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Geachte heer Blok,
De commissies voor Europese Zaken en voor Justitie en Veiligheid hebben op 26 november 2019 de
brief van 19 november 2019 van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid,
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming inzake de beantwoording
van vragen over de Mededeling 'Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie. Een blauwdruk voor
actie' besproken.1 De leden van de FVD-fractie willen de regering bedanken voor haar antwoorden
op eerder gestelde vragen en maken graag van de gelegenheid gebruik tot het stellen van enkele
vervolgvragen.
De leden van de FVD-fractie achten het agenderen van het onderwerp EU en de rechtsstaat van
groot belang, omdat zij van mening zijn dat de plannen van de Europese Commissie ten aanzien van
de rechtsstaat niet altijd bijdragen aan het gestelde doel, namelijk versterking van de rechtsstaat.
De leden van de FVD-fractie steunen volledig de gedachte dat de democratische rechtsstaat kan
worden gezien als te verwerkelijken cultureel ideaal. Maar de plannen van de EU, waarbij de
regering zich vaak zonder kritiek aansluit, hebben een verkeerde focus. De open society heeft
moeite met het identificeren van haar echte vijanden. Zoals ook blijkt uit de beantwoording van de
vragen door de regering, is deze gefocust op de eventuele afwijking die landen als Polen en
Hongarije te zien geven van de door de Europese Commissie voorgestelde interpretatie van de
idealen van de democratische rechtsstaat. Nu is op landen als Polen en Hongarije zeker wel iets aan
te merken wanneer het aankomt op de rechtsstaat, maar dat geldt ook voor Nederland, Frankrijk,
Duitsland of andere landen in de EU. En ook op de EU zelf.
Over wat de rechtsstaat is, of zou moeten zijn, is een grote discussie gaande, ook in de rechterlijke
organen die aan het ideaal van de rechtsstaat een interpretatie moeten geven.
De leden beperken zich hierbij eerst tot de Raad van Europa, en met name het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van Mens
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(EVRM) . In 2009 heeft de Kamer van het EHRM een sterk secularistische interpretatie gegeven aan
het ideaal van een religieus neutrale staat.2 In 2011 heeft de Grote Kamer daaraan een
multiculturalistische interpretatie gegeven.3.
In 1976 heeft het EHRM onder de vrijheid van expressie de vrijheid om opvattingen te ventileren
“that offend, shock or disturb” gebracht.4 Maar in 1994 heeft het EHRM daarop zulke vergaande
beperkingen aangebracht ter bescherming van de religieuze gevoelens van groepen burgers dat iets
wat offense geeft nauwelijks beschermd lijkt onder een Europees mensenrechtenacquis.5 In 2018
heeft het EHRM zelfs uitgemaakt dat in het kader van het handhaven van de religieuze vrede geen
als denigrerend te ervaren opmerkingen meer mogen worden gemaakt over de islamitische profeet.6
Met andere woorden, religiekritiek is, wanneer het aankomt op de symbolen waarvoor jihadistische
terroristen bereid zijn aanslagen te plegen, nagenoeg onmogelijk geworden op Europese bodem.
Het moge duidelijk zijn dat dit onderwerp de grootste relevantie heeft voor Nederland en voor het
onderwerp van de rechtsstaat. De regering en de Europese Commissie lijken zich grote zorgen te
maken over wat rond de rechtsstaat gebeurt in Polen en Hongarije. Maar is de regering het met de
leden van de FVD eens dat in Nederland aanslagen worden gepleegd en gepland op niet alleen
personen, maar ook principes zoals neergelegd in art. 7 van de Grondwet (vrijheid van drukpers) en
art. 10 EVRM (vrijheid van expressie)? En is zij het met deze leden eens dat er nog geen zicht is op
een oplossing van dit probleem en dat zelfs een coherente aanpak ervan lijkt te ontbreken? Vooral
het miskennen van de aard van het probleem, namelijk de invloed van het salafisme, lijkt naar het
oordeel van deze leden relevant.
De leden van de FVD-fractie willen ter onderbouwing van de stelling dat de regering te weinig oog
heeft voor de uitdaging die het salafisme betekent voor de rechtsstaat verwijzen naar twee recente
rechterlijke uitspraken. In deze uitspraken geven de rechterlijke instanties een andere en - naar het
oordeel van de aan het woord zijnde leden – betere interpretatie aan de problemen waar wij voor
staan dan de regering. De leden van de FVD-fractie verwijzen naar het oordeel van de rechtbank
Den Haag van 18 november 2019 waarbij de 27-jarige Junaid I. uit Pakistan is veroordeeld tot 10
jaar, wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag op de leider van de grootste
oppositiefractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.7 Deze leden willen wijzen op de
salafistische, radicaal-islamistische, achtergrond van het gedachtegoed van de dader. Met
instemming stellen de leden van de FVD-fractie ook vast dat de rechtbank Den Haag zich van de
ideologische achtergrond van de dader volledig bewust blijkt.8 Eén maand eerder, op 14 oktober
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2019, deed ook de rechtbank Amsterdam uitspraak in een soortgelijk geval, namelijk bij de
veroordeling van Jawed S. tot 26 jaar en 8 maanden, voor een terroristische aanslag op twee
Amerikaanse toeristen.9 Natuurlijk komen de terroristen die zijn veroordeeld door de rechtbanken
Den Haag en Amsterdam uit respectievelijk Pakistan en Afghanistan, maar het gedachtegoed
waardoor zij zich laten inspireren heeft ook aanhang in Nederland en is dus van belang als uitdaging
voor de rechtsstaat.
De leden van de FVD-fractie achten het antwoord op onze vraag over de salafistische uitdaging voor
de rechtsstaat dan ook onbevredigend. De regering antwoordt: “niet de salafistische uitdaging als
geheel, maar slechts die delen van de salafistische beweging waarbinnen sprake is van strafbaar
en/of vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat problematisch gedrag, dienen
aangepakt te worden”. Deze leden vragen de regering aan te geven waarop zij haar stelling baseert
dat de salafistische beweging “als geheel” niet dient te worden aangepakt. Deze leden verwijzen de
regering naar wat zij zien als betrouwbare literatuur over dit onderwerp, zoals ‘Salafisme versus
democratie’ van Dirk Verhofstadt10 en ‘Ik was een van hen: drie jaar undercover onder moslims’ van
Maarten Zeegers11. Daaruit blijkt dat het salafisme een belangrijke factor vormt voor terroristische
aanslagen en dat het ondermijnend is voor het streven naar het hoog houden van de waarden van
de democratische rechtsstaat. Niet alleen in Pakistan of Afghanistan, maar ook in Nederlandse
steden, inclusief Den Haag en Amsterdam, hebben we te maken met salafisme.
Is de Nederlandse regering bekend met literatuur waaruit blijkt dat de lokale overheden geen of
weinig greep hebben op dit verschijnsel? De leden van de FVD-fractie brengen opnieuw het eigen
AIVD-rapport ‘Van Dawa tot Jihad’ (2004) onder de aandacht , en wijzen erop dat ‘dawa’ een
voorportaal is van ‘Jihad’. Een wat men zou kunnen noemen ‘onschuldig salafisme’ bestaat naar het
oordeel van deze leden dus niet.
Is de regering bekend met de literatuur over ‘weerbare democratie’ waaruit blijkt dat gewelddadige
ideologieën vaak een niet-gewelddadige variant kennen die langs vreedzame weg niettemin dezelfde
doelen nastreeft als de gewelddadige tak?12
Kan de regering met de leden van de FVD-fractie meegaan wanneer zij zeggen dat tolerantie
tegenover de intoleranten suïcidaal is? In dit verband attenderen deze leden de op het werk van de
Amsterdamse hoogleraar Van den Bergh (1890-1966) die al in 1936 verwees naar de democratische
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paradox, namelijk dat ondemocratische bewegingen soms de democratische weg van infiltratie en
meerderheidsbeslissingen bewandelen om aan de macht te komen?13
Is de regering het met deze leden eens dat landen als Polen en Hongarije, waarmee de EU en
wellicht in navolging van de EU ook de Nederlandse regering zo gepreoccupeerd lijkt, in ieder geval
zich beroepen op een demos (volk) dat de basis vormt voor de legitimatie van hun huidige politieke
beleid? Deze leden stellen dat ook de leden van de PvdA-fractie hierop lijken te wijzen wanneer zij
vragen stellen over de ’illiberale democratie’. Dit, terwijl salafistische bewegingen een geheel ander
uitgangspunt hebben, namelijk theos (God), op basis waarvan zij democratische besluitvorming ten
principale afwijzen. Is de regering het met de leden van de FVD-fractie eens dat vanuit de
wereldbeschouwing van Junaid I. en Jawed S. men eigenlijk weinig anders kan doen dan met, zelfs
gewelddadige middelen, opkomen tegen een binnen Europa als vanzelfsprekend ervaren
engagement aan de rechtsstaat? Immers, zo blijkt uit het materiaal dat de rechtbank Den Haag
terecht aanhaalt, de jihadistische terrorist Junaid ziet zichzelf religieus-moreel gehouden een
aantasting van de eer van de profeet te wreken.
Kan de regering zich voorstellen dat jihadisten en salafisten tegen de resultaten van de
Eurobarometer, waaruit blijkt 89% van de respondenten het eens is met de stelling dat de waarden
van de rechtsstaat moeten worden geëerbiedigd, voor hen juist een aanleiding is aanslagen voor te
bereiden in die landen? Als de interpretatie die de rechtbank Den Haag geeft aan de motieven van
de aanslagpleger juist is – en de leden van de FVD-fractie denken inderdaad dat die interpretatie
juist is – dan betekent dit dat overal waar de rechtsstaat wordt hooggehouden salafistischterroristische aanslagen zullen plaatsvinden. En tot de waarden van de rechtsstaat behoren ook de
vrijheid van drukpers of de vrijheid van expressie. Overal waar die vrijheid van expressie dus zal
worden gebruikt, daar zullen terroristische aanslagen voorkomen. Precies om die vrijheid te
vernietigen. De tevredenheid over 89% procent van de Europese bevolking die de rechtsstaat wil
hooghouden krijgt dan ineens een geheel andere lading: democratische landen en hun regeringen
krijgen de verantwoordelijkheid om in het kader van een weerbare democratie die democratische
vrijheden te verdedigen tegenover de salafisten die deze willen vernietigen. Terroristische aanslagen
op de vrijheid van expressie worden niet gepleegd in Afghanistan en Pakistan omdat die vrijheid
daar niet bestaat. Maar juist omdat deze vrijheid (nog) wel bestaat in Nederland of Frankrijk worden
daar die aanslagen wel gepleegd, zoals Frankrijk heeft ervaren in januari 2015.14
Is de regering het op basis van bovenstaande analyse eens met de leden van de FVD-fractie dat niet
alleen die Eurobarometer voor ons van belang is, maar ook, en misschien wel vooral, betrouwbare
cijfers over de aanhang voor salafisme in Europese natiestaten? Is de regering bekend met het werk
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van Prof. Koopmans over een grote en groeiende aanhang voor salafistisch gedachtegoed?15 Ziet de
regering daarin een aanleiding om haar lankmoedige houding tegenover ‘het salafistische spectrum
als geheel’ te heroverwegen?
De regering schrijft in haar antwoord op de vragen van de leden van de FVD-fractie: “In eerste
instantie worden islamitische gemeenschappen getroffen door deze uitwassen en zij vormen dan ook
belangrijke partners voor de (lokale) overheid in het tegengaan hiervan”. Het zal duidelijk zijn dat
op basis van de voorgaande analyse de leden van de FVD-fractie dit een onverantwoorde
generalisatie acht. Immers alleen die ’islamitische gemeenschappen’ worden door de uitwassen van
het terrorisme getroffen die zich (nog) niet hebben geconformeerd aan de eisen van de salafisten en
terroristen. De islamitische gemeenschappen die wel toegeven aan de eisen van de radicalen
(soumission) worden met rust gelaten. Islamitische dissidenten, ex-moslims, apostaten, en ketters
worden met de dood bedreigd. Het spreekt voor zich dat een helder inzicht in deze mechanismen
van grote betekenis voor het ontwikkelen van de juiste aanpak van de uitdagingen waarvoor wij
staan.
Is de regering bekend met kritiek op de keuzes die de lokale overheid in zowel Den Haag als ook in
Amsterdam heeft gemaakt in het selecteren van die belangrijke partners voor contraterrorisme en
deradicalisering?16
Ziet de regering voor zichzelf enige taak weggelegd in het helpen van de lokale overheden bij het
aanwijzen van meer betrouwbare partners? Is de regering op de hoogte met het werk van Prof.
Bassam Tibi die een democratische en rechtsstatelijke islam bepleit?17 Is de regering bereid tot een
herbezinning op het – naar het oordeel van de FVD-leden - contraproductieve beleid, dat ter
beteugeling van jihadisme en salafisme in onder andere Nederland is gevoerd? De leden van de
FVD-fractie putten hoop uit het feit dat deze regering in 2018 heeft aangegeven een ander beleid te
gaan voeren tegenover de ondermijnende criminaliteit dan voorheen het geval was. Heeft de
regering ook de bereidheid het beleid ten aanzien van de jihadistische aanslagen en de salafistische
eisen tot tempering van de vrijheid van expressie te gaan heroverwegen? Heeft de regering een
verklaring voor het empirische feit dat landen als Hongarije en Polen gevrijwaard lijken te blijven
van terroristische aanslagen terwijl landen als Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
Duitsland daardoor regelmatig worden getroffen? Een gevaar dat lijkt toe te nemen en niet af te
nemen, zoals het geval zou zijn wanneer het gevoerde beleid effectief is.
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In antwoord op vragen van de leden van de ChristenUnie merkt de regering op “De staat van de
Nederlandse rechtsstaat is stabiel en goed. Ook in internationaal verband staat Nederland op dit
punt hoog aangeschreven”. Is de regering bekend met de Franse literatuur waarin Nederland vaak
wordt geïdentificeerd als het land waarin het volkomen mislukt is het salafisme te beteugelen en
waarin het zelfs tot geslaagde jihadistische intimidaties en moord heeft geleid?18
De leden van de FVD-fractie zijn de regering erkentelijk voor haar antwoorden over een onderwerp
dat de leden van deze fractie van groot belang achten, namelijk het goed functioneren van de
democratische rechtsstaat en een realistische bezinning op het falen om dit ideaal te realiseren.
De commissies voor Europese Zaken en voor Justitie en Veiligheid zien de beantwoording van
bovenstaande vragen graag tegemoet binnen 6 weken na dagtekening van deze brief.
Hoogachtend,

M.G.H.C. Oomen-Ruijten

Mr. drs. M.M. de Boer

Voorzitter van de vaste commissie

Voorzitter van de vaste commissie

voor Europese Zaken

voor Justitie en Veiligheid
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