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Geachte mevrouw Kuik / Beste Anne, 

Resolutie terughalen IS-vrouwen en kinderen 

Zoals u weet, heeft het CDA congres op 11 september een resolutie aangenomen waarin de partij 

wordt opgeroepen te kiezen vóór repatriëring van de Nederlandse vrouwen en kinderen uit Syrië, en 

er bij de regering op aan te dringen de vrouwen en kinderen nog voor de komende winter terug te 

halen. Als indieners van deze resolutie zijn wij verheugd dat het congres onze resolutie heeft 

aangenomen. Wij begrijpen dat de fractie de afgelopen weken druk was met de begroting en 

formatie, en dat zij daardoor nog niet de tijd had om een nieuw standpunt te bepalen t.a.v. dit 

onderwerp. Maar de tijd dringt nu de winter in Syrië voor de deur staat, en wij hopen daarom dat de 

fractie nu spoedig gevolg zal geven aan onze oproep.   

Het is duidelijk dat het CDA standpunt van de afgelopen jaren achterhaald is. Lange tijd heeft de 

partij aangedrongen op berechting van de vrouwen in de regio, maar het is intussen duidelijk dat dit 

niet gaat gebeuren. De vrouwen in Syrië hebben intussen procedures aangespannen tegen de 

Nederlandse staat om teruggehaald te worden zodat zij zichzelf hier kunnen verdedigen voor de 

rechtbank. De rechter gaat hierin mee; de eerste vrouw met drie kinderen is in juni al teruggehaald, 

en voor vijf andere vrouwen heeft de rechter gisteren bepaald dat zij binnen 6 maanden 

teruggehaald  moeten worden. Dat betekent echter wel dat zij de komende winter met hun kinderen 

nog in het kamp zitten. Naast de 6 genoemde vrouwen zijn er nog zo'n 20 andere die pas dit jaar een 

soortgelijke zaak hebben aangespannen en die waarschijnlijk nog enkele jaren moeten wachten op 

terugkeer.  

Uiteindelijk komen alle vrouwen en kinderen terug naar Nederland; daarover bestaat geen twijfel. 

Het is daarom zinloos om hun huidige verblijf in de kampen te rekken door tegen beter weten in te 

blijven aandringen op berechting in de regio. Dat kan alleen maar uitgelegd worden als een poging 

om de vrouwen extra te straffen door hun verblijf in de kampen nodeloos te rekken, wat ten koste 

gaat van onschuldige kinderen. Dit is niet alleen inhumaan maar vooral ook erg onchristelijk. Zoals u 

weet, gaat het in het christendom in de eerste plaats om barmhartigheid en vergeving. Het verzet 

tegen repatriëring heeft daardoor niet bijgedragen aan het christelijk imago van onze partij.  

De landen om ons heen zijn intussen al druk bezig met het repatriëren van hun vrouwen en kinderen. 

Zij doen dit uit humanitaire overwegingen en niet om de vrouwen te kunnen straffen. Juist afgelopen 

week hebben Duitsland en Denemarken een groot aantal vrouwen en kinderen teruggehaald, en ook 

België is bezig met de voorbereiding daarvan. Het is hoog tijd dat Nederland dit voorbeeld volgt en 

kiest voor een humane aanpak van het probleem. Repatriëring op humanitaire gronden is niet alleen 

de snelste manier om de vrouwen en kinderen terug te halen, maar ook de beste uit oogpunt van re-

integratie. Wanneer de vrouwen alleen maar teruggehaald worden omdat zij anders hun straf 

dreigen te ontlopen, zullen zij altijd het gevoel houden dat ze teruggekeerd zijn in een vijandig land. 

Dat zal de re-integratie van henzelf, maar vooral ook van hun kinderen ernstig belemmeren. 

Nu de winter nadert, dringt de tijd om de kinderen terug te halen. Wij hopen dat de CDA fractie zal 

beseffen dat juist wij als christenen een voorbeeld moeten geven aan andere partijen als het gaat om 

barmhartigheid en vergeving. Met het wijzigen van ons standpunt geven wij een helder signaal af dat 



wij als CDA'ers onze christelijke waarden serieus nemen, en dat wij op dit punt wezenlijk verschillen 

van VVD en extreemrechts.  

Wij zien met belangstelling uit naar de wijze waarop de fractie invulling gaat geven aan onze 

resolutie. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de indieners van de resolutie, 
Ad Corten 
CDA Uitgeest 


