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KA  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-RAAD EN DE WND. VOORZITTER VAN 
DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID 

Aan de EU-commissaris voor Veiligheidsunie 
de heer J. King 

Den Haag, 29 mei 2019 

De leden van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad en 
voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 29 april 2019 
waarin u antwoord geeft op vragen over het achtste voortgangsverslag 
van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese 
Veiligheidsagenda. Naar aanleiding van uw antwoord hebben de leden 
van de PVV-fractie de volgende nadere vragen en opmerkingen. De leden 
van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad en voor 
Justitie en Veiligheid zien uw nadere reactie met belangstelling tegemoet 
en stellen het op prijs uw antwoord zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen drie maanden na dagtekening van deze brief te ontvangen. 

De leden van de PVV-fractie lezen in uw antwoord1: «Two manuals and a 
brochure for adolescents were also developed and disseminated among 
participants. The manuals are publically available.» Deze leden vragen 
waar deze «manuals» te vinden zijn en verzoeken graag om een afschrift 
hiervan, evenals van de brochure. 

In uw antwoord wordt voorts gesteld: «the interest of other donors to 
fund similar activities in the region are proof of the project’s positive 
outcomes.» De leden vragen welke donors betreft dit en welke activiteiten 
dit concreet betreft. 

Ook wordt gesteld: «The project’s implementation was closely monitored 
by the EU Special Representative Office in order to guarantee that 
standards were met.» De leden van de PVV-fractie vragen wat de concrete 
inhoud van deze «standards» is en hoe deze zich verhouden met het 
grondbeginsel van de officiële islamitische gemeenschap van Bosnië om 

1 Kamerstukken I 2018/2019, 32 317, JX.
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de sharia toe te passen op alle activiteiten in de islamitische gemeenschap 
(vervat in de Constitution of the Islamic Community in Bosnia and 
Hercegovina2 van de Officiële Islamitische gemeenschap in Bosnië waarin 
wordt gesteld dat het de verantwoordelijkheid is van haar hoogste 
bestuurlijke orgaan, de Riyasat: «to take care of the entirety of Islamic 
religious life and to ensure that all activities within the Islamic Community 
are based on the principles of the Shari’ah Law»3? 

Verder is in de beantwoording gesteld: «Additionally, initial reports and 
final reports were submitted by the implementing partner in line with the 
Terms of Reference of the project, which made reference to the evaluation 
of the participants to the trainings in order to ensure quality review. 
Evaluation and quality-ensuring procedures are already in place.» Graag 
ontvangen de leden van de PVV-fractie de desbetreffende rapporten en 
evaluaties. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad
R.G.J. Dercksen 

wnd. Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
S.C. van Bijsterveld

2 Te raadplegen via: http://enolish.islamskazaiednicaba/the-islamic-communitv/2012-OS-29–1O-
44–22/information.

3 Article LI Constitutin of the Islamic Community in Bosnia and Hercegovina.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 32 317, KA 2


