
Antwoorden van de minister-president op vragen van het lid Wilders (PVV) over de zeer 
recent in Pakistan uitgesproken fatwa en dreigementen tegen een Nederlandse 
parlementariër. 

 
Vraag 1 
Wilt u deze vragen per vraag apart en zelf als premier beantwoorden en dus niet door een collega 
laten beantwoorden? 
 
Antwoord 
Ja. 
 
Vraag 2 
Wilt u deze vragen, gelet op de gevolgen voor mijn persoonlijke veiligheid, zo snel mogelijk doch 
uiterlijk binnen een week beantwoorden? 
 
Antwoord 
De vragen zijn zo snel mogelijk beantwoord. 
 
Vraag 3 
Heeft u kennisgenomen van de uitlatingen van de voormalige premier van Pakistan Imran Khan 
over “…the Dutch blasphemer MP Geert Wilders…”?1 
 
Antwoord 
Ja. 
 
Vraag 4 
Wat is uw oordeel over deze uitspraak die Khan publiekelijke ten overstaan van duizenden mensen 
deed en die breed is uitgemeten in de media in de islamitische wereld, zodat miljoenen mensen er 
kennis van hebben kunnen nemen? Realiseert u zich dat in veel islamitische landen op blasphemie 
de doodstraf staat en dit dus consequenties heeft voor mijn veiligheid?  
 
Antwoord 
Voormalig Premier Khan heeft tijdens een rally op 13 april jl. in Peshawar gezegd dat de heer 
Wilders blij was dat hij (Khan) afgezet was als premier en dat de heer Wilders een persoon is die 
blasfemische cartoons van de profeet Mohammed gemaakt heeft. Ik keur deze uitspraken af en 
betreur het effect dat zij hebben gehad in Pakistan en het feit dat het heeft bijgedragen aan de 
bedreigingen aan het adres van de heer Wilders. Het kabinet zet zich in internationaal verband in 
voor afschaffing van de doodstraf op blasfemie (en afvalligheid). Die strafmaat leidt er tevens toe 
dat personen en groepen regelmatig het recht in eigen hand nemen. Ik realiseer mij de 
consequenties dus al te zeer. Dat is een van de belangrijke redenen waarom dit onderdeel is van 
de Nederlandse inspanningen en gelijkgezinde landen tegen de doodstraf op blasfemie en 
afvalligheid. 
 
Vraag 5 
Heeft u voorts kennisgenomen van de door Allama Saad Hussain Rizvi over mij uitgesproken fatwa 
namelijk dat “…Muslims living in the Netherlands should eliminate the arrogant…”, waarmee hij mij 
bedoelde?2 Realiseert u zich dat er al eerder een fatwa tegen mij in Pakistan was uitgesproken? 
Wat is uw oordeel over de recente en over de eerdere fatwa?  
 
Antwoord 
Ja, ik heb kennis genomen van de recente en de eerdere fatwa in 2018. Het kabinet keurt deze 
nadrukkelijk af. Bedreigingen, en die in het bijzonder gericht aan democratisch gekozen politici, 
zijn onacceptabel en horen niet thuis in de Nederlandse democratische rechtsorde. Nederland heeft 
in bilaterale contacten met Pakistan herhaaldelijk zijn afkeuring ten aanzien van de ernstige 
bedreigingen aan het adres van de heer Wilders uitgesproken. Zoals bekend heeft Nederland 
Pakistan middels rechtshulpverzoeken verzocht om medewerking aan het Nederlandse 
strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de eerdere fatwa (zie ook het antwoord op vraag 15). 



Ook ten aanzien van de huidige ontwikkelingen wordt door het Openbaar Ministerie onderzocht en 
actief beoordeeld of er sprake is van strafbare feiten.  
 
Vraag 6 
Deelt u mijn mening dat het totaal onacceptabel is dat in de laatste recente fatwa een concrete 
oproep staat aan moslims in Nederland om mij te vermoorden? Deelt u mijn mening dat dit 
walgelijk is en krachtig veroordeeld dient te worden? Zo ja, bent u daartoe bereid en hoe gaat u 
dat dan doen? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
Bedreigingen zoals deze aan het adres van de heer Wilders evenals aan het adres van andere 
volksvertegenwoordigers en personen zijn onacceptabel, uiteraard ook als zij worden gedaan door 
religieuze autoriteiten. Het kabinet keurt deze dan ook nadrukkelijk af. Het kabinet heeft ook 
recent enkele malen zijn grote zorgen over de doodsbedreigingen aan het adres van de heer 
Wilders aan de Pakistaanse autoriteiten overgebracht. Dit is zowel gedaan door de Nederlandse 
ambassadeur in Islamabad als aan de Pakistaanse ambassadeur in Den Haag.  
 
Vraag 7 
Heeft u ook kennisgenomen van de uitlatingen van TLP-leider Muhammad Ashraf Asif Jalali dat 
“The government of Pakistan must take a strong narrative on the adverse blasphemy committed by 
Geert Wilders”3 en “He must be handed over to Muslims for public execution to ensure world 
peace”? 
 
Antwoord 
Ja. 
 
Vraag 8 
Wat vindt u van deze uitspraak en oproep om mij over dragen aan moslims en vervolgens 
publiekelijk te executeren? 
 
Antwoord 
Zoals aangegeven, zijn bedreigingen onacceptabel, zeker aan het adres van 
volksvertegenwoordigers. Het kabinet keurt deze dan ook nadrukkelijk af. 
 
Vraag 9 
Heeft u voorts kennisgenomen van de verklaring van het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken dat “Pakistan also strongly condemns the offensive remarks made by a Dutch politician, 
attacking Islam and the Muslim holy month of Ramadan”4 gevolgd door uitspraken van de nieuwe 
premier van Pakistan, Shehbaz Sharif, dat “People of Pakistan and Muslims around the world are 
deeply hurt by the recent incidents of Islamophobia in Sweden & the Netherlands”?5  
 
Antwoord 
Ja. 
 
Vraag 10 
Wat is uw oordeel hierover? Hebben de Pakistaanse autoriteiten bij het Nederlandse kabinet dan 
wel de Nederlandse ambassade in Pakistan geprotesteerd? Zo ja, wanneer en wat was de 
Nederlandse reactie precies? 
 
Antwoord 
De Nederlandse ambassadeur in Islamabad is op 18 april jl. uitgenodigd bij het Pakistaanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken om de verklaring van het ministerie over te brengen. Op 21 
april jl. met de Pakistaanse ambassadeur in Den Haag gesproken over de genoemde verklaring. Tot 
slot is met de Pakistaanse ambassadeur op 29 april jl. opnieuw het gesprek aangegaan  op het 
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om nogmaals te spreken over de bedreigingen aan 
het adres van de heer Wilders. In alle drie de ontmoetingen heeft Nederland zijn grote afkeuring 
overgebracht over de doodsbedreigingen die de heer Wilders vanuit Pakistan ontvangt, en 



aangegeven dat het bepalen van de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting in Nederland is 
voorbehouden aan de rechter.  
 
Vraag 11 
Wat vindt u ervan dat ik als Nederlands gekozen volksvertegenwoordiger herhaaldelijk en massaal 
ook uit het buitenland, waaronder Pakistan en andere islamitische landen in Azië en het Midden-
Oosten, met de dood wordt bedreigd? Dat ik door onder andere oud- en zittende Pakistaanse 
politieke leiders en geestelijken van blasphemie wordt beticht, er opgeroepen wordt mij publiekelijk 
te executeren en ik islamofoob wordt genoemd? 
 
Antwoord 
Zoals eerder genoemd, zijn bedreigingen onacceptabel, in het bijzonder aan het adres van 
volksvertegenwoordigers, en horen niet thuis in de Nederlandse democratische rechtsorde. Ten 
aanzien van de heer Wilders geldt het niet te accepteren feit dat hij reeds jarenlang te maken heeft 
met gevolgen voor zijn persoonlijk leven van bedreigingen uit binnen- en buitenland. Dat is voor 
hem persoonlijk verschrikkelijk. Het kabinet keurt dergelijke bedreigingen in de meest stellige 
bewoordingen af en doet er dan ook alles aan wat in zijn macht ligt om een einde te maken aan 
deze bedreigingen en de risico’s ervan voor de heer Wilders te mitigeren.  
 
De dreigingen hebben de aandacht van de betrokken bewindspersonen. Zo heeft de minister van 
Buitenlandse Zaken met zowel de heer Wilders als met u als voorzitter van de Tweede Kamer over 
de situatie gesproken.  
 
Vraag 12 
Waarom heeft u het tot nu toe niet publiekelijk opgenomen voor een Nederlands staatsburger en 
parlementariër over wie een fatwa wordt uitgesproken om hem te vermoorden? Waarom heeft u 
tot nu toe niet publiekelijk een veroordeling uitgesproken over het feit dat uw (voormalig) 
ambtgenoot in Pakistan mij publiekelijk een blasfemist heeft genoemd? 
 
Antwoord 
Zoals in bovenstaande vragen aangegeven zijn de bedreigingen aan het adres van de heer Wilders 
onacceptabel. Het kabinet keurt deze dergelijke bedreigingen in de meest stellige bewoordingen 
dan ook nadrukkelijk af en doet er dan ook alles aan wat in zijn macht ligt om een einde te maken 
aan deze bedreigingen en de risico’s ervan voor de heer Wilders te mitigeren.Het kabinet staat 
hierover in contact met de Pakistaanse autoriteiten, zowel in Islamabad als in Den Haag.  
 
Vraag 13 
Is de Pakistaanse ambassadeur te Den Haag ontboden om hier namens Nederland een krachtig 
protest tegen in te dienen? Zo ja, wat was zijn reactie. Zo nee, waarom niet en wilt u de 
Pakistaanse ambassadeur alsnog ontbieden? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 
Zoals tevens in het antwoord op vraag 10 weergegeven is de Pakistaanse ambassadeur te Den 
Haag op 29 april jl. opnieuw op het ministerie ontvangen om te spreken over de doodsbedreigingen 
die de heer Wilders vanuit Pakistan ontvangt. Daarbij zijn de grote zorgen van het kabinet over 
deze bedreigingen overgebracht. 
 
Vraag 14 
Kunt u garanderen dat dit door Pakistan geïnitieerde islamitisch (staats)terrorisme op geen enkele 
manier gevolgen zal hebben voor mijn veiligheid, respectievelijk veiligheidsmaatregelen?  
 
Antwoord 
Op basis van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden dreigingsproducten 
opgesteld, zo ook voor de heer Wilders. Bij dit continue proces worden tevens eventuele berichten 
uit het buitenland betrokken en geduid. Op basis van de dreigingsproducten worden, indien daar 
aanleiding toe is, passende maatregelen getroffen. Voorts wordt op basis van actuele 
dreigingsinformatie telkens bezien in hoeverre aanpassing van het dreigingsbeeld, en de daarmee 
gepaard gaande beveiligingsmaatregelen, nodig is. In algemene zin geldt dat het kabinet zeer alert 



is als het gaat om de veiligheidssituatie van onder andere Kamerleden. Zoals bekend doet het 
kabinet vanuit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken over specifieke 
veiligheidsaangelegenheden. 
 
Vraag 15 
Realiseert u zich dat ik alleen al de afgelopen dagen vele honderden malen met de dood ben 
bedreigd, voornamelijk uit Pakistan en dat het Openbaar Ministerie tot nu toe niets doet met het 
merendeel van de eerdere doodsbedreigingen uit Pakistan?  
 
Antwoord 
Bedreigingen, en die in het bijzonder gericht aan democratisch gekozen politici, zijn onacceptabel 
en horen niet thuis in de Nederlandse democratische rechtsorde. Het Openbaar Ministerie 
beoordeelt iedere aangifte van mogelijke bedreiging van een politicus op strafbaarheid. In 2018 
heeft het Openbaar Ministerie in dit verband in een drietal zaken rechtshulpverzoeken naar 
Pakistan uitgestuurd met het verzoek om een drietal personen als verdachten te horen. Ondanks 
dat Nederland een aantal keren heeft gerappelleerd bij de Pakistaanse autoriteiten en meermalen 
tijdens bilaterale consultaties met Pakistan door de Minister van Buitenlandse Zaken is 
aangedrongen op een antwoord op de rechtshulpverzoeken, is tot op heden niet op de 
rechtshulpverzoeken gereageerd door Pakistan. 
  
Voor het identificeren van verdachten die bedreigingen uiten via met name sociale media, waarbij 
veelal geen gebruik wordt gemaakt van de eigen personalia en niet de volledige personalia zijn 
genoemd, is vervolgens nader onderzoek nodig. Wanneer een verdachte zich in een ander land dan 
Nederland bevindt, is voor dat onderzoek rechtshulp nodig. Wanneer met een land geen 
rechtshulpverdrag bestaat, leert de ervaring dat die rechtshulp in dit soort zaken moeizaam gaat. 
Dit geldt in het bijzonder voor Pakistan, waar de afgelopen jaren meerdere rechtshulpverzoeken in 
een drietal zaken - ondanks herhaaldelijk rappel – tot op heden onbeantwoord zijn gebleven. 
  
Het Openbaar Ministerie kan - als er door het buitenland geen rechtshulp wordt verleend – alleen 
personen in Nederland vervolgen die rechtstreeks zijn te identificeren op basis van hun online 
gedane uitlatingen.  
 
Vraag 16 
Deelt u mijn mening dat dat onacceptabel is en niet alleen slecht voor mijn eigen veiligheid, maar 
ook voor het rechtsgevoel en het al broze vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat? Zo nee, 
waarom niet, zo ja wat gaat u daaraan doen? 
 
Antwoord 
Bedreigingen, en die in het bijzonder gericht aan democratisch gekozen politici, zijn onacceptabel. 
Daarom beoordeelt het OM, zoals hiervoor bij de beantwoording van vraag 15 al is beschreven, 
iedere aangifte van mogelijke bedreiging van een politicus op strafbaarheid. Hierbij bekijken het 
OM en politie per zaak wat de juridische mogelijkheden zijn. 
 
Vraag 17 
Is uw zwijgen en de inactiviteit van het Openbaar Ministerie te verklaren uit het feit dat ik geen 
politicus van de coalitie ben, maar van de oppositie of mogelijk omdat u walgt van mijn strijd tegen 
de ideologie van de onvrijheid genaamd islam?  
 
Antwoord 
Zoals hiervoor in de beantwoording op vragen 5 en 15 vermeld, verricht het OM het nodige in 
reactie op de aangiften van mogelijke bedreiging. Hierbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt 
op basis van de partij van een politicus of de ideologie die deze politicus aanhangt. 
 
Vraag 18 
Kunt u zich de geur van vrijheid nog wel herinneren? 
 
 
 



Antwoord 
Zoals ook in de beantwoording op bovenstaande vragen weergegeven, betreur ik het effect dat 
diverse genoemde uitspraken hebben op het leven en de vrijheid van de heer Wilders.  
 
Vraag 19 
Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden? 
 
Antwoord 
De vragen zijn zo snel mogelijk beantwoord. 
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