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> Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG  

 

 

 

Datum 19 juli 2012 

Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het verknipte en gevaarlijke advies  

 

 

In antwoord op uw brief van 13 juni 2012 deel ik u mee dat de schriftelijke 

vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) over het verknipte en 

gevaarlijke advies extremistische islamitische organisaties invloed te geven op 

beleid (ingezonden 13 juni 2012) worden beantwoord – mede namens de minister 

voor Immigratie, Integratie en Asiel en de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties - zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief. 

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

 

I.W. Opstelten 

 

 

 

Directie Beleid en Strategie 

2 DBS 
  

Oranjebuitensingel 25 

2511 VE  Den Haag 

Postbus 16950 

2500 BZ  Den Haag 

www.nctv.nl 
  

  

Ons kenmerk 

280176 
  

Uw kenmerk 

2012Z11876 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de 

ministers van Veiligheid en Justitie en voor Immigratie, Integratie en 

Asiel over het verknipte en gevaarlijke advies extremistische islamitische 

organisaties invloed te geven op beleid (ingezonden 13 juni 2012) 

  

 

1      

Bent u bekend met het artikel 'Podium bieden verkleint risico's radicale 

islam'?1  

  

Ja.  

  

2       

Deelt u de visie dat het advies van Forum om extremistische islamitische 

organisaties invloed uit te laten oefenen op beleid, totaal verknipt en 

zelfs gevaarlijk is? Zo nee, waarom niet? 

  

De auteurs van de vergelijkende casestudy ‘Engaging with violent Islamic 

extremism’ bevelen lokale beleidsmakers aan in gesprek te blijven met 

vertegenwoordigers van alle stromingen binnen de Islam, inclusief de orthodoxe 

stromingen. Daarbij wordt in het onderzoek wel een grens getrokken bij 

extremisten die het contact met autoriteiten misbruiken voor eigen gewin. De 

onderzoekers maken echter niet consequent onderscheid tussen orthodox 

gelovigen en extremisten of tussen de verschillende gradaties van contact en 

samenwerking die een lokale overheid kent in de relaties met non-

gouvernementele organisaties. Het advies is daarmee niet helder. Mocht het 

advies van de onderzoekers zijn om extremistische organisaties invloed te laten 

uitoefenen op beleid, verzeker ik u dat ik dat advies niet overneem. Lokale 

beleidsmakers kunnen bij het Rijk terecht voor advies over extremistische 

organisaties.  

  

3       

Deelt u de zorg dat dit soort adviezen de voortgaande islamisering, en de 

daarmee gepaard gaande geweldsexplosies, zoals we nu ook in België 

weer zien, zal versnellen?  

  

Nee. 

  

4       

Welke maatregelen bent u van plan te treffen om de subsidie aan Forum 

zo spoedig mogelijk te stoppen ten einde de ongehoorde verspilling van 

belastinggeld tegen te gaan? 

  

Forum speelt een betekenisvolle rol rond thema's als maatschappelijke 

spanningen, onderwijs, arbeidsmarkt en het ontwikkelen van effectieve methoden 

en instrumenten. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de realisatie 

van het kabinetsbeleid op het gebied van integratie. Beëindiging van de subsidie 

wordt daarom niet overwogen. 

 

                                                
1 Nederlands Dagblad, 12 juni 2012 
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5       

Bent u bereid alle islamitische organisaties in Nederland permanent te 

monitoren en bij aanwijzingen van gewelddadige plannen of oproepen, 

deze direct te sluiten, te verbieden en daar waar mogelijk de daders te 

denaturaliseren en uit te zetten? 

  

Nee. De dreiging van extremistisch geweld gaat uit van enkele tientallen 

individuen. Gezien deze werkelijkheid zou het monitoren van alle islamitische 

organisaties disproportioneel zijn. Het zou bovendien onterecht de indruk wekken 

dat alle islamitische organisaties en daarmee alle moslims verdacht zijn. 

  

Uiteraard vervult de AIVD zijn wettelijke taak om onderzoek te doen naar 

personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij 

een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde dan 

wel voor de veiligheid van de Staat. Als onderzoek van de AIVD concrete 

aanwijzingen oplevert voor terroristische plannen of activiteiten, dan kan de 

dienst anderen, zoals het Openbaar Ministerie of de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst informeren. Het huidige juridische (contraterrorisme) 

instrumentarium biedt de mogelijkheid rechtspersonen te verbieden en individuen 

te vervolgen of uit te zetten. 

  

 

 


