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Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers 
 

 
Question parlementaire  Parlementaire vraag 

 
Vraagnummer : 55-2-001525 

 
Parlementslid : PAS Barbara 
 
Geregistreerd : 22/11/2022 

 
Einde termijn : 23/12/2022 
 
Titel : Terugkeer IS-gangsters.  

 
In twee opeenvolgende operaties (2021 en 2022) bracht de Belgische regering een 
aantal vrouwen en kinderen naar België. Daarbij werd steevast gesteld dat deze 
operaties de nationale veiligheid dienden en betrokken vrouwen hun straf niet zouden 

ontlopen. 
Ook na de laatste operatie zouden er nog vrouwen in de kampen in Syrië achterblijven, 
waardoor een volgende gelijkaardige operatie niet expliciet uitgesloten werd. In een 
opiniebijdrage in De Standaard (21 juni 2022), mede ondertekend door (de in dit 

dossier wel bekende professor) Gerrit Loots staat dat "de uitdaging voor de komende 
weken en maanden is om de overblijvende vrouwen en kinderen ook een uitzicht te 
bieden op repatriëring". 
1. Van hoeveel IS-gangsters kan u garanderen dat ze nog achter slot en grendel 

zitten? Hoeveel werden ondertussen reeds vrijgelaten? 
2. Eerder keerden ook al Syriëgang(st)ers op eigen houtje (via Turkije) naar België 
terug. Gebeurde dat ook de afgelopen twee jaar? Zo ja, over hoeveel gevallen gaat 
het en wat gebeurde er met betrokkenen na hun aankomst? 
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Question n° 55-2-001525 de madame 
la députée Barbara PAS du 

22/11/2022 au Vice-Premier ministre 
et ministre de la Justice et de la Mer 
du Nord. 

 

Vraag nr. 55-2-001525 van mevrouw de 
volksvertegenwoordiger Barbara   PAS 

van 22/11/2022 aan de Vice-
eersteminister en minister van Justitie 
en Noordzee. 

  
1. Au cours de 2021-2022, quinze 
femmes, au total, appartenant à la 
catégorie Foreign Terrorist Fighter ont 

été rapatriées. Parmi ces quinze 
femmes, neuf sont incarcérées. Six 
femmes ont été libérées dans le cadre 
d’une mise en la liberté provisoire sur 

opposition, d’une fin de peine, d’une 
libération provisoire ou d’une libération 
conditionnelle. 
 

2. En 2021, deux FTF de sexe masculin 
ont été rapatriés en Belgique. Ils étaient 
parvenus à se rendre illégalement sur le 
territoire de la Turquie depuis la Syrie. 

Ils sont tous deux incarcérés. L’un d’eux 
a récemment été transféré vers un pays 
tiers suite à une demande en ce sens.  
 

En 2022, outre la rapatriement des 
enfants et leurs mères du camp de Al 
Roj, trois FTF de sexe féminin et quatre 
enfants (de deux de ces FTF de sexe 

féminin) ont été rapatriés vers la 
Belgique. Elles étaient également 
parvenues à se rendre sur le territoire 
de la Turquie via la Syrie.  

Dès leur arrivée, ces femmes se sont 
vues signifier leur ordre d’arrestation 
immédiate/mandat d’arrêt et ont été 
écrouées. Deux d’entre elles sont 

sorties de prison car elles ont bénéficié 
d’un sursis probatoire.  
 

1. In de loop van 2021-2022 werden in 
totaal 15 vrouwen die behoren tot de 
categorie Foreign Terrorist Fighter 

gerepatrieerd. Van deze 15 vrouwen 
zitten er  9 opgesloten. 6 vrouwen werden 
vrijgesteld onder vorm van voorlopige 
invrijheidstelling op verzet, strafeinde, 

voorlopige invrijheidsstelling en 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 
 
 

2. In 2021 zijn twee mannelijke FTF’s 
gerepatrieerd naar België. Zij waren erin 
geslaagd om zich vanuit Syrië illegaal 
naar het grondgebied van Turkije te 

begeven, Zij zijn allebei opgesloten. Een 
van hen werd recentelijk overgebracht 
naar een derde land ingevolge een 
aanvraag in die zin.  

In 2022 zijn, los van de repatriëring van 
kinderen en hun moeders uit het kamp Al 
Roj, drie vrouwelijke FTF’s en vier 
kinderen (van twee van de betrokken 

vrouwelijke FTF’s) gerepatrieerd naar 
België. Ook zij waren erin geslaagd om 
zich via Syrië naar het grondgebied van 
Turkije te begeven.  

Zodra zij in België aankwamen, werd hun 
bevel tot onmiddellijke 
aanhouding/aanhoudingsbevel betekend 
en werden zij in de gevangenis 

opgesloten. Twee van hen hebben de 
gevangenis verlaten omdat ze probatie-
uitstel hebben gekregen. 
 

 
V. VAN QUICKENBORNE 

Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord 
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee 

 
Bijlage(n)/annexe(s) : 0 


