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Geachte heer Sjoerdsma, 

De afgelopen dagen voerden wij als platform "Kinderen terug uit het Kalifaat" en actiegroep "Breng 

ze veilig terug" enkele gesprekken met Kamerlid Hanneke van der Werf en beleidsmedewerker Yared 

Stifanos over het terughalen van IS-kinderen. D'66 heeft zich in het verleden ingezet voor het 

terughalen van de vrouwen en kinderen, en omdat de noodzaak daartoe intussen alleen maar 

dringender is geworden, hoopten wij uw partij te kunnen bewegen met een motie te komen in de 

Tweede Kamer. Voor zo'n motie zou nu waarschijnlijk een meerderheid bestaan omdat het CDA 

congres in september vorig jaar een resolutie heeft aangenomen die de partij oproept te streven 

naar snelle repatriëring. 

Helaas was de uitkomst van onze gesprekken teleurstellend. De heer Stifanos vertelde mij dat het 

indienen van een motie de toorn zou opwekken van de VVD omdat er in het coalitie akkoord is 

afgesproken dat het beleid t.a.v. uitreizigers niet gewijzigd zal worden. En Rogier Schravendeel van 

de actiegroep "Breng ze veilig terug" was na het gesprek met Hanneke van der Werf zó teleurgesteld 

dat hij besloten heeft zijn actiegroep helemaal op te heffen.  

Zelf ben ik ook verbaasd en teleurgesteld in de zwakke opstelling van D'66. Ik herinner mij uw stellige 

uitspraak: " Dat we niet onze zin krijgen op het punt van de IS-kinderen is frustrerend. Maar ik zal 

doorgaan tot D'66 alsnog gelijk krijgt." (interview met Amnesty in november 2019). Ook herinner ik 

mij een resolutie op het D'66 congres in november 2019 waarin de fractie werd opgeroepen zich in te 

zetten voor een snelle repatriëring van de moeders en kinderen in Syrië.    

Om te beginnen is het natuurlijk vreemd dat D'66 (en CDA) een coalitie akkoord getekend hebben 

dat in strijd was met resoluties van hun partijcongres. Maar ook het coalitie akkoord is niet in steen 

gebeiteld. Met het ophalen afgelopen maand van 5 vrouwen op last van de rechter heeft de regering 

laten zien dat ophalen geen risico's opleveren voor hulpverleners, noch dat het de verhoudingen met 

onze buurlanden verstoort (die laatste zijn intussen zelf ook al druk bezig met het repatriëren). 

Vergeleken met de problemen waarvoor ons land op dit moment staat (opvang van tienduizenden 

Afghaanse en Oekraïense vluchtelingen) zijn de bezwaren die worden aangevoerd tegen het 

terughalen van IS-vrouwen en kinderen lachwekkend. Het gaat slechts om 20 vrouwen en 60 

kinderen waarvoor de opvanglocaties al lang geregeld zijn. Ophalen van de vrouwen en kinderen zal 

geen aanzuigende werking hebben op andere vluchtelingen, en het levert ook geen risico op voor het 

uitbreken van een Derde Wereldoorlog.  

Wij rekenen erop dat in het licht van de veel grotere dreigingen waaraan Nederland nu is 

blootgesteld, onze politici zullen beseffen dat het terughalen van een handjevol onschuldige 

kinderen wel het minste is dat wij als rechtsstaat kunnen doen. Wij hopen daarom dat u bij uw 

partijgenoten zult aandringen op het vasthouden aan de beloftes die D'66 in het verleden gedaan 

heeft, en dat uw partij zich daarom zal met nieuwe kracht zal inzetten voor een snelle repatriëring 

van de vrouwen en kinderen.  
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