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Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Ministers van Justitie en
Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland met
kinderlevens speelt (ingezonden 20 juni 2019).
Antwoord van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) van Minister
Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 3 juli 2019).
Vraag 1
Kent u het bericht dat Nederland met kinderlevens speelt? Zo ja, wat vindt u
van dit bericht?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Kunt u aangeven hoeveel kinderen met een Nederlandse achtergrond in
Koerdische vluchtelingenkampen verblijven? Hoeveel van deze kinderen
kunnen niet terugvallen op de effectieve zorg en bescherming van hun eigen
ouder(s) omdat zij bijvoorbeeld elders verblijven of zijn gevangengezet?
Antwoord 2
In de kampen in Noordoost-Syrië bevinden zich op dit moment 90 kinderen
met een Nederlandse link. Daaronder bevinden zich twee kinderen van wie de
moeder is overleden en de vader zich in Koerdische detentie bevindt. Volgens
de thans beschikbare informatie zijn deze kinderen echter niet Nederlands. Op
dit moment beschikken wij niet over informatie dat er andere kinderen met
een Nederlandse link zich in een situatie bevinden waarbij de zorg en
bescherming van hun ouders ontbreekt.
Vraag 3
Welke gevolgen heeft in dit soort gevallen de intrekking van de Nederlandse
nationaliteit van (één van de) ouders voor de Nederlandse nationaliteit van de
kinderen? Kan onder omstandigheden intrekking tot gevolg hebben dat in het
buitenland geboren kinderen van uitreizigers niet meer kunnen rekenen op
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Nederlandse bijstand? Zo ja, bent u bereid om kinderen zonder effectieve
bescherming van hun eigen ouders ook te repatriëren?
Antwoord 3
De intrekking van de Nederlandse nationaliteit van de ouder heeft geen
gevolgen voor de eventuele Nederlandse nationaliteit van reeds geboren
kinderen. In iedere individuele situatie moet wel worden vastgesteld of het
kind feitelijk de Nederlandse nationaliteit heeft. Kinderen die zijn geboren, of
pas worden erkend, na intrekking van de Nederlandse nationaliteit van de
ouder(s) zijn geen Nederlander. Zij kunnen geen aanspraak maken op
consulaire bijstand.
Vraag 4
Deelt u de mening dat kinderen in Koerdische vluchtelingenkampen die
verstoken zijn van de zorg van hun ouders de facto gelijkgesteld moeten
worden aan weeskinderen en dus in beginsel moeten worden gerepatrieerd
naar Nederland? Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt de Nederlandse
opstelling inzake het in slechts zeer uitzonderlijke gevallen repatriëren van
kinderen uit voormalig IS-gebied zich tot de juridische verplichtingen die,
onder meer, uit het VN-Kinderrechtenverdrag voortvloeien?
Antwoord 4
Uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) volgt
naar het oordeel van het Kabinet geen verplichting om kinderen terug te
halen. Een van de uitgangspunten van het Kabinet is dat Nederland geen
consulaire bijstand verleent in onveilige gebieden in Syrië en Irak. Dit geldt
ook voor de kinderen. De in het Kinderrechtenverdrag genoemde verplichtingen nopen daar ook niet toe. Het kabinet blijft gevallen van Nederlandse
weeskinderen van zaak tot zaak beoordelen en de mogelijkheden verkennen
conform de kaders die zijn geschetst in de brief aan de Kamer van 21 februari
2019 (Kamerstuk 29 754, nr. 492) namelijk: de veiligheidssituatie in de regio,
de internationale betrekkingen en de veiligheid van betrokkene. Daarnaast
weegt mee dat het Kabinet geen mensen naar onveilig gebied stuurt om
Nederlandse uitreizigers op te halen.
Vraag 5
Wat is er waar van de constatering van de UN Human Rights Office (OHCHR)
dat kinderen van IS-strijders waarschijnlijk in geheime detentiefaciliteiten
worden vastgehouden?2
Antwoord 5
Er is ons niet bekend dat kinderen van IS-strijders waarschijnlijk in geheime
detentiefaciliteiten vastgehouden zouden worden.
Vraag 6
Welke inspanningen verricht u om het lot van deze kinderen te verzachten?
Deelt u de mening dat veiligheidsoverwegingen niet langer in de weg staan
aan repatriëring, nu een Nederlandse ambtenaar uit naam van Nederland ter
plekke een akkoord heeft gesloten en de Koerden hebben aangeboden
betrokkenen op veilig gebied aan Nederland over te dragen? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord 6
Nederland draagt financieel bij aan humanitaire hulp in heel Syrië, naast de
grotere ongeoormerkte bijdragen voor de VN en het Rode Kruis, waarvan ook
delen naar Syrië gaan. Specifiek voor Noordoost-Syrië wordt er vanuit de
humanitaire pooled funds in Syrië een additionele bijdrage van 16 miljoen
dollar vrijgemaakt; hier kunnen zowel VN-organisaties als NGO’s aanspraak
op maken. Nederland is een van de donoren van deze fondsen. Het doel van
deze hulp is een verbetering van de levensomstandigheden ter plaatse.
De situatie in Syrië is nog steeds onveilig. Er zijn onverkort grote veiligheidsrisico’s in geheel Syrië en ook in het Noordoosten. Zoals onder meer vermeld
in de eerdergenoemde brief aan uw Kamer van 21 februari 2019 stuurt het
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Kabinet geen mensen naar onveilig gebied om Nederlandse uitreizigers op te
halen. In de unieke casus van de twee weeskinderen kon dit, als onderdeel
van een zwaar beveiligde Franse missie, wel.
Vraag 7
Kunt u deze vragen voor het algemeen overleg terrorisme en extremisme van
woensdag 26 juni 2019 beantwoorden?
Antwoord 7
Ja.
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