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Geachte heer Opstelten, 

 

De vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft in haar vergadering 

van 4 februari 2014 de mededeling van de Europese Commissie inzake het voorkomen van 

radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme1 besproken.   

 

De commissie I&A/JBZ wenst de regering in kennis te stellen van de brief die zij heden aan de 

Commissie heeft verzonden in het kader van de politieke dialoog, met vragen en opmerkingen 

van de leden van de fractie van de SP. De brief is als bijlage aangehecht.  

 

De leden van de PvdA-fractie, gesteund door de leden van de VVD-fractie, hebben voorts nog 

enkele vragen aan de regering inzake de Commissiemededeling. Deze leden hebben met 

belangstelling kennisgenomen van het initiatief van de Europese Commissie om de lidstaten op 

te roepen een nationale strategie te ontwikkelen om radicalisering tegen te gaan en daarbij met 

elkaar in Europees verband en zelfs daarbuiten samenwerking te zoeken. Vooral de onderdelen 

4, 5 en 6 van de mededeling hebben een grote urgentie. Opleiding van beroepskrachten die 

radicalisering kunnen voorkomen, uitstapstrategieën voor mensen die met extremisme willen 

breken en samenwerking zoeken om online propaganda van radicaal gedachtengoed aan te 

pakken, zijn ook bij uitstek onderwerpen waar de Nederlandse overheden al mee bezig zijn en 

waar dus een constructieve bijdrage aan de Europese strategie tot de mogelijkheden behoort. 

Onderschrijft de regering deze constatering? Kan de regering daarnaast aangeven welke 

maatregelen zij in voorbereiding heeft op deze drie onderwerpen en in hoeverre daarvoor 

contact wordt gezocht met de andere lidstaten en het EU-netwerk? 

 

  

                                                
1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's, Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen: 
naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU, COM(2013)941, zie ook Edossier met nummer E140002 op 
www.europapoort.nl.  
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De commissie verneemt graag binnen vier weken antwoord op de gestelde vragen.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Dr. G. ter Horst 

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad 

 

 

 

 

 


