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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3111
Vragen van de leden Popken en Fritsma (beiden PVV) aan de Ministers van
Defensie en van Justitie en Veiligheid over het bericht dat bij een
Duits-Nederlandse grenscontrole 27 overtredingen van de Vreemdelingenwet
zijn geconstateerd (ingezonden 28 mei 2019).
Mededeling van Minister Bijleveld-Schouten (Defensie) (ontvangen 21 juni
2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat bij een Duits-Nederlandse grenscontrole 27
overtredingen van de Vreemdelingenwet zijn geconstateerd?1
Vraag 2
Kunt u aangeven welke overtredingen dit zijn? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Kunt u aangeven om hoeveel personen het bij deze 27 incidenten ging en
daarbij aangeven wat de nationaliteiten zijn, hoeveel illegalen het betrof,
hoeveel migranten met een islamitische achtergrond het betrof en of er
vreemdelingen tussen zaten die bijvoorbeeld wegens criminaliteit bij de
diensten bekend zijn? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Hoeveel vreemdelingen zijn na de geconstateerde overtredingen vastgezet (in
vreemdelingenbewaring of anderszins) en hoeveel zijn er uitgezet?
Vraag 5
Deelt u de mening dat grenscontroles een uitstekend middel zijn om ons land
veiliger te maken tegen bijvoorbeeld jihadisten, terreur, illegalen, drugscriminaliteit etc. Zo nee, waarom niet?
Vraag 6
Bent u bereid de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en alle
immigranten uit islamitische landen?
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Vraag 7
Schaamt u zich niet dat duizenden gelukszoekers ons land bereiken en
terroriseren omdat u blijft weigeren om de krijgsmacht actief in te zetten bij
het bewaken van onze landsgrenzen? Zo nee, waarom niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Popken en
Fritsma (beiden PVV) aan mij en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
over een in mei jl. uitgevoerde Duits-Nederlandse controle aan de binnengrens (ingezonden op 28 mei 2019 met kenmerk 2019Z10631) niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien het achterhalen
van de benodigde informatie meer tijd vraagt.
Wij streven ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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