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Geachte heer Blok,  

 

De commissies voor Europese Zaken en voor Justitie en Veiligheid hebben op 18 februari en 3 maart 

het Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie 

en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over me-

dedeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie1 besproken en de mogelijkheid geboden tot 

nader schriftelijk overleg. De leden van de FVD-fractie hebben de navolgende opmerkingen.  

 

De leden van de FVD-fractie willen de ministers van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkge-

legenheid, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor 

Rechtsbescherming danken voor de beantwoording van de door hen gestelde vragen. Volgens deze 

leden heeft de beantwoording op enkele punten tot verduidelijking van de ingenomen posities ge-

leid, maar het hoofdpunt van kritiek op het beleid van de regering zoals dat in verschillende wetge-

vingsprojecten tot uitdrukking komt, blijft wat deze leden betreft overeind.  

 

De leden van de FVD-fractie denken dat het jihadistisch terrorisme de belangrijkste uitdaging is voor 

de democratische rechtsstaat voor de komende tijd en denken dat het overheidsbeleid ter beteuge-

ling daarvan te weinig resultaten heeft geboekt. Zij hebben geconstateerd dat met name de minister 

van Justitie en Veiligheid meerdere keren heeft gewezen op het gevaar van ondermijnende criminali-

teit en ook heeft laten zien dat het beleid ter beteugeling daarvan tot nu toe te weinig effectief is ge-

weest. Die ‘paradigmawisseling’ in het denken ten aanzien van ondermijnende criminaliteit zouden 

deze leden ook graag zien ten aanzien van de aanpak van het jihadistisch terrorisme en de geeste-

lijke grondslag daarvan, namelijk het salafisme. Zij putten hoop voor deze paradigmawissel uit het 

feit dat sinds het moment dat deze gedachtewisseling heeft aangevangen nieuw materiaal naar vo-

ren is gekomen dat een bijdrage zou kunnen leveren aan deze cultuuromslag. Zij wijzen op het rap-

port Asleep at the wheel in Amsterdam: Police and city ignore a terror problem (augustus 2019) van 

terrorisme-expert Ronald Sandee en op de position paper die door de heer Sandee voor de 

                                                
1 Kamerstukken I, 2019-2020, 35.295, C. 
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parlementaire enquêtecommissie moskeefinanciering uit onvrije gebieden op 10 februari 2020 is ge-

presenteerd: Financiering moskeeën Nederland vanuit het buitenland (18 januari 2020).  

De parlementaire ondervragingscommissie zal in april haar rapportage presenteren en de leden van 

de FVD-fractie verwachten dat dit gevolgen zal hebben voor de wetgevingstrajecten die op stapel 

staan, zoals onder andere de aanpassing van art. 2:20 BW. Deze leden zien uit naar de verdere ge-

dachtewisseling met de regering over dit onderwerp. 

 

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 

 

 


