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Inleiding

(O) Toen medio 2003 de strijd tegen de Coalitietroepen in Irak begon, leek zich on-
der de strijders een behoorlijk aantal buitenlandse isfamisten te bevinden. Daardoor
werd gevreesd dat Irak mogelijk net als Afghanistan in de jaren tachtig een soort
ontmoetingscentrum en trainingskamp voor Islamisten uit de hele wereld zou wor-
den. Na hun vertrek uit frak zouden de ondertussen getrainde en ervaren buiten-
landse strijders net als de 'Afghanistan-veteranen' destijds, een terroristische drei-
ging kunnen vormen voor Westerse belangen elders in de wereld. Deze terroristi-
sche dreiging bestaat uit de voorbereiding of facilitering van aanslagen, maar ook uit
de beïnvloeding en eventuele recrutering van jonge moslims voor de jihad. Voor
Europa gaat er niet alleen een dreiging uit van Europese jihadisten maar ook van de
uit Noord-Afrika afkomstige jihadisten. Noord-Afrikaanse jihadisten zouden, vooral
indien zij beschikken over een al of niet vervalst Europees paspoort, na hun vertrek
uit Irak mogelijk naar Europa kunnen doorreizen. Daar kunnen zij zich gemakkelijk
verbergen onder de aanzienlijke Noord-Afrikaanse immigrantengemeenschap in
Europa.

(O) Deze special heeft tot doel inzicht te verschaffen in de dreiging die uitgaat van
de deelname van Europese en Noord-Afrikaanse islamisten aan de jihad in Irak.
tegen westerse doelen in binnen- en buitenland. Daartoe gaat het special tevens in
op de kenmerken van de deelname van buitenlandse terroristen aan de Irakese

(O) Hoofdstuk 3 gaat in op de toestroom van buitenlandse strijders naar Irak en de
landen van herkomst. Het profiel van de buitenlandse strijders en hun motivatie om
deel te nemen aan de jihad komt aan bod in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat vervol-
gens in op de wijze waarop de recrutering van vrijwilligers voor de jihad geschiedt.
Hoofdstuk 6 beschrijft de wijze waarop buitenlandse strijders van en naar Irak rei-
zen. De financiering van de deelname van buitenlandse jihadisten komt aan bod in
hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 beschrijft de mate van training aan buitenlandse jihadisten.
Hoofdstuk 9 gaat in op de mate waarin buitenlandse jihadisten zullen terugkeren uit
Irak en de mate waarin zij vervolgens een dreiging kunnen betekenen. In hoofdstuk
10 wordt het special afgesloten met een beoordeling van de mogelijke dreiging je-
gens Europa die uitgaat van de deelname van buitenlandse vrijwilligers aan de jihad
in Irak.

Pagln« 4



-n
t*"""

ÖJ
Ministerie vin Defensie

k Titel MIVD Special
Dreiging deelname buitenlandse strijders
aan Irakese jlhad

DISnummer DIS 2006011031
Status Definitief

(P Datum 12-02-2007
—

* 3. Instroom en herkomst buitenlandse strijders
3.'
3

(SG) Buitenlandse strijders maken slechts een klein deel uit van het totale aantal
strijders in Irak. Volgens een Saoedische studie zouden in augustus 2005 ongeveer

( l 3000 buitenlandse strijders actief zijn geweest in Irak, hetgeen ongeveer 10% be-
I draagt van het totaal aantal oppositionele strijders. Een Brits onderzoeksinstituut
N schatte in mei 2006 dat ongeveer 20.000 jihad strijders in Irak actief zouden zijn,
l ( waarvan een tiende deel uit het buitenland afkomstig zou zijn. Het is echter ook mo-

gelijk dat het aandeel buitenlandse strijders nog kleiner is. Onder de 13.300 gevan-
O gen strijders die In november 2005 gevangen zaten, blijkt slechts 3,8% van buiten

Irak afkomstig. Een Amerikaans instituut schatte het aantal buitenlandse strijders in
december 2006 op slechts 1300.

(SG) Volgens doorgaans betrouwbare schattingen zou het aantal buitenlandse strij-
ders dat naar Irak reist in de periode oktober 2005 tot en met juli 2006 gedaald zijn
van-100 tot 150 naar 40 tot 70 per maand. Begin november 2006 zou de instroom
van buitenlandse strijders naar Irak vanuit Syrië nog iets gedaald zijn tot een ge-
schatte 35 tot 65 per maand. In totaal zouden maandelijks nog 50 tot 80 strijders
vanuit het buitenland Irak binnenkomen. Dit heeft mogelijk ook zijn weerslag gehad
op het aantal gevangen buitenlandse strijders in Irak. Vanaf begin 2005 tot medio
november 2006 zijn 677 buitenlandse strijders gevangen genomen, van wie tussen
mei en medio november 2006 164 gevangen werden genomen. Op maandelijkse
basis is het aantal gevangen genomen buitenlandse strijders afgenomen.

(SG) De daling van de toestroom van buitenlandse jihadisten naar Irak wordt onder
meer toegeschreven aan het feit dat Irakese jihadgroeperingen weinig behoefte
meer hebben aan de vaak onervaren buitenlandse strijders. De jihad in Irak is te-
genwoordig vooral in handen van de Irakezen zelf. Ook de van oorsprong door bui-
tenlandse strijders gedomineerde AQI beweging bestaat inmiddels naar schatting
voor 80% uit Irakese strijders. Er zou daarom alleen nog maar behoefte zijn aan
buitenlandse strijders met specifieke ervaring en kennis of aan personen die bereid
zijn om een zelfmoordaanslag te plegen. Daarnaast blijkt het voor buitenlandse vrij-
willigers moeilijker geworden de grens tussen Syrië en Irak over te steken vanwege
de verbeterde grensbewaking.

(SG) Volgens veel bronnen komen de meeste buitenlandse strijders uit het Midden*
Oosten en Noord-Afrlka. De schattingen over de verhouding tussen strijders uit
Noord-Afrika en het Midden-Oosten lopen echter nogal uiteen. Volgens sommige
onderzoeken vormen de Algerijnen met 20% de grootste groep onder de buitenland-
se strijders. Andere onderzoeken stellen echter dat de Saoedi's met 50% de groot-
ste groep onder de buitenlandse strijders vormen. Van de 677 buitenlandse strijders
die in de periode 2005 en november 2006 gevangen zijn genomen zouden 481 af-
komstig zijn uit achtereenvolgens Egypte, Syrië, Soedan en Saoedi-Arabië. Slechts
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rj vijf gevangenen zouden uit Europa afkomstig zijn Ook uit alle onderzoeken blijkt dat
fu een zeer klein deel van de buitenlandse jihadi's uit Europa afkomstig is. Niettemin

zouden volgens schattingen uit 2004 en 2005 sinds de inval in Irak 250 tot 350 jiha-
di's uit Europa naar Irak zijn gereisd. Gezien de genoemde herkomstlanden van de

\- buitenlandse strijders, mag ervan worden uitgegaan dat de meeste van hen soen-
W nieten zijn.

l (O) Volgens een schatting van Pierre de Bousquet-Florian, de chef van de Franse
fy veiligheidsdienst DST. zouden van 2003 tot oktober 2006 slechts 100 Europese

strijders zijn afgereisd naar Irak om deel te nemen aan de jihad. Naar aanleiding van
tientallen arrestaties blijkt in ieder geval dat diverse islamistische cellen in verschil-
lende Europese landen, en dart met name in Frankrijk, Spanje en Italië, vrijwilligers
hebben gerecruteerd voor de strijd in Irak en tevens zorg droegen voor de reis naar
Irak.

(O) In het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden tijdens feestdagen geregeld grote
aantallen gevangen vrijgelaten. Onder hen bevinden zich ook islamisten. Tijdens de
strijd tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan in de jaren tachtig hebben landen uit
Noord-Afrika en het Midden-Oosten aanzienlijke aantallen gevangen islamisten vrij
gelaten, op voorwaarde dat ze zouden deelnemen aan de jihad in Afghanistan. Het
is mogelijk dat gevangen islamisten die sinds de oorlog in Irak zijn vrijgelaten, uit
eigen beweging naar Irak zijn vertrokken. Het is onduidelijk of de betreffende landen
hen bewust hebben vrijgelaten met het oog op hun deelname aan de jihad 'm Irak,
Afghanistan, of Tsjetsjenië. Wel mag ervan worden uitgegaan dat "zij beseffen dat
een aantal van de vrijgelaten islamisten naar het buitenland zal vertrekken voor
deelname aan de jihad. Het onderstaande geeft een overzicht weer van de aantallen
(politieke) gevangenen die landen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika in de peri-
ode november 2003 - april 2006 hebben vrijgelaten.

(O) November 2003: de Jemenitische overheid liet naar aanleiding van de Ramadan
meer dan 1500 gevangenen wij, waaronder 92 personen die ervan verdacht worden
lid te zijn van al Qa'ida.

(O) Januari 2005: de Algerijnse regering liet 5065 gevangenen vrij naar aanleiding
van het feest van Eld al-Adha. Het is niet bekend of zich onder hen Islamisten be-
vonden.

(O) September 2005: de nieuwe Mauretaanse regering kondigde een amnestie af
voor politieke gevangenen, onder wie islamitische extremisten.

(O) November 2005: Marokko liet 164 islamisten vrij ter gelegenheid van het einde
van de Ramadan. In dezelfde maand liet Marokko nog eens 5000 gevangenen vrij
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ter gelegenheid van de viering van de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid.

(O) November 2005: Saoedi-Arabië liet 400 islamisten vrij.

(O) Februari 2006: in februari werd de gevangenisstraf van 3000 islamisten In Alge-
rije verminderd als onderdeel van een nationaal verzoeningsprogramma. In maart
werden nog eens 2000 gevangenen vrijgelaten.

(O) Februari 2006: de Tunesische president Zine el-Abidine Ben Al i liet 1600 gevan-
genen vrij, waaronder zich ook islamisten bevonden.

(O) Maart 2006: Jemen liet meer dan 600 islamisten vrij.

(O) April 2006: Egypte liet ongeveer 900 leden van de terroristische beweging
Gamaa Islamiya vrij.
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ju 4. Motivatie en profiel buitenlandse strijders
i •

u (SC) Gewapende conflicten waarbij moslims en niet-moslims tegenover elkaar
i>j staan, vormen nog steeds een belangrijke drijfveer voor radicalisering. De conflicten

waaraan in dit verband gedacht moet worden zijn het Israëlisch-Palestijnse conflict,
Afghanistan, Irak, Tsjetsjenië, Kashmir, de Filippijnen en Indonesië. Zij vinden een

(.;_. sterke weerklank binnen delen van de islamitische gemeenschap en worden door
£< jihadisten beschouwd als bewijs voor het onrecht dat moslims wordt aangedaan

door wat zij beschouwen als het onderdrukkende "Westen'. Die conflicten voorzien
* hen van belangrijke argumenten ter rechtvaardiging van hun betrokkenheid bij ex-

tremisme. De relatieve invloed van de verschillende conflicten verschilt van land tot
land. Momenteel vormt de jihad in Irak naast die in de Palestijnse gebieden en Af-
ghanistan het belangrijkste symbool voor de internationale jihad tegen het onrecht-
vaardige Westen. Daarom wordt de jihad in Irak vanuit de hele islamitische wereld
gesteund met financiële middelen en vrijwilligers voor deelname aan de strijd. De
directe betrokkenheid van de Verenigde Staten en een aantal Europese landen in
genoemde conflicten vormt een belangrijke factor in de radicalisering van veel mos-
lims. Het gevaar bestaat daardoor dat geradicaliseerde moslims Europese landen
die betrokken zijn bij genoemde conflicten als legitieme doelwitten gaan zien.

(SG) Buitenlandse strijders blijken met name te bestaan uit mannen tussen de 18 en
30 jaar oud. Onder hen zou zich een relatief groot aantal werklozen bevinden. Ver-
der zouden ze een verschillende opleidingsachtergrond hebben. Inmiddels blijkt dat
ook enkele vrouwen zijn ingezet bij het plegen van zelfmoordaanslagen in Irak. In juli
2005 heeft Zarqawi vrouwen opgeroepen deel te nemen aan zelfmoordaanslagen.
Sinds september van dat jaar hebben in Irak en Jordanië zes vrouwen een zelf-
moordaanslagen gepleegd, die worden toegeschreven aan de al Qa'ida in Irak orga-
nisatie.

(SG) Buitenlandse strijders blijken verantwoordelijk te zijn voor naar schatting 90 tot
95% van de zelfmoordaanslagen die In Irak gepleegd worden. Slechts 2% van de in
Irak gepleegde aanslagen zijn zelfmoordaanslagen. Zij zijn niettemin goed voor 17%
van het totale aantal slachtoffers die bij aanslagen vielen. In 2005 zijn in Irak meer
dan 500 zelfmoordaanslagen gepleegd. In 2006 bedroeg het gemiddeld aantal zelf-
moordaanslagen per maand 38, hetgeen uitkomt op ruim 450 zelfmoordaanslagen
voor 2006 als geheel.
Het aantal zelfmoordaanslagen vertoont vooral sinds december 2006 een dalende
trend. Gemiddeld werden er in de periode juni - november 2006 46 zelfmoordaan-
slagen per maand gepleegd. In november 2006 werden 44 zelfmoordaanslagen
gepleegd. In december 2006 daalde het aantal zelfmoordaanslagen tot 34. In de
eerste twee weken van januari 2007 werden slechts zeven zelfmoordaanslagen
gepleegd, hetgeen op maandelijkse basis het laagste aantal is in twee jaar. Waar-
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r' schijnlijk is de afnemende toestroom van buitenlandse strijders de oorzaak van de
QJ daling van hel aantal zelfmoordaanslagen in Irak,
3

(SG) Buitenlandse jihadisten die vanuit Syrië op weg zijn naar Irak worden door lo-
H; kale ondersteuningsnetwerken vaak aangezet tot het plegen van zelfmoordaansla-
L-J gen. Met name onervaren en ongetrainde strijders wordt de keus gegeven om zich
J op te offeren of om terug te keren naar het land van herkomst. Strijders zonder trai-

ning en ervaring blijken immers van weinig waarde bij het plegen van conventionele
r j aanslagen. Een groeiend aantal plegers van zelfmoordaanslagen zou van Marok-
O kaanse afkomst zijn. Ze worden gerecruteerd in Noord-Afrika en West-Europa.
Ö
-j

(SG) Ondanks het feit dat de meeste buitenlandse strijders worden ingezet voor
zelfmoordaanslagen, blijkt ook dat Irakese terroristische netwerken zo nu en dan
toch strijders uit het buitenland nodig hebben voor 'conventionele' aanslagen. Het
lijkt daarbij te gaan om personen met specifieke kennis en vaardigheden, die kenne-
lijk niet in Irak te vinden zijn. Het is echter onduidelijk om welke vaardigheden dit
precies gaal

5. Recrutering en netwerken

(O) De recrutering van vrijwilligers voor de jihad in Europa verloopt zowel op een
indirecte als directe wijze. Enerzijds zijn islamistische internetsites en de aandacht
van de media voor de jihad in Irak van belang bij het prikkelen van de motivatie van
potentiële jihadisten. Daarnaast proberen islamistische cellen, die vaak gelieerd zijn
aan terroristische organisaties, via moskeeën deze potentiële vrijwilligers daadwer-
kelijk te recruteren. Tussen de leden van deze recruteringscellen en vaak ook de
door hen gerecruteerde jihadisten bestaan vaak nauwe familie- of vriendschapsban-
den. Door deze hechte banden ontstaat een sterk onderling vertrouwen. Dit is nodig
omdat de jihadisten een groot risico lopen te worden gearresteerd.

(O) In Noord-Afrika en Europa zijn onder meer de Al-Tawhid w'al-Jihad beweging
van wijlen Zarqawi, Ansar aMslam, GSPC1. LIFG8, GCT1" en GICM1" betrokken bij de
recrutering van vrijwilligers voor de jihad in Irak. De Tawhid beweging van Zarqawi is
in 2004 In naam gefuseerd met al Qa'ida en noemt zich sindsdien 'al Qa'ida in het

1 Groupe Saiafiste pour la Prédication et Ie Combat

* Libyan Islamlc Fighting Group

m Groupement Combattant Tunisien

" Groupe Islamique Combattant Marocain
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n land van de twee rivieren'. De beweging wordt ook wel 'al Qai'da in Irak' (AQI) ge-
fi.1 noemd.
3
« *

(SG) AQI werkt samen met de Ansar al Islam en hieraan gelieerde Ansar al-Sunnah
M beweging. Zarqawi verwachtte begin 2002 reeds dat de Verenigde Staten Irak zou-
'>' den binnenvallen. Daarom zou hij in februari 2002 een Tawhid cel in Duitsland en
... een Ansar al-lslam cel In Italië ertoe hebben aangezet om vrijwilligers voor de aan-
I staande jihad in Irak te werven. De cellen zijn in respectievelijk 2002 en 2003 opge-

rü rold.
O
C1
_;_) (SG) Sinds eind 2004 werkt AQI samen mei de Algerijnse terroristische groepering

GSPC. De basis voor de samenwerking zou gelegd zijn tijdens een bezoek van Abu
Hamza al-Muhajir, een medewerker van Zarqawi, aan de GSPC medio 2004. Sinds
de dood van Zarqawi in juni 2006 heeft Muhajir de leiding over AQI.
De samenwerking blijkt onder meer uit het feit dat de leider van de GSPC, Abdel-
malek Droukdal, in oktober 2004 een e-mail aan Zarqawi stuurde, waarin hij de acti-
viteiten van Zarqawi in Irak prijst. Vervolgens zou hij Zarqawi hulp hebben toege-
zegd, in ruil voor het onder druk zetten van de Algerijnse en Franse regering om
leden van de GSPC vrij te laten. Daartoe verzoekt Droukdal Zarqawi om Franse
burgers in Irak te gijzelen.

(O) Het is goed mogelijk dat Zarqawi gehoor heeft gegeven aan de verzoeken van
de GSPC. Op 27 juli 2005 eiste Zarqaw! via de jihadistische website
www.muslm.net/vb de moord op twee Algerijnse diplomaten op. De moord op de
diplomaten werd een paar dagen later door de GSPC toegejuicht op zijn website. In
2004 en 2005 zijn totaal vier Fransen gegijzeld, door nog onbekende groeperingen.

(SG) In december 2004 veranderde de GSPC zijn naam in Tanzim Qa'dat Fi Bilad
Af-Barbar, oftewel de al Qa'ida organisatie In het land van de Berbers. Deze naam
roept niet voor niets associaties op met de al Qa'ida organisatie in Irak, die geleid
wordt door Zarqawi. De samenwerking tussen GSPC en de beweging van Zarqawi
zou echter nog niet zo ver gaan dat beide bewegingen zijn gefuseerd, zoals in som-
mige berichten is gesuggereerd.

(SG) Sinds september 2006 werkt de GSPC officieel samen met al Qa'ida zelf. Dit
blijkt uil een vldeoboodschap van Zawahiri, de tweede man van al Qa'ida, die op 11
september 2006 werd uitgezonden. De leider van de GSPC, Abu Musab AbduI Wa-
dud, bevestigde de samenwerking twee dagen later met een verklaring op de web-
site van zijn organisatie. Dankzij de samenwerking met GSPC kan al Qa'ida gebruik
maken van trainingskampen in de Sahel en van recruteringsnetwerken in zowel
Noord-Afrika als Europa. De GSPC heeft vooral in Spanje, Frankrijk en Italië vrijwilli-
gers voor de jihad in Irak gerecruteerd.
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(O) Onlangs is de GSPC in Algerije een nieuwe propagandacampagne gestart.
Daarin gebruikt de organisatie de strijd in Irak expliciet als middel om nieuwe leden
te werven. De organisatie verwijst daarbij expliciet naar de recente samenwerking
met al Qa'ida.

(SG) De deels samenwerkende GSPC, GICM en LIFG bewegingen beschikken over
netwerken in West-Europa en zijn actief bij de recrutering van strijders voor de jihad
in Irak. Daardoor is het mogelijk dat dit samenwerkingsverband tot een toenemende
dreiging kan leiden voor aanslagen in Europa. LIFG faciliteerders in Iran en Pakistan
zouden voorts een belangrijke schakel vormen tussen de al Qa'ida leiding in Pakis-
tan en de AQI beweging in Irak, waarmee een weids vertakt terroristisch samenwer-
kingsverband is ontstaan, in dit verband is het van belang te beseffen dat de sa-
menwerking tussen islamisten niet zozeer via organisaties maar vooral via onderlin-
ge persoonlijke banden blijkt te verlopen. Niettemin vergroot de samenwerking tus-
sen elementen van de genoemde terroristische bewegingen de geografische flexibi-
liteit en de slagkracht van ieder van de bewegingen afzonderlijk.

(O) Het is onbekend hoeveel islamisten de GSPC heeft gerecruteerd en getraind
voor deelname aan de jihad in Irak. Wel zijn er sinds 2003 in Frankrijk, Italië en

Spanje diverse rekruteringsnetwerken van onder meer de GSPC opgerold. De
GSPC is voorts bezig om een trainingsinfrastructuur op te zetten maar tot op heden
zijn slechts enkele tientallen extremisten getraind in kleine geïmproviseerde kampen
in het noorden van Mali. De Algerijnse tak van de GSPC bestaat overigens naar
schatting uit ongeveer 500 strijders.

(SG) Afgezien van recruteringsactiviteiten in islamitische centra als moskeeën, on-
dernemen extremisten ook pogingen om individuele moslims te recruteren voor de
jihad via internet. Daarin krijgen potentiële vrijwilligers tevens advies over hoe ze
naar Irak dienen te reizen. Op één van die websites worden jeugdige Jihadi die geen
gevechtservaring hebben, overigens ontmoedigd om deel te nemen aan de jihad in
Irak. Er zou alleen nog behoefte zijn aan ervaren strijders,

(SG) Dit strookt met berichten die er op wijzen dat faciiteerders onervaren strijders
alleen willen helpen als zij zelfmoordaanslagen willen plegen. Soms worden zij ook
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Ei!
P aangemoedigd of gedwongen tot het plegen van zelfmoordaanslagen. Dit komt om-
£t! dat de meeste buitenlandse strijders jong en onervaren zijn waardoor zij alleen voor
3 zelfmoordaanslagen kunnen worden ingezet. Bovendien drukken potentiële plegers

van zelfmoordaanslagen niet al te zwaar op het budget. Dit is van belang, omdat uit
H° sommige berichten blijkt dat de budgetten van ondersteuningsnetwerken onder druk
U' staan als gevolg van de toegenomen kosten van het transport van buitenlandse
'. strijders naar Irak. Dit is mogelijk het gevolg van de toegenomen grenscontroles aan

de Irakese grens en de jacht van de Syrische veiligheidsdiensten op buitenlandse
Iv strijders. Dit zou hebben kunnen leiden tot hogere kosten bij het omkopen van vei-
':£' ligheidsagenten. Een ander voordeel van het gebruik van zelfmoordaanslagen is dat

de zelfmoordplegers na hun daad in ieder geval geen gevoelige informatie over de
beweging die hen heeft ingezet zullen prijsgeven.

6. Reisroutes en faciliterings netwerken

6.1 Routes naar irak

(SG) Volgens een schatting uit augustus 2006 zou 70% van de buitenlandse strij-
ders via Syrië Irak binnentrekken. Daarnaast zou nog 10 tot 15% van de buitenland-
se strijders vanuit Saoedi-Arabië de grens met Irak oversteken. Ongeveer 10% van
de jihadi zou via Iran naar Irak reizen. De rest reist vermoedelijk via Koeweit, Turkije
en Jordanië naar Irak. Begin november 2006 zou de instroom van buitenlandse strij-
ders naar Irak vanuit Syrië nog iets gedaald zijn tot een geschatte 35 tot 65 per
maand. In totaal zouden maandelijks nog 50 tot 80 strijders vanuit het buitenland
Irak binnenkomen.

(SG) Ondanks de forse investeringen in de bewaking van de grens tussen Irak en
Saoedi-Arabië, zou een aantal buitenlandse strijders er toch in zijn geslaagd om in
december 2005 vanuit Saoedi-Arabië de grens met Irak over te steken. Zij zouden
vervolgens door faciliteerders van het Sjeik Sayf netwerk worden vervoerd naar het
gebied rond het West-lrakese woestijndorp Ar Rutbah.

(O) Europese jihadi op weg naar Irak reizen doorgaans mogelijk eerst naar een an-
der Europees land alvorens zij koers zetten naar het Midden-Oosten. Hiermee
trachten zij hun uiteindelijke reisdoel te verhullen. Het is mogelijk dat een groot aan-
tal van hen via Groot-Brittannié naar Irak reist. Volgens de MIS komt dit door de ef-
fectiviteit van het mensensrnokkelnetwerk in Groot-Brittannië.

(SG) Een belangrijk deel van de Europese jihadisten zou via Turkije en Syrië naar
Irak reizen. De Belgische vrouw Murlëi Degauqe, die in oktober 2005 een zelf-
moordaanslag pleegde in Irak, was per auto vanuit België vla Turkije en Syrië naar
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6.2

Irak gereisd. De meeste vrijwilligers voor de jihad in Irak zouden per vliegtuig naar
de Syrische hoofdstad Damascus reizen. Zij maken daarbij vaak gebruik van een
vals paspoort. Inwoners uit Arabische landen en Noord-Afrika hebben geen visum
nodig om naar Syrië te reizen.

Faciliteringsnetwerken Syrië en Irak
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n (O) Syrië zou volgens de VS te weinig doen om te beletten dat buitenlandse strijders
via Syrië naar Irak reizen. De Verenigde Staten hebben daarom sinds eind 2003
toenemende druk uitgeoefend op Syrië om maatregelen te nemen. In mei 2004 heb-
ben de VS uiteindelijk economische sancties opgelegd aan Syrië.
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(O) Niettemin deed het Witte Huis op 21 november 2006 een oproep aan Syrië meer
inspanningen te leveren om de stroom van buitenlandse strijders naar Irak via Syrië
af te remmen.
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6.4 Reisbewegingen tussen Irak en Afghanistan

(SG) Het aantal - single source - meldingen over reisbewegingen van jihadstrijders
en trainers vanuit Irak via Iran en Pakistan naar Afghanistan neemt toe. Ook reizen
af en toe jihadisten in omgekeerde richting. Zo zou in december 2006 nog een tiental
strijders vanuit Afghanistan naar Irak zijn gereisd. Onder de strijders die zich vanuit
Irak naar Afghanistan begeven, zou zich een aantal vrijwilligers voor zelfmoordaan-
slagen bevinden. Het zou echter met name gaan om personen met specifieke kennis
en ervaring. Zij geven trainingen op onder meer het gebied van (SVB)lED's. Dit ver-
Klaart waarom de Taliban in Afghanistan geregeld gebruik maakt van IED technieken
die ook door het verzet in Irak worden toegepast. Daarnaast probeert al Qa'ida me-
thodes die in Irak succesvol bleken, over te dragen aan de Taliban vla onder meer
videofilms op Internet.

6.5

-

Routes naar Europa

(SG) Er is geen specifieke Informatie bekend over de routes die terroristen nemen
om vanuit het Midden-Oosten of Noord-Afrika Europa binnen te komen. Vermoede-
lijk maken terroristen deels gebruik van dezelfde routes als legale of illegale immi-
granten.

(O) Illegale immigranten uit landen als Afghanistan, Irak en India, reizen vermoede-
lijk via de volgende landen naar Europa: Iran, Irak, Turkije, Bulgarije en Roemenië.
Een andere route loopt vla Turkije. Bulgarije, Servië en Kroatië.

(SG) Een groot aantal emigranten uit Noord-Afrika probeert doorgaans via Spanje
de Europese Unie binnen te komen. Ze steken de Straat van Gibraltar over of ze
proberen vanuit West-Afrika per boot de Canarische Eilanden te bereiken.

(O) In december 2006 werd een operationeel lid van de GSPC dood aangetroffen in
een boot met Afrikaanse vluchtelingen, die op weg was naar Europa. Dit lijkt het
vermoeden te bevestigen dat extremisten zich onder vluchtelingen mengen om niet
te worden ontdekt.

(O) Door een betere grensbewaking in de Straat van Gibraltar en de Spaanse encla-
ves Ceuta en Melilla in Marokko is de route vanuit Noord-Afrika naar het Spaanse
vasteland bemoeilijkt. Er zijn Indicaties dat immigranten uit Noord-Afrika daarom
proberen om via Libië en Italië de Europese Unie te bereiken. Het aantal Noord-
Afrikaanse immigranten in Noord-ltalië is gestegen van 13594 in 2004 tot 22824 in
2005. Italiaanse autoriteiten vrezen dat islamitische terroristen uit Noord-Afrika Eu-
ropa proberen te bereiken door zich tussen de grote aantallen illegale immigranten
te voegen. De in Italië aanwezige islamitische terroristen zijn immers van oorsprong
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voor een groot deel uit Noord-Afrika afkomstig. Italiaanse inlichtingendiensten wijzen
erop dat binnen- en buitenlandse maffia-organisaties betrokken zijn bij de illegale
immigratie.

(SG) Libië zou momenteel 'de' doorvoerhaven zijn voor reizigers uit verschillende
delen van Afrika die op illegale wijze Europa binnen willen komen. De route via Libië
zou in trek zijn vanwege de strenge bewaking van de grenzen tussen Marokko en
Spanje, de slechte grensbewaking in met name het zuiden van Libië en de goede
ligging ten opzichte van Malta en de Italiaanse eilanden. Daarnaast is in oktober
2006 de eerste lijnvluchtverblnding tot stand gebracht tussen de Libische hoofdstad
Tripoli en de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Mede gezien de nog gebrekkige grens-
controle op de luchthaven in Sarajevo, vormt de nieuwe vliegverbinding een aan-
trekkelijke manier voor illegalen en extremisten om vanuit Noord-Afrika het vasteland
van Europa te bereiken.
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9.

9.1

Dreiging terugkerende buitenlandse strijders

Algemeen

(SG) Tot op heden zijn er geen indicaties die er op wijzen dat buitenlandse strijders
in grote aantallen Irak verlaten. AHeen buitenlandse strijders die over specifieke ken-
nis en ervaring beschikken, worden ingezet voor het plegen en voorbereiden van
conventionele aanslagen. Slechts een heel klein aantal buitenlandse strijders blijkt
Nerover te beschikken. De overgrote meerderheid van de buitenlandse vrijwilligers
wordt er daarom toe aangezet om zelfmoordaanslagen te plegen. Ou beperkt de
mate waarin buitenlandse strijders na hun deelname aan de jihad in Irak kunnen
worden ingezet voor operaties buiten Irak.
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(SG) Binnen sommige terroristische organisaties in Irak zou dan ook bezorgdheid
zijn ontstaan over het feit dat de grote hoeveelheid zelfmoordaanslagen een hoge tol
eist onder de jihadisten in Irak. De vrees is dat hierdoor de continuïteit van de inter-
nationale jihad in gevaar komt. Daarom zou zijn overwogen om het aantal zelf-
moordaanslagen te verminderen en meer aandacht te besteden aan het opleiden en
trainen van potentiële terroristen. De trainingsfaciliteiten in Mali van de met AQ en
AQl samenwerkende GSPC zouden hieraan kunnen bijdragen.

(SG) Deze dreiging kan betrekking hebben op het faciliteren of plegen van aansla-
gen of op de recrutering of beïnvloeding van nieuwe potentiële vrijwilligers voor de
jihad. Uit verschillende berichten blijkt dat jihadisten die zijn teruggekeerd uit Irak
vooral door de jeugd als helden worden vereerd. Zij kunnen daarom een belangrijke
stimulerende rol spelen bij het radicaliseringsproces van jongeren.

(SC) Sinds het ontstaan van de al Qa'ida in de Maghreb organisatie is het duidelijk
dat de onderling samenwerkende Noord-Afrikaanse terroristische bewegingen zich
willen inzetten voor de internationale jihad van al Qa'ida. Dit kan op termijn tot een
grotere terroristische dreiging jegens onder meer Europa leiden, omdat de organisa-
tie over netwerken in Europa beschikt en strijders recruteert voor de strijd in Irak.

(SG) Onderstaande paragraaf 9.2 vormt een opsomming van indicaties over de
dreiging van aanslagen van AQl in het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde
Staten. Paragraaf 9.3 bevat indicaties die wijzen op terugkerende jihadisten, en de
eventuele daaraan gerelateerde aanslagdreiging, die niet specifiek aan AQl zijn toe
te wijzen.

9.2 Dreiging al Qa'ida in Irak richting buitenland

(SG) De rol van buitenlandse strijders in Irak is sinds 2003 sterk afgenomen. Ook de
van oorsprong door buitenlandse strijders gedomineerde AQl beweging van Zarqawi
bestaat inmiddels naar schatting voor 80% uit Irakese strijders.
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j, (O) Daarom zou Zarqawi in juli 2005 hebben voorgesteld om een deel van de bui-
3 tenlandse strijders aan zijn AQI beweging te onttrekken en hen in te zetten voor het

plegen van aanslagen in zowel het Midden-Oosten als Europa. De leiders van al
^ Qa'ida in Pakistan zouden hebben aangedrongen om 1000 van hen in te zetten voor
U het plegen van aanslagen buiten Irak. Op 22 augustus 2005 werd een audiobood-
I schap van Zarqawi op het intemetforum Al-Meer geplaatst. Daarin dreigde hij om de

strijd in trak uit te breiden naar Europa met behulp van Europese terroristische cel-
[,'-, ien. Het kan zijn dat hij daarmee probeerde de leiding van a! Qa'ida tevreden te
O stellen, omdat bekend is dat hijzelf meer prioriteit hechtte aan het bestrijden van
£' seculiere regimes in het Midden-Oosten.
--J

(O) Vertegenwoordigers van Jordaanse inlichtingendiensten hebben in juni 2006
tegenover de pers verklaard dat Zarqawi een deel van zijn strijders inzette voor ope-
raties buiten Irak. Zarqawi zou volgens hen naar schatting 300 buitenlandse strijders
hebben getraind in Irak om hen vervolgens aanslagen te laten plegen in hun vader-
land. Hoewel de genoemde aantallen van 300 of 1000 strijders overdreven lijken, is
een aantal aanslagen in de regio en een aantal in Europa geplande aanslagen hier-
van mogelijk het gevolg.

(O) Oe zelfmoordaanslagen op drie hotels in de Jordaanse hoofdstad Amman van 9
november 2005 en de raketaanvallen van respectievelijk 19 augustus 2005 op Ame-
rikaanse marineschepen in Aqaba en Eilat en van 27 december 2005 op de Israëli-
sche stad Kiryat Shmona, worden aan de AQI beweging van Zarqawi toegeschre-
ven. AQI heeft de aanslagen ook zelf opgeëist.

(SC) Voorts plande de vermoedelijk aan Zarqawi gelieerd Syriër Luai Sakka een
(verijdelde) aanslag op een Israëlisch cruiseschip in Turkije. Dit bleek uit het onder-
zoek naar de toedracht van een explosie in augustus 2005 in het appartement van
Sakka. Hij zou - naar eigen zeggen - opdracht voor de aanslag hebben gekregen
van Zarqawi. Sakka zou verder een rol gespeeld bij de financiering van de aansla-
gen op Turkse synagogen, het Britse consulaat en de Britse Barciays bank in Istan-
bul. Vervolgens zou hij Zarqawi hebben bijgestaan bij de verdediging van Fallujah
tegen de aanvat van Amerikaanse mariniers in maart 2004. Het is onduidelijk of
Sakka de aanslag inderdaad in opdracht van Zarqawi pleegde. Wel blijkt uit meerde-
re bronnen dat Sakka en Zarqawi goede relaties onderhielden.

(O) Uit Spaanse rechtbankverslagen blikt dat Zarqawi reeds in februari 2002 een
plan uitwerkte om recruteurs vanuit Irak naar Europa te sturen die vrijwilligers voor
de jihad in Irak moesten werven. Daarbij steunde hij met name op een cel van de
Tawhid beweging in Duitsland en een Italiaanse cel van de Ansar al Islam. De Duit-
se Tawhid cel en de Italiaanse cel zijn respectievelijk in 2002 en 2003 opgerold. Het
Tawhid netwerk in Duitsland vormde net als het Ansar al-lslam netwerk in Italië een
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belangrijke steunpilaar voor het terroristische netwerk van Zarqawi in West-Europa.
Zarqawi zou de Tawhid cel in Duitsland reeds in oktober 2000 hebben opgericht.

(O) Volgens Louis Caprioli, een voormalig hoofd van de Franse politie, zou Zarqawi
reeds in 2002 een gifgasaanslag hebben gepland op de Parijse metro. De DST ar-
resteerde de Algerijnse leden van de uitvoerende cel In december 2002, waarmee
de aanslag werd voorkomen.

(O) Vooralsnog lijkt de opvolger van Zarqawi, die bekend is onder de naam Abu
Hamza al-Muhajir, vooral bezig te zijn met de strijd in Irak. Echter in een audiobood-
schap van 10 november 2006 zei hij dat de jihad niet zal stoppen totdat "de Olijfberg
in Jeruzalem is bereikt en het Witte Huls in Washington is vernietigd." Deze uit-
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spraak is duidelijk in overeenstemming met de door al Qa'ida gepropageerde we-
reldwijde jihad. Er zijn voor zover bekend echter geen indicaties waaruit blijkt dat hij
(buitenlandse) jlhadisten vanuit Irak naar het buitenland zou willen sturen om daar
jihadistische cellen te gaan vormen en aanslagen te plegen.

(O) Uit in beslag genomen documenten van AQI zou blijken dat de beweging van
plan was om terroristische operaties te plegen in de Verenigde Staten. Volgens een
verklaring van de DIA aan de Amerikaanse Senaat waren de documenten in de
tweede helft van 2006 gevonden bij een inval in een AQI safe house in Irak. Het is
onduidelijk of de geplande operaties in verband staan met de genoemde uitspraken
van Muhajir,

Overige Indicaties van terugkerende jihadisten

(O) De Marokkaan Hamid Bach reisde in juni 2004 samen met een ander iid van een
islamlstische cel uit Montpellier, Hamza Safi, naar Irak. Daar zou hij mogelijk een
zelfmoordaanslag willen gaan plegen. Eenmaal in Syrië bedacht hij zich echter. Een
lid van een faciliteringsnetwerk voor buitenlandse strijders zou hem vervolgens heb-
ben overtuigd om een aanslag in Italië te gaan voorbereiden. Bach werd op 21 juni
2005 met drie anderen gearresteerd door de Franse veiligheidsdienst DST. In zijn
huis in Montpellier werden de ingrediënten gevonden voor het maken van een che-
mische bom.

(SG) Enkele faciliteerders van buitenlandse strijders in Syrië hebben in 2006 ver-
schillende keren gevraagd om strijders met een EU visum of om een EU paspoort.
Hieruit zou Kunnen worden geconcludeerd dat zij mogelijk van plan waren om strij-
ders na verloop van tijd naar Europa te sturen.

(O) Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje en Italië zouden volgens een
Spaanse krant sinds eind 2005 gezamenlijk een geheime lijst bijhouden van perso-
nen die verdacht worden van terrorisme. De landen denken op die manier sneller
informatie te kunnen uitwisselen over de betrokken personen. Het gaat hierbij om
potentieel gevaarlijke personen tegen wie (nog) geen strafrechtelijk proces gevoerd
wordt. De lijst zou ondertussen zo'n 200 namen bevatten. Hieronder vallen zowel
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teruggekeerde jihadisten als islamisten die tevergeefs Irak hebben proberen te be-
reiken. Spanje zou zo'n twintig namen aan de lijst hebben toegevoegd. De namen-
lijst zou alleen toegankelijk zijn voor de politiediensten van de samenwerkende lan-
den.

(O) Begin mei 2006 hadden de Spaanse rechter Baltazar Garzon en de directeur
van de Franse DST, Pierre de Bousquet, verklaard dat zij over indicaties beschikken
dat sommige buitenlandse strijders vanuit Irak reeds zijn teruggekeerd naar Europa.
Daar zouden zij vermoedelijk netwerken gaan oprichten om terroristische activiteiten
te ondersteunen of voor te bereiden. In juli 2006 voegde De Bousquet hieraan toe
dat sommige jihadisten die naar Syrië reizen om deel te nemen aan de jihad, zouden
weigeren om zelfmoordaanslagen uit te voeren. Zij zouden dan een training krijgen
en vervolgens worden teruggestuurd naar Frankrijk, om terroristische aanslagen
voor te bereiden.

(O) Recente berichten lijken de uitspraken van Baltazar Garzon en de Bousquet te
bevestigen. Rond 6 november 2006 arresteerde de Spaanse politie in Madrid vier
personen, onder wie een Egyptenaar en drie Algerijnen, omdat zij ervan verdacht
werden identiteitsdocumenten te vervalsen waarmee buitenlandse strijders vanuit
Irak via Spanje naar Europa konden (terug)reizen. De operatie die hieraan ten
grondslag lag droeg de codenaam Suez. Tijdens een huiszoeking zouden vervalste
Identiteitsdocumenten en aanverwante apparatuur zijn gevonden. Het vervalsers-
netwerk zou ten minste twee jaar actief zijn geweest. Een van de Algerijnen, Nas-
reddine Bousbaa, werd reeds in juli 2004 gearresteerd omdat hij documenten zou
hebben vervalst voor organisatoren van de aanslag in Madrid op 11 maart 2004. Hij
werd medio februari 2005 vrijgelaten.
Voorts zou onlangs een aantal jihadisten uit Irak zijn teruggekeerd naar Spanje. Zij
zouden in Irak gevechtservaring hebben opgedaan en gelieerd zijn aan cellen die
behoren tot het netwerk van wijlen Zarqawi. Dit verklaarde de plaatsvervangend
directeur Mariano Simancas van Europol medio december 2006 tegenover de pers.
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(O) Als gevolg van de aanhoudende strijd in Irak verlaten maandelijks duizenden
Irakezen hun land. Naar schatting 1,8 miljoen Irakezen zouden inmiddels zijn ge-
vlucht naar buurlanden. Vooral in Jordanië en Syrië wonen veel gevluchte Irakezen.
Beide landen zouden naar schatting respectievelijk 1.000 en 2.000 vluchtelingen per
dag ontvangen. Ook Europa blijkt een geliefde bestemming voor vluchtende Irake-
zen, in het bijzonder Zweden, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Uit
recente cijfers blijkt dat in 2006 8.951 Irakezen asiel aanvroegen in Zweden (tegen-
over 2330 in 2005). Van hen arriveerden er 3.000 in de maanden november en de-
cember. Het aantal dat in Zweden asiel aanvroeg, vertegenwoordigde vrijwel de helft
(45%) van het aantal aanvragen voor heel Europa (16.261). Zweden is populair bij
Irakezen vanwege de liberale asielwetgeving en het feit dat zich reeds 80.000 Irake-
zen in het land bevinden. Het is niet uit te sluiten dat zich onder deze stroom asiel-
zoekers potentiële terroristen schuil houden die een bedreiging voor Europa kunnen
gaan vormen.

(SG) Veel van de naar Syrië uitgeweken Irakese vluchtelingen zouden proberen een
visum proberen aan te vragen bij in Damascus gevestigde ambassades van landen
van de Europese Unie.

10. Beoordeling

(SG) In 2005 zou naar schatting maximaal 10% van de in Irak strijdende jihadisten
uit het buitenland afkomstig zijn. In totaal zouden naar schatting 100 tot 350 jihadis-
ten vanuit Europa naar Irak gereisd zijn. De instroom van buitenlandse terroristen
naar Irak is ten opzichte van eind 2005 met ongeveer de helft gedaald tot ongeveer
80 per maand. Het grootste deel van hen komt via Syrië Irak binnen. De rol van bui-
tenlandse strijders in Irak is sinds 2005 nog verder afgenomen. Zelfs de voorheen
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door buitenlandse jihadisten gedomineerde al Qa'ida in Irak beweging zou nu voor
80% uit Irakezen bestaan. Het aantal zelfmoordaanslagen in Irak vertoont vooral
sinds december 2006 een dalende trend. Deze trend kan deels aan de afname van
de toestroom van buitenlandse strijders worden toegeschreven. In Europa bleken
vooral achtereenvolgens in Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Groot-Brittannië
recruteringscellen actief voor de jihad in Irak. In totaal zijn naar schatting 220 arres-
taties verricht onder leden van in Europa opererende recruteringscellen.

(SG) Vooralsnog is het onduidelijk welke gevolgen de dood van Zarqawi zal hebben
voor de inzet van buitenlandse strijders in Irak. Dit hangt mede af van het beleid van
zijn nog niet geïdentificeerde opvolger die de schuilnaam Abu Hamza al-Muhajir
heeft aangenomen. Zijn prioriteit lijkt vooralsnog bij de jihad in Irak te liggen. Er zijn
voor zover bekend geen indicaties bekend waaruit kan worden afgeleid dat hij jiha-
disten vanuit Irak naar het buitenland zou hebben gestuurd voor het uitvoeren van
terroristische operaties.
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