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Vragen van het lid Yildirim (SP) op
24 augustus 2007 medegedeeld aan
de minister-president en aan de
minister van Justitie.

1
Is de regering op de hoogte van de
recente uitspraken van het Tweede
Kamerlid Wilders ten aanzien van de
islam en de koran?

2
Kan de regering zich voorstellen dat
islamitische landen en velen binnen
de moslimgemeenschap zich door
deze uitspraken ernstig gekrenkt
voelen?

3
Acht de regering de uitspraken van
de heer Wilders binnen de grenzen
van de wet toelaatbaar?

4
Is de regering van mening dat
maatregelen getroffen dienen te
worden om het doen van normloze
uitspraken, die de verhoudingen in
onze samenleving op scherp zetten,
tegen te gaan?

5
Hoe beoordeelt de regering de
uitspraken van de heer Wilders in het
licht van de maatregelen die met
betrekking tot zijn
persoonsbeveiliging zijn getroffen?

6
Onderschrijft de regering dat de heer
Wilders zelf schuldig is aan zijn
mogelijk onveilige leefsituatie,

doordat hij steeds meer haat zaait in
de samenleving?

7
Hoeveel heeft de beveiliging van de
heer Wilders de Nederlandse staat tot
nu toe gekost en wat zijn de kosten
jaarlijks?

8
Acht de regering, in aanmerking
genomen de financiële ondersteuning
die de partij van de heer Wilders
ontvangt, als ook zijn uitstekende
honorering als Kamerlid, het
gerechtvaardigd dat de heer Wilders
(mogelijk) levenslang op kosten van
de Nederlandse staat beveiligd
wordt?

9
Is de regering van oordeel dat de
wetgeving op het gebied van
persoonsbescherming van politieke
ambtsdragers, gegeven de situatie
rond de heer Wilders, aanpassing
behoeft?

Mededeling

Mededeling van de heer Hirsch
Ballin, minister van Justitie, mede
namens de minister-president.
(Ontvangen 17 september 2007)

Hierbij deel ik u, mede namens de
Minister-President, mee dat de
vragen van het lid Yildrim,
ingezonden 24 augustus 2007, over
de recente uitspraken van het Tweede
Kamerlid Wilders ten aanzien van de
islam en de koran, niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden
beantwoord. Zodra de antwoorden

gereed zijn, zal ik u deze doen
toekomen.
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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden
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