
Repatriëring IS-vrouwen en kinderen uit Syrië 

Het CDA partijcongres op 5 november 2022 bijeen te Nijkerk, 

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; 

• het CDA daarentegen 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 

• 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 onze 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.  

 

Pre advies partijbestuur: niet overnemen  

Toelichting: Het dictum geeft een onjuiste weergave van de werkelijkheid. Indiener kan het met de 

uitkomsten niet eens zijn, maar dat is iets anders dan stellen dat de resolutie niet ter hand is 

genomen en er geen inzet gepleegd zou zijn. Na de resolutie heeft de fractie meermaals gevraagd 



hoe de repatriëring te versnellen zoals Hilde Palland (26 januari 2022, commissiedebat Justitie & 

veiligheid) of Anne Kuik (3 mei, Kamervragen).  

Bij repatriëring wordt een brede afweging gemaakt waarbij het belang van uitreizigers en kinderen 

wordt meegewogen, maar ook het voorkomen van straffeloosheid, de veiligheid in het gebied voor 

hen die de uitreizigers moeten ophalen, het belang van de nationale veiligheid en de overige feiten 

en omstandigheden van het specifieke geval. Daarmee gaat repatriëring uit van het christelijk-sociale 

beginsel van het ‘bonum commune’. We laten ons raken door het lot van de kinderen, maar ook de 

zorgen rondom veiligheid in eigen land. Uitgangspunten staan niet op een a la carte menu, maar 

moeten in z’n geheel afgewogen worden. Barmhartigheid kan daarin niet zonder rechtvaardigheid.  

Betreffende het tweede dictum: Het CDA heeft ingestemd met het wetsvoorstel ter bescherming van 

onze nationale veiligheid. De mogelijkheid is er om het Nederlanderschap in te trekken van mensen 

die zich in het buitenland hebben aangesloten bij terroristische organisaties. Dat kan bijdragen aan 

de nationale veiligheid. Dat blijkt ook uit de WODC-evaluatie. 


