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Geachte heer Bakker,
Op 24 april 2018 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
(CTIVD) haar toezichtsrapport gepubliceerd inzake de gegevensverstrekking door de AIVD binnen
Nederland over (vermeende) jihadisten. Dit toezichtsrapport is op dezelfde datum aangeboden
aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De CTIVD heeft in haar onderzoek onder meer aandacht besteed aan de openbare AIVD
publicatie genaamd Leven bij IS/S, de mythe ontrafeld (januari 2016), die informatie bevat over
personen die vanuit Nederland zijn uitgereisd naar ISIS-gebied sinds 2014. Daaruit komt naar
voren dat de inhoud van de publicatie een aantal tekortkomingen bevat. De CTIVD beoordeelt de
publicatie op onderdelen als onzorgvuldig. In het licht van de rol die de genoemde AIVD
publicatie kan spelen in vreemdelingrechtelijke en (reeds heeft gespeeld) in strafrechtelijke
procedures jegens personen die naar ISIS-gebied zijn uitgereisd, acht de CTIVD het gewenst deze
tekortkomingen onder uw aandacht te brengen.
Ten eerste heeft de AIVD bij twee passages over de rol van vrouwen in ISIS-gebied gebruik
gemaakt van kwalificaties die niet goed aansluiten bij de onderliggende informatie. Het gaat om
de volgende kwalificaties [onderstreping CTIVD]:
1.
2.
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het rekruteren van andere vrouwelijke uitreizigers, vaak familie of vriendinnen,
[vormt] een cruciaal onderdeel van het leven van een vrouw in ISIS-gebied.” (p. 8) en
“In het verlengde hiervan [CTIVD: het rekruteren] vormt het produceren van lSlS
propaganda voor velen ook een kerntaak.” (p. 8).
“[...]
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Uit het onderzoek van de CTIVD blijkt dat deze activiteiten voorkwamen onder Westerse vrouwen
die in ISIS-gebied verbleven, maar dat niet kan worden vastgesteld dat deze activiteiten als een
cruciaal onderdeel van het leven respectievelijk een kerntaak van vrouwelijke uitreizigers konden
worden beschouwd.
Ten tweede acht de CTIVD de conclusies van de publicatie te absoluut verwoord, zodanig dat zij
de lezer onvoldoende inzicht geven in de analyse die eraan ten grondslag ligt. Het gaat om de
volgende conclusies:
1.

2.

Wie naar ISIS-gebied afreist, maakt willens en wetens de keuze om zich bij een
groepering aan te sluiten die terroristische activiteiten ontplooit en aanslagen in Europa
pleegt.
In de praktijk betekent dit dat zowel mannelijke als vrouwelijke uitreizigers,
gewapenderhand of anderszins, deelnemen aan de strijd van ISIS.

De absolute verwoording van de conclusies wekt de indruk dat de AIVD op basis van
inlichtingenonderzoek naar ieder van de sinds 2014 uitgereisde personen deze zaken heeft
kunnen vaststellen. Dat is echter niet het geval; het is wel een algemeen beeld dat naar voren
komt uit inlichtingenonderzoeken.
Het bovenstaande is van belang om de conclusies en de inhoud van de publicatie op de juiste
wijze te kunnen interpreteren. Wij verzoeken u de inhoud van deze brief bekend te stellen binnen
uw rechterlijke Organisatie, zodat daarmee rekening kan worden gehouden indien gebruik wordt
gemaakt van de genoemde AIVD-publicatie in gerechtelijke procedures. Ten tijde van het
vaststellen van het toezichtsrapport was het ons nog niet bekend dat de publicatie reeds als
processtuk in een procedure was ingebracht (ECLI:NL:RBROT:201 7:8497).
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar paragraaf 6 van CTIVD rapport nr. 57 inzake de
gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten, beschikbaar
op de website: www.ctivd.nl.

Ichtend,

h.c.

Mr. Aj. Kervel-de Goei
CTIVD
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