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Geachte heer King,  

 

De vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad en voor Justitie en Veiligheid van de Eer-

ste Kamer der Staten-Generaal hebben sinds september 2017 meerdere malen schriftelijk overleg 

gevoerd met de Nederlandse regering over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commis-

sie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda.1 De verslagen van dit schriftelijk overleg 

zijn gepubliceerd.2 Naar aanleiding van de laatste beantwoording van de Nederlandse regering3 heeft 

de PVV-fractie enkele vragen en opmerkingen, die deze wenst voor te leggen aan de Europese Com-

missie ter beantwoording. De vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad en voor Justitie 

en Veiligheid zien uw reactie met belangstelling tegemoet en stelt het op prijs uw antwoord zo spoe-

dig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na dagtekening van deze brief te ontvangen. 

 

In de laatste reactie zijdens de Nederlandse regering op vragen van de PVV-fractie wordt het vol-

gende gesteld: 

 

Deze activiteiten zijn gestoeld op de waarden van de Europese Unie, zoals vastgelegd in het 

Verdrag betreffende de Europese Unie: vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat. Zoals in de eerdere beant-

woording aangegeven, worden deze waarden gedeeld door de Islamitische gemeenschap in 

Bosnië-Herzegovina en heeft de EU er vertrouwen in dat de betreffende imams werken van-

uit deze waarden. 

 

                                                

1 COM(2017)354 
2 Kamerstukken I 2017/2018, 32.317, IK; Kamerstukken I 2017/2018, 32.317, IV; Kamerstukken I 2017/2018, 

32.317, JC en Kamerstukken I 2018/2019, 32.317, JM. 
3 Kamerstukken I 2018/2019, 32.317, JM 
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De leden van de PVV-fractie hebben naar aanleiding van deze reactie de volgende vragen aan de Eu-

ropese Commissie: 

 

1. Kan de Europese Commissie nader aangeven op welke wijze de toepassing van deze waar-

den bij de door de imams gegeven trainingen wordt getoetst? 

2. Kan de Europese Commissie aangeven op welke wijze vanuit de EU monitoring en/of toe-

zicht plaatsvindt op de uitvoering van deze activiteiten? Komen hiervan verslagen beschik-

baar? Zo nee, waarom niet?  

3. Kan de Europese Commissie aangeven hoe de resultaten van deze trainingen worden vast-

gesteld en op basis van welke concrete criteria?  

4. Kan de Europese Commissie aangeven of er rapportage plaatsvindt van deze activiteiten? Zo 

nee, waarom niet? Zo ja, kunnen deze rapportages beschikbaar worden gesteld?  

5. Kan de Europese Commissie aangeven of deze activiteiten geëvalueerd zullen worden? Zo 

nee, waarom niet? Zo ja, op basis van welke concrete criteria en komt hiervan een evalua-

tieverslag beschikbaar? 

 

Hoogachtend,  

      

 

 

  

R.G.J. Dercksen           A.W. Duthler  

Voorzitter van de vaste commissie       Voorzitter van de vaste commissie voor  

voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad      Justitie en Veiligheid  

 

 

 

 

 

 

In kopie:  

- de Europese Commissie; 

- de Raad van de Europese Unie; 

- het Europees Parlement; 

- de heer F. GRAPPERHAUS, minister voor Justitie en Veiligheid van Nederland 

 

 

 

 

 

 


