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Nederland moet twaalf IS-vrouwen en 29 
kinderen terughalen, tot nog toe grootste groep 

 
Na de val van het kalifaat sloegen veel IS-vrouwen en kinderen op de vlucht en belandden in kampen 
in Syrië.© archieffoto 

Henk Runhaar 
Gisteren om 19:39 

AMSTERDAM 

Nederland moet binnen vier maanden twaalf vrouwen en hun 29 
kinderen uit Syrië terughalen. Dat bepaalde de rechtbank Rotterdam 
woensdag in een besloten zitting. 

Het besluit van de bijzondere raadkamer, gespecialiseerd in 
terrorismezaken, wordt desgevraagd bevestigd door een woordvoerder van 
de Rotterdamse rechtbank. 



De rechtbank vindt dat de voormalige IS-vrouwen niet ’oneindig’ vervolgd 
kunnen worden. Als Nederland de nu gestelde deadline niet haalt, worden 
de strafzaken stopgezet. De vrouwen gaan dan vrijuit en kunnen niet meer 
worden vervolgd voor misdrijven in het kalifaat. 

Dat vindt het kabinet niet acceptabel. Het berechten van IS-vrouwen is van 
’groot belang’, omdat de misdrijven waar ze van worden verdacht niet 
onbestraft mogen blijven. ,,Uitreizigers hebben immers bewust en vrijwillig 
ons land verlaten om zich aan te sluiten bij een strijd die gericht is op het 
vernietigen van alles waar wij voor staan’’, aldus de meest recente brief van 
de regering aan de Tweede Kamer over de Nederlandse Syriëgangers. 

Zwaar weegt dat als de IS’ers vrijuit gaan, ze niet meer in de gaten kunnen 
worden gehouden. Ook het intrekken van hun Nederlanderschap is dan niet 
meer mogelijk, meldt het kabinet. 

Zeer verheugend 

Vorig jaar werd een eerste IS-vrouw met haar drie kinderen teruggehaald. 
Tegen haar eiste het OM woensdag een celstraf van acht jaar. Begin februari 
werden vijf Nederlandse IS-vrouwen met hun elf kinderen opgehaald. Ook 
zij kunnen rekenen op fikse strafeisen, net als de twaalf die nog komen. Dat 
zegt voorman Ad Corten van Platform kinderen terug uit het kalifaat. 

Niettemin spreekt het CDA-bestuurslid in Uitgeest van ’zeer verheugend 
nieuws’ vanwege de aanstaande terugkeer. ,,Vanwege de kinderen van 
gemiddeld pas zes jaar. De situatie in de kampen in Syrië is zó belabberd.’’ 
Niet dat het in Nederland makkelijk voor ze wordt. ,,Zodra ze hier zijn, 
worden ze van hun moeders gescheiden, die gaan naar de gevangenis. De 
groep kinderen van februari zit nog altijd in een tehuis van Jeugdzorg.’’ 

Verantwoordelijkheid 

De 78-jarige Corten breekt graag een lans voor de IS-moeders. ,,Die zijn er 
echt niet heen gegaan met het idee ’we gaan eens lekker genocide plegen’. 
Dat hun kinderen nog leven, is het bewijs dat ze nu hun 
verantwoordelijkheid nemen.’’ 

Volgens Corten is de verwachting dat de vrouwen en kinderen in twee 
groepen naar Nederland worden gehaald. Het OM noch het ministerie van 
Justitie en Veiligheid wilde commentaar geven. Hetzelfde geldt voor 
strafadvocaat André Seebregts, die de vrouwen bijstaat. 

 


