of extremist offenders. The present article provides an overview

of what is known about recidivism and reentry processes of extremist

ex-detainees, and what factors impact on these processes. First, recidi-

vism to a terrorist offense is generally low, while the recidivism rate for

general offending is higher (but still much lower compared to the

recidivism rate of general ex-detainees). The reentry process of

extremist ex-detainees is hampered by a variety of general as well as

group-specific barriers.
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Why the Netherlands should repatriate the Dutch who joined the
armed conflict in North Syria and their children
Chrisje Sandelowsky-Bosman and Ton Liefaard

Currently around 35 Dutch adults and 60 children who have a connec-

tion with the Netherlands live in camps in North Syria. The Dutch cab-

inet maintains its inactive policy for years now, which holds that it will

not repatriate the adults and the children that travelled to (or were

born in) North Syria. The question is to what extent these children and

their parents fall under Dutch jurisdiction with respect to the UN Con-

vention on the Rights of the Child and the European Convention on

Human Rights, and if so, what obligations would flow from these

human rights treaties. Recently, the UN Committee on the Rights of

the Child and the European Court on Human Rights ruled that the

government of France has certain obligations towards a group of

French adults and children in North Syria. On the basis of these recent

views the stance of the Dutch cabinet will be evaluated.
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