
	  
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  vervolgvragen	  aanpak	  Rotterdamse	  Israël-‐gangers	  en	  ronselpraktijken	  
	  
Rotterdam,	  6	  oktober	  2014	  
	  
In	  de	  beantwoording	  (16	  september	  2014)	  van	  onze	  schriftelijke	  vragen	  (6	  augustus	  2014)	  over	  
Rotterdamse	  Israël-‐gangers,	  laat	  u	  weten	  geen	  enkele	  weet	  te	  hebben	  van	  Rotterdammers	  die	  
participeren	  in	  het	  Israëlisch	  leger	  (IDF).	  Op	  basis	  hiervan	  heeft	  u	  al	  onze	  overige	  vragen	  over	  
Rotterdamse	  Israël-‐gangers	  afgedaan	  met	  het	  gegeven	  dat	  er	  bij	  u	  geen	  signalen	  hierover	  bekend	  
zijn.	  	  
	  
We	  zien	  dat	  de	  veiligheidsdiensten	  scherp	  toezien	  op	  eventuele	  veiligheidsrisico’s	  en	  eventuele	  
betrokkenheid	  van	  Syrië-‐gangers	  bij	  oorlogsmisdaden.	  Wij	  dienen	  er	  voor	  te	  waken	  dat	  wij	  onszelf	  
hierop	  blind	  staren	  en	  onze	  ogen	  sluiten	  voor	  de	  veiligheidsrisico’s	  die	  gepaard	  gaan	  met	  (de	  
terugkomst	  van)	  Israël-‐gangers	  en	  hun	  eventuele	  betrokkenheid	  bij	  oorlogsmisdaden.	  	  
	  
Op	  social	  media	  (waaronder	  twitter,	  facebook	  en	  YouTube)	  zijn	  er	  verschillende	  gevallen	  bekend	  van	  
Rotterdammers	  die	  participeren	  in	  het	  Israëlisch	  leger.	  Indien	  deze	  gevallen	  bij	  u	  nog	  steeds	  niet	  
bekend	  zijn,	  kunt	  u	  informatie	  hierover	  opvragen	  bij	  ondergetekenden.	  	  	  
	  
Omdat	  u	  al	  de	  eerder	  gestelde	  schriftelijke	  vragen	  over	  dit	  onderwerp	  heeft	  afgedaan	  met	  het	  
antwoord	  dat	  er	  bij	  u	  geen	  signalen	  over	  Rotterdamse	  Israël-‐gangers	  bekend	  zijn,	  voelen	  wij	  ons	  
genoodzaakt	  een	  aantal	  van	  de	  eerdere	  vragen	  hierover	  opnieuw	  te	  stellen:	  	  
	  

1. Hoe	  kan	  het	  zo	  zijn	  dat	  deze	  Rotterdamse	  Israël-‐gangers	  wel	  open	  en	  bloot	  bekend	  zijn	  bij	  
het	  grotere	  publiek,	  maar	  niet	  bij	  onze	  veiligheidsdiensten	  en	  de	  burgemeester?	  

2. Heeft	  u	  er	  vertrouwen	  in	  dat	  relevante	  signalen	  in	  dit	  verband	  worden	  opgevangen	  en	  
voldoende	  in	  de	  gaten	  worden	  gehouden?	  

	  
Inmiddels	  heeft	  Human	  Right	  Watch	  geconstateerd	  dat	  het	  Israëlisch	  leger	  in	  de	  recente	  oorlog	  
tegen	  Gaza	  –	  net	  als	  in	  eerdere	  oorlogen	  -‐	  oorlogsmisdaden	  heeft	  gepleegd.	  Het	  is	  niet	  uit	  te	  sluiten	  
dat	  ook	  Israël-‐gangers	  uit	  Rotterdam	  zich	  hieraan	  schuldig	  hebben	  gemaakt.	  	  
	  

3. a.	  Is	  onderzoek	  hiernaar	  reeds	  bij	  u	  bekend?	  	  
b.	  Bent	  u	  bereid	  om	  landelijk	  te	  pleiten	  voor	  meer	  aandacht	  voor	  de	  motieven	  en	  daden	  
van	  deze	  groep	  Israël-‐gangers,	  zoals	  er	  is	  voor	  de	  groep	  jongeren	  die	  bijvoorbeeld	  naar	  
Syrië	  afreist?	  Zodat	  het	  beter	  onderzocht	  kan	  worden	  of	  de	  Israël-‐gangers	  uit	  Rotterdam	  
zich	  schuldig	  hebben	  gemaakt	  aan	  oorlogsmisdaden.	  	  
c.	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  	  

	  



	  
Eind	  augustus	  heeft	  een	  Israël-‐fanaat	  uit	  Rome	  (die	  de	  ambitie	  koesterde	  om	  te	  participeren	  in	  het	  
Israëlisch	  leger)	  met	  zijn	  zakmes	  een	  huishoudster	  onthoofd.	  Nadat	  hij	  zich	  uit	  te	  voeten	  maakte	  is	  hij	  
doodgeschoten	  door	  de	  politie.	  Incidenten	  als	  deze	  tonen	  aan	  dat	  de	  aanwezigheid,	  dan	  wel	  de	  
terugkeer,	  van	  doorgedraaide	  Israël-‐fanaten	  niet	  zonder	  veiligheidsrisico’s	  gepaard	  gaat.	  	  
	  

	  
4. Wordt	  inmiddels	  informatie	  omtrent	  ronselpraktijken,	  uitreizen	  van	  deze	  Israël-‐gangers	  

en	  hun	  mogelijke	  terugkomst	  naar	  Rotterdam	  door	  veiligheidsdiensten	  met	  u	  gedeeld,	  of	  
nog	  steeds	  niet?	  	  

5. Hoeveel	  Rotterdammers	  maken	  op	  dit	  moment	  deel	  uit	  van	  het	  Israëlisch	  leger	  en/of	  
hebben	  dit	  in	  het	  verleden	  gedaan?	  	  

6. Mocht	  het	  antwoord	  op	  bovenstaande	  vraag	  nog	  steeds	  niet	  bij	  u	  bekend	  zijn,	  bent	  u	  dan	  
bereid	  om	  hierover	  informatie	  op	  te	  vragen	  bij	  de	  organisatie	  Sar-‐El?	  Zo	  niet	  waarom	  
niet?	  Zo	  ja,	  wanneer	  kunt	  u	  ons	  informeren	  over	  hun	  antwoord	  hierop?	  	  
	  

De	  organisatie	  Sar-‐El	  ronselt	  Nederlandse	  jongeren	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  Israëlisch	  leger.	  Dit	  
doen	  ze	  onder	  meer	  met	  (onlangs	  uitgekomen)	  YouTube-‐filmpjes	  waarin	  ook	  Rotterdamse	  jongeren	  
worden	  gebruikt	  voor	  deze	  ronselpraktijken.	  Mocht	  dit	  materiaal	  niet	  bij	  uw	  inlichtingendiensten	  
bekend	  zijn,	  dan	  kunt	  u	  ook	  hiervoor	  contact	  opnemen	  met	  ondergetekenden.	  	  	  
	  

7. Is	  de	  organisatie	  Sar-‐El	  bij	  u	  bekend?	  	  
8. Hoe	  waardeert	  u	  de	  inzet	  van	  deze	  organisatie	  om	  Rotterdamse	  jongeren	  te	  ronselen	  voor	  

het	  Israëlisch	  leger?	  
9. Hoe	  waardeert	  u	  het	  feit	  dat	  ook	  Rotterdammers	  zelf	  jongeren	  ronselen	  om	  deel	  te	  nemen	  

aan	  het	  Israëlisch	  leger?	  
10. Welke	  bestuurlijke	  aanpak	  geldt	  er	  voor	  organisaties	  of	  personen	  die	  Rotterdammers	  

ronselen	  voor	  het	  Israëlisch	  leger?	  	  	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  

	  
	  
Nourdin	  El	  Ouali	   	   	   Leo	  de	  Kleijn	  
NIDA	  Rotterdam	  	   	   	   SP	  Rotterdam	  


