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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 5 februari 2018
Hierbij reageer ik op het verzoek gedaan bij de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 47, Regeling van
werkzaamheden) om een brief over het bericht «Politie brengt protesterende Koerden naar «veilige plek» na provocaties» (Ad.nl, 31 januari
2018). Het lid Kuzu sprak naar aanleiding van de spanningen tussen
Turkse Nederlanders en Koerdische Nederlanders in het bijzonder zijn
zorg uit over de veiligheid van Nederlandse staatsburgers.
De overheid volgt de ontwikkelingen rond spanningen binnen de Turkse
en Koerdische gemeenschappen (uit Irak, Iran, Syrië en Turkije) in
Nederland en de veiligheid van burgers nauwgezet. Per brief van
1 februari bent u door de Minister van Buitenlandse Zaken nader
geïnformeerd over het Turkse offensief in de Afrin regio. In deze brief is
aangegeven dat het kabinet beseft dat het militair optreden van Turkije in
Noord-Syrië ook hier in Nederland emoties oproept bij verschillende
groepen. En die emoties mogen er ook zijn.
Het kabinet roept alle betrokken partijen op om meningsverschillen of
eventuele zorgen over ontwikkelingen in het buitenland op respectvolle
wijze met elkaar te bespreken of hier uiting aan te geven. De emoties
mogen in dit land niet tot uitdrukking komen in verstoringen van de
openbare orde, bedreigingen of intimidaties. Mocht de openbare orde en
veiligheid van burgers dit vereisen, dan worden de noodzakelijke
veiligheids- of andere maatregelen getroffen die bijdragen aan de
veiligheid en/of vermindering van de eventuele spanningen.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt
gemeenten als het gaat om het zoveel mogelijk voorkomen van een
negatieve doorwerking van deze ontwikkelingen in Noord-Syrië in
Nederland. In dit kader wordt gemeenten geadviseerd om zoveel mogelijk
het gesprek aan te gaan met een brede vertegenwoordiging van zowel
Turks-Nederlands als Koerdisch-Nederlandse organisaties om lokaal
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afspraken te maken over het op een respectvolle wijze bespreken van dit
vraagstuk.
Hierbij hoort nadrukkelijk ook het recht om vreedzaam te demonstreren.
De Grondwet en de Wet openbare manifestaties (WOM) staan beperkingen van demonstraties alleen toe ter bescherming van de gezondheid,
in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden.
De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus
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