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Coolsingel 40 
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Rotterdam, 4 oktober 2017 

 

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording 

Betreft: IUR broeinest van jihadisme 

 

Geacht college, 

 

Afgelopen vrijdag verscheen in het Journal for Deradicalization een artikel van Maarten van Leyenhorst en 

Ada Andreas over de achtergrond van zesentwintig uit Nederland afkomstige verdachten van jihadisme. Het 

gaat hierbij om personen die zouden zijn afgereisd naar Syrië of plannen in die richting hadden, dan wel 

betrokken zouden zijn geweest bij ronselpraktijken of het faciliteren van jihadistische activiteiten. In bijna de 

helft van de gevallen gaat het om personen met een Marokkaanse achtergrond. Ten tijde van het 

verschijnen van het onderzoek was er reeds sprake van zestien veroordelingen. Drie verdachten zijn 

inmiddels gesneuveld in Syrië. 

Uit het onderzoek blijkt dat niet minder dan vijf personen aantoonbaar banden hebben met de 

Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR); de fopuniversiteit die zich inmiddels noodgedwongen Islamic 

University of Applied Sciences Rotterdam noemt. Drie van hen volgden er daadwerkelijk een ‘opleiding’. De 

IUR rolt sinds haar oprichting van schandaal naar schandaal, doorgaans veroorzaakt door haatzaaiende en 

gewelddadige teksten en oproepen van rector Ahmet Akgündüz. Als gevolg van hinderlijke regelgeving 

hebben jarenlange pogingen om de instelling te sluiten echter nog altijd niet tot resultaat geleid.  

De bevindingen van Andreas en Van Leyenhorst tonen wat Leefbaar Rotterdam en de VVD betreft aan dat 

de IUR een directe bedreiging voor de openbare orde en veiligheid vormt.  

 

Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college: 

 

1. Bent u bekend met het onderzoek ‘Dutch Suspects of Terrorist Activity: A Study of Their Biographical 

Backgrounds Based on Primary Sources’ van Van Leyenhorst en Andreas in het Journal for 

Deradicalization? 

2. Wat is uw oordeel over het feit dat maar liefst vijf van de zesentwintig onderzochte jihadisten een 

opleiding volgden (of een poging daartoe deden) aan de IUR? 

3. Bent u het met onze conclusie eens dat de IUR hiermee een aanzienlijke aantrekkingskracht lijkt uit 

te oefenen op jihadisten en/of jihadistische sympathieën onder studenten lijkt te voeden? Zo nee, 

waarom niet? 

4. Is deze informatie nieuw voor u? Zo nee, waarom is deze niet met de raad gedeeld? Zo ja, wat zegt 

dat wat u betreft over de effectiviteit van de radicaliseringsaanpak? 

5. Bent u het met ons eens dat de IUR hiermee een direct gevaar voor de openbare orde en veiligheid 

vormt? Zo nee, waarom niet? 

6. Zo ja, bent u bereid om per direct tot sluiting van de IUR over te gaan? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Tanya Hoogwerf     Antoinette Laan 

Leefbaar Rotterdam     VVD 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Leefbaar
Stadhuis Rotterdam
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301 1 AD Rotterdam
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Geacht college,

Afgelopen vrijdag verscheen in het Journal for Deradicalization een artikel van Maarten van Leyenhorst en
Ada Andreas over de achtergrond van zesentwintig uit Nederland afkomstige verdachten van jihadisme. Het
gaat hierbij om personen die zouden zijn afgereisd naar Syrié of plannen in die richting hadden, dan wel
betrokken zouden zijn geweest bij ronselpraktijken of het faciliteren van jihadistische activiteiten. In bijna de
helft van de gevallen gaat het om personen met een Marokkaanse achtergrond. Ten tijde van het
verschijnen van het onderzoek was er reeds sprake van zestien veroordelingen. Drie verdachten zijn
inmiddels gesneuveld in Syrié.

Uit het onderzoek blijkt dat niet minder dan vijf personen aantoonbaar banden hebben met de
lslamitische Universiteit Rotterdam (IUR); de fopuniversiteit die zich inmiddels noodgedwongen Islamic
University of Applied Sciences Rotterdam noemt. Drie van hen volgden er daadwerkelijk een ‘opleiding’. De
IUR rolt sinds haar oprichting van schandaal naar schandaal, doorgaans veroorzaakt door haatzaaiende en
gewelddadige teksten en oproepen van rector Ahmet Akgiindiiz. Als gevolg van hinderlijke regelgeving
hebben jarenlange pogingen om de instelling te sluiten echter nog altijd niet tot resultaat geleid.
De bevindingen van Andreas en Van Leyenhorst tonen wat Leefbaar Rotterdam en de WD betreft aan dat
de IUR een directe bedreiging voor de openbare orde en veiligheid vormt.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Bent u bekend met het onderzoek ‘Dutch Suspects of TerroristActivity: A Study of Their Biographical
Backgrounds Based on Primary Sources’ van Van Leyenhorst en Andreas in het Journal for
Deradicalization?

2. Wat is uw oordeel over het feit dat maar liefst vijf van de zesentwintig onderzochte jihadisten een
opleiding volgden (of een poging daartoe deden) aan de IUR?

3. Bent u het met onze conclusie eens dat de IUR hiermee een aanzienlijke aantrekkingskracht lijkt uit
te oefenen op jihadisten en/of jihadistische sympathieén onder studenten lijkt te voeden? Zo nee,
waarom niet?

4. Is deze informatie nieuw voor u? Zo nee, waarom is deze niet met de raad gedeeld? Zo ja, wat zegt
dat wat u betreft over de effectiviteit van de radicaliseringsaanpak?

5. Bent u het met ons eens dat de IUR hiermee een direct gevaar voor de openbare orde en veiligheid
vormt? Zo nee, waarom niet?

6. Zo ja, bent u bereid om per direct tot sluiting van de IUR over te gaan?

Met vriendelijke groet,

Tanya Hoogwerf Antoinette Laan
Leefbaar Rotterdam VVD
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