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NCTV waarschuwt voor gevolgen langer verblijf IS-kinderen in Syrië 

Beste mevrouw Kathmann, 

In het recente rapport van de NCTV over het Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland1 wordt 

gewaarschuwd voor de gevaren van een langer verblijf van Nederlandse IS-kinderen in Koerdische 

gevangenkampen. Op pagina 11 van dit rapport wordt gesteld dat:  

"Voortdurend verblijf (van de kinderen) in de opvangkampen kan bijdragen aan mogelijk 

trauma en risico op indoctrinatie. Dit maakt de eventuele dreiging die van hen op termijn 

uitgaat voor de nationale veiligheid in Nederland mogelijk groter". 

Het grote aantal slagen dat de NCTV om de arm houdt (kan bijdragen, mogelijk trauma, risico op 

indoctrinatie, eventuele dreiging, mogelijk groter) hangt waarschijnlijk samen met het feit dat het 

rapport goedgekeurd moest worden door de minister van J&V, mevrouw Yesilgöz. Deze heeft zich in 

het verleden als Kamerlid een fervent tegenstander getoond van het terughalen van IS-vrouwen, en 

het is bekend dat de NCTV in zijn rapporten rekening houdt met de mening van de minister2. Maar 

dat zelfs onder minister Yesilgöz de NCTV schoorvoetend moet toegeven dat een langer verblijf van 

de kinderen in de kampen een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, is veelzeggend.  

De afgelopen maand stuurde minister Yesilgöz de halfjaarlijkse rapportage over uitreizigers aan de 

Kamer3. In dit rapport schrijft zij dat bij het repatriëren van uitreizigers het kabinet "een brede 

afweging maakt waar verschillende belangen bij worden betrokken zoals het voorkomen van 

straffeloosheid, de veiligheid in het gebied, de internationale betrekkingen en de nationale 

veiligheid". Er wordt met geen woord gerept over de kinderen die nu al jaren in uitzichtloze toestand 

in de kampen leven. Is de minister vergeten dat er ook nog 60 Nederlandse kinderen in Syrië zitten?  

Vanuit ons platform hebben wij altijd aangegeven dat menselijkheid de voornaamste reden moet zijn 

voor Nederland om de kinderen met hun moeders zo snel mogelijk terug te halen. Net zoals België, 

Duitsland, Denemarken, Zweden en Finland dat doen. Ik weet dat uw partij ook die mening is 

toegedaan, en ik hoop daarom dat de PvdA zal pleiten voor onmiddellijke repatriëring wanneer de 

brief van de minister in de Kamer aan de orde komt. 

Met vriendelijke groet, 

Ad Corten 
Platform Kinderen terug uit het Kalifaat 
www.kinderenteruguitkalifaat.nl  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/04/21/dreigingsbeeld-terrorisme-nederland-56---
april-2022 
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/28/de-nctv-autonome-terreurbestrijder-of-loopjongen-van-de-minister-
a4041714 
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/13/tk-tweede-rapportage-uitreizigers 


