
Repatriëring IS-vrouwen en kinderen uit Syrië 

Het CDA partijcongres op 5 november 2022 bijeen te xxx, 

A. Constateert dat: 

• de CDA-Kamerfractie nog geen gevolg heeft gegeven aan resolutie 11 van het partijcongres 

van 11 september 2021 waarin gevraagd werd om aan te dringen op een snelle repatriëring 

van Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië; 

• de partij kennelijk moeite heeft om afstand te nemen van het beleid in de afgelopen jaren 

waarin zij tegenstander was van repatriëring; 

• het CDA in december 2021 heeft ingestemd met een coalitie akkoord waarin werd 

afgesproken dat het regeringsbeleid ten aanzien van uitreizigers niet gewijzigd zou worden; 

• dit betekende dat de Nederlandse overheid niet het initiatief zou nemen om vrouwen en 

kinderen om humanitaire redenen terug te halen;  

• als gevolg hiervan de Nederlandse kinderen in Syrië de winter van 2021/2022 opnieuw in 

tentenkampen moesten doorbrengen; 

• een aantal van de kinderen die in februari 2022 werden teruggehaald ernstig 

getraumatiseerd bleek te zijn door het langdurig verblijf in de kampen; 

• er volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken nog ongeveer 20 vrouwen met 60 kinderen 

vastzitten in Syrië; 

• het CDA nog steeds pleit voor het afnemen van het Nederlanderschap van uitgereisde 

Nederlanders. 

B. Overweegt dat 

• het CDA door zijn jarenlang verzet tegen repatriëring medeverantwoordelijk is voor de 

trauma’s die de kinderen hebben opgelopen door hun langdurig verblijf in de kampen; 

• de kinderen die nu nog in Syrië verblijven alleen te redden zijn door een snelle repatriëring 

samen met hun moeders; 

• het afnemen van het Nederlanderschap van uitreizigers die nu nog in Syrië verblijven ertoe 

zal leiden dat hun kinderen in de regio moeten blijven en weer in handen vallen van IS; 

• de partij een streep moet zetten onder zijn oude beleid en de CDA-kernwaarde van 

gerechtigheid onverkort moet toepassen op kinderen die geen enkele schuld hebben aan de 

fouten van hun ouders. 

 

C. Spreekt uit dat:  

 

• de CDA Kamerfractie zich daadwerkelijk moet gaan inspannen voor een snelle repatriëring 

van alle overgebleven Nederlandse vrouwen en kinderen in Syrië; 

• het CDA niet langer moet aandringen op het afnemen van het Nederlanderschap van 

uitreizigers; 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 


