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Antwoorden schriftelijk overleg uitreizigers  

 

1.     Aanleiding 

In een reactie op het verzoek van de commissie over Nederlandse uitreizigers in 

Syrië (Kamerstuk 29754, nr. 650) en de derde rapportage uitreizigers (Kamerstuk 

29754, nr. XX) heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid vragen en 

opmerkingen voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid en de 

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in een verzoek tot schriftelijk overleg.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

Instemmen met de conceptbeantwoording en deze op zo kort mogelijke termijn 

verzenden naar de Tweede Kamer. 

 

3.     Kernpunten 

 In het schriftelijk overleg worden vragen van de verschillende fracties 

beantwoord per thema. 

 De hoofdthema’s van de vragen zijn als volgt: 

o Strafzaken van uitreizigers 

o Wet langdurig toezicht en gedragsbeïnvloedende en 

vrijheidsbeperkende maatregelen 

o Intrekken Nederlanderschap 

o Detentie en/of re-integratie van terugkeerders 

o Repatriëring van uitreizigers 

o Berechting in de regio 

o Minderjarige terugkeerders  

 

4.     Toelichting 

De VVD-fractie vraagt om de reactie op de G4 brief uitvoeringsknelpunten 

intrekken Nederlanderschap. Geadviseerd wordt om deze reactie te delen met de 

Kamer. Vanuit juridische zaken wordt geadviseerd om de reactie te delen omdat 

er vanuit de WOO en of bijzondere belangen van de staat weinig grond is om een 

verzoek vanuit de Kamer te weigeren. Dossierinhoudelijk zijn er ook geen 

bezwaren om de reactie te delen. Mocht er worden besloten om de reactie te 

delen dan zal de G4 worden geïnformeerd.  

 

Voor de beantwoording van de vragen zijn de volgende eerder toegezonden 

Kamerstukken relevant:  

 Derde rapportage uitreizigers – 4 oktober 2022  

 Reactie op verzoek commissie over Nederlandse Uitreizigers in Syrië – TK 

2021-2022, 209754, nr. 650  
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Programma Aanpak 

Contraterrorisme
  

 

Datum 

18 november 2022 
 

Ons kenmerk 

4274617 

 

 

 

 Stand van zaken over mogelijkheden voor berechting via videoverbinding 

van uitreizigers – TK 2021-2022, 209754, nr. 646 

 Tussenbeslissing van de rechtbank Rotterdam van 11 mei 2022 naar 

aanleiding van verzoekschriften tot beëindiging strafzaak die bij de 

rechtbank zijn ingediend door twaalf van terroristische misdrijven 

verdachte Nederlandse uitreizigers – TK 2021-2022, 209754, nr. 643 

 Kabinetsbeleid uitreizigers en kinderen van uitreizigers – TK 2021-2022, 

209754, nr. 626  

 
 
5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking  

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt. 


