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IS-vrouwen wellicht terug

De deur blijft op een kier voor IS-vrouwen die terug naar Nederland proberen te komen. De
Tweede Kamer sputtert weliswaar tegen en oppert enkele alternatieven, maar onder de
streep wordt niet uitgesloten dat in navolging van Ilham B. meer jihadisten worden
opgehaald.
Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer zien liever dat uitreizigers buiten Nederland worden
berecht. Maar zo hard als er daags na het ophalen van de Goudse IS-ganger Ilham B. werd
geprotesteerd, klonk het verzet donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer niet.
Begin juni zetten de VVD en het CDA nog de hakken in het zand. Zo fulmineerde VVD-Kamerlid Ingrid
Michon dat die vrouwen wat haar betreft ’daar in die zandbak blijven’. „Dit zijn vrouwen die hun
middelvinger naar Nederland hebben opgestoken”, voegde CDA’er Anne Kuik daaraan toe.
Nu toonden ze meer begrip voor het standpunt van het demissionaire kabinet om IS-vrouwen in
sommige gevallen toch op te halen, omdat strafzaken anders dreigen te verlopen. Michon zegt nog
altijd ’een voorkeur’ te hebben voor berechting ’in de regio’. Maar berechten in Nederland is voor
haar nu ook een optie als dat niet kan. Ook het CDA laat daar nu ruimte voor.
PVV, FvD, JA21 en BBB spraken zich het felst uit tegen jihadisten naar Nederland halen. Maar zij
vormen geen meerderheid in de Kamer. „Het zijn tikkende tijdbommen, ze komen terug met nog
meer haat en oorlogservaring”, waarschuwde PVV-Kamerlid Markuszower. „Laat ze het daar maar
uitzoeken.”
Het demissionaire kabinet werd wel op het hart gedrukt om te blijven onderzoeken of IS’ers daar
kunnen worden berecht. Volgens minister Kaag (Buitenlandse Zaken) lukt dat op korte termijn niet.
„Ik ben pessimistisch”, zei de D66-bewindsvrouw. „Het ontbreekt op alle fronten aan toestemming
voor een mandaat voor internationale berechting.” Ze wees daarbij nadrukkelijk naar Rusland en
China, die de oprichting van een internationaal tribunaal in de VN-Veiligheidsraad blokkeren.
Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moest de Kamer beloven de teruggekeerde jihadisten in
de smiezen te houden. „We moeten ze stevig in de gaten houden”, zei hij met stemverheffing. De
bewindsman erkende dat er meer IS’ers kunnen worden gehaald, al wordt per geval gekeken of dat
kan. Hij wijst naar de rechter om de repatriëring goed te praten. „Anders laat de rechter zo iemand
vrijuit gaan.”
GL was toen al weggelopen bij het debat, omdat de PVV uithaalde naar Kaag. PVV-Kamerlid
Markuszower stelde dat de D66-leider zich graag omringt met terroristen. Diverse Kamerleden eisten
dat voorzitter Bosma – tevens Kamerlid voor de PVV – zou ingrijpen. Hij vond echter dat de woorden
van zijn partijgenoot niet buiten de orde vallen.
Uit protest liep GL-Kamerlid Ellemeet weg. Daarmee ging ook de toelichting op het standpunt van GL
over de IS-vrouwen verloren.

