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Geachte heer Heerma, 

Vorig jaar september nam het CDA congres in Den Bosch een resolutie aan waarin de partij gevraagd 

werd om zich in te zetten voor een snelle repatriëring van IS-vrouwen en kinderen uit Syrië. We zijn 

nu ruim een jaar verder, en de Kamerfractie heeft nog steeds geen gevolg gegeven aan die resolutie. 

Ik heb Hans Huibers daar al een paar maal op aangesproken, maar die verwijst mij naar de fractie. 

Anne Kuik schrijft mij dat er achter de schermen aan gewerkt wordt, en dat er in februari al 5 

vrouwen zijn teruggehaald. Maar dat was natuurlijk niet de verdienste van het CDA. Onze partij heeft 

in december nog ingestemd met een regeerakkoord waarin werd afgesproken dat de regering niet 

het initiatief zou nemen tot repatriëring. Als gevolg hiervan moesten de vrouwen en kinderen voor 

de derde maal een winter doorbrengen in de tentenkampen.  

Een aantal van de kinderen die in februari terugkwamen, bleek ernstig getraumatiseerd te zijn door 

het langdurig verblijf in de kampen. De conditie van de achterblijvers zal er intussen niet beter op 

geworden zijn.  

Vorige week oordeelde het Europese Hof voor de rechten van de mens dat Frankrijk het recht 

geschonden had van IS-vrouwen die met hun kinderen naar Frankrijk wilden terugkeren. De 

weigering van de Franse regering om hen op te halen was in strijd met ‘het recht op terugkeer naar 

het grondgebied van de staat waarvan ze burger zijn’. Het Hof zal tot een soortgelijke uitspraak 

komen wanneer vrouwen uit andere landen in beroep gaan. Het heeft voor Nederland dus geen zin 

om zich te verzetten tegen terughalen; vroeg of laat wordt ons land ook daartoe gedwongen, hetzij 

door de rechter, hetzij door het Europese Hof. Hoe langer gewacht wordt met terughalen, hoe 

moeilijker het zal zijn om de kinderen nog in onze maatschappij te integreren.   

Het CDA heeft zich jarenlang fel verzet tegen terughalen. Het protesteerde in juni 2019 toen er twee 

weeskinderen (2 en 4 jaar) met een Frans konvooi terug kwamen. En het stelde in november 2019 

zelfs voor dat Nederland diplomatieke banden zou aanknopen met het Assad regime om de vrouwen 

in Syrië te kunnen berechten. Hoe diep kun je zinken als christelijke partij! 

Door zijn jarenlange verzet tegen terughalen is het CDA medeverantwoordelijk voor de trauma’s die 

de kinderen hebben opgelopen. De enige manier om nog iets goed te maken tegenover de kinderen 

en hun moeders is nu te pleiten voor onmiddellijke repatriëring. Wanneer de partij dit doet, is er een 

meerderheid voor terughalen in de Kamer. Het zal wat boze gezichten veroorzaken aan de kant van 

de VVD en onze minister van J&V, maar zeker geen regeringscrisis. Dit is nu precies een punt waarop 

we als CDA kunnen laten zien dat we geen kloon zijn van de VVD.  

Ik hoop dat u dit onderwerp met spoed op de agenda wilt zetten van de Kamerfractie. In Syrië is de 

winter weer in aantocht, en we kunnen het de Nederlandse vrouwen en kinderen niet aandoen dat 

ze daar nog een winter moeten doorbrengen in hun tenten.    

Vriendelijke groeten, 
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