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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum
11 maart 2020
Onderwerp Het bericht dat Syriërs feestvieren omdat Aleppo volledig Jihadist vrij
en veilig is verklaard en de Syriërs in Nederland terug kunnen

Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor
Justitie en Veiligheid van 21 februari 2020, aangaande het bericht dat Syriërs
feestvieren omdat Aleppo jihadist vrij is verklaard en de Syriërs in Nederland
terug kunnen.
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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Dit bericht is 16 februari 2020 op Twitter verschenen en is afkomstig van de NGO
Syrian Civil War Map. Of de situatie in Syrië, of in een deel van Syrië, weer veilig
genoeg is om naartoe terug te keren, wordt beoordeeld op basis van feiten. Deze
feiten worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verzameld aan de hand
van meerdere objectieve bronnen en gepubliceerd in een algemeen ambtsbericht.
Het meest recente ambtsbericht ten aanzien van de veiligheidssituatie in Syrië
werd uitgebracht op 4 juli 2019. Zoals ik uw Kamer bij brief van 3 oktober 2019
heb geïnformeerd, gaf dit ambtsbericht geen aanleiding om het landgebonden
asielbeleid aangaande Syrië te wijzigen1.
Ik blijf de situatie in Syrië nauwgezet volgen en heb het Ministerie van
Buitenlandse Zaken gevraagd om in de eerste helft van 2020 een nieuw algemeen
ambtsbericht op te stellen. Op grond van dat ambtsbericht zal worden bezien of
het asielbeleid Syrië aanpassing behoeft. Ik zal uw Kamer vervolgens hierover bij
brief informeren.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Ankie Broekers-Knol
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