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2011Z21478 

Vragen van de leden De Mos , Van Klaveren , Graus en Elissen (allen PVV) 
aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Europees 
Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012 (ingezonden 31 oktober 
2011) 

Vraag 1
Bent u bekend met de berichten «UEFA uit bezorgdheid over veiligheid in 
stadions Polen en Oekraïne»1, «Das Stadion ist auch bis zur EM nicht fertig»2 

en «Poland facing race against time to be ready for Euro 2012»3? 

Vraag 2
Deelt u de mening dat de veiligheid van onze Oranjesupporters in de stadions 
te allen tijde gewaarborgd moet worden? Zo neen, waarom niet? 

Vraag 3
Hoe kan deze veiligheid gewaarborgd worden wanneer Polen en Oekraïne 
zich niet aan alle bouwvoorschriften houden door tijdnood? 

Vraag 4
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de veiligheid van de Oranjesupporters in de 
stadions te allen tijde wordt gewaarborgd? 

Vraag 5
Bent u bekend met de «Angus Reid Global Monitor 2007»4 waaruit blijkt dat 
in dat jaar 81,3% van de Oekraïense bevolking homoseksuele relaties nooit 
acceptabel vindt, en het bericht «Polish gay football fans ask for seperate 
seats at Euro 2012»5? 

1 http://www.voetbalprimeur.nl/site/nieuws/178618/
UEFA_bezorgd_over_stadions_Polen_en_Oekrane.html

2 http://www.fussball.de/em-2012-stadion-desaster-in-polen/id_46980924/index
3 http://www.argophilia.com/news/poland-race-for-euro-2012/22830/
4 http://www.angus-reid.com/polls/29701/ukrainians_decry_shoplifting_drunk_driving/
5 http://www.pinknews.co.uk/2011/02/23/polish-gay-football-fans-ask-for-separate-seats-at-euro-

2012/
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Vraag 6
Hoe gaat u er, mede in het licht van de uitspraken van FIFA-topman Sepp 
Blatter6, voor zorgen dat de veiligheid van de Nederlandse homoseksuele 
supporters tijdens het EK 2012 wordt gewaarborgd? 

Vraag 7
Bent u bereid erop toe te zien dat deze veiligheid te alle tijde gewaarborgd 
wordt en dit te benadrukken bij uw Poolse en Oekraïense collegae? Zo neen, 
waarom niet? 

Vraag 8
Bent u bekend met het «Trafficking in Persons Report»7 van de U.S. State 
Department waarin wordt gesteld dat Oekraïne een belangrijke bron, 
tussenbestemming en eindbestemming is voor de wereldwijde mensenhan-
del? 

Vraag 9
Hoe gaat u er met uw collega’s uit andere landen voor zorgen dat het EK 
2012 geen feest wordt voor mensenhandelaren, en dat Oekraïne tijdens het 
EK geen (gedwongen-)prostitutieparadijs wordt? 

Vraag 10
Bent u bekend met het bericht «Afspraken met VS over bestrijding mensen-
handel»8, en bent u bereid om net als de VS zulke afspraken met Oekraïne te 
maken? 

Vraag 11
Bent u bekend met de afwijzing van de KNVB en de ING richting het Animal 
Foundation Platform9 om samen met de UEFA om de tafel te zitten om de 
massale slachtpartijen van honden in Oekraïne subiet te stoppen? 

Vraag 12
Bent u bekend met de vreselijke beelden van hondenleed zoals in de bijlage 
zijn toegevoegd? 

Vraag 13
Vindt u het ook opmerkelijk dat de ING-bank, die in haar EK TV-commercial 
«Dit wordt het mooiste seizoen ooit»10 gebruik maakt van de speelse hond 
Raffy, niets wil doen om het hondenleed in de Oekraïne met hand en tand te 
bestrijden? 

Vraag 14
Deelt u de mening dat zowel de KNVB, als Nederlandse voetbalbond, en de 
ING, als hoofdsponsor van ons nationale elftal, invloed kunnen uitoefenen op 
de UEFA om het EK-organiserende land Oekraïne er toe te bewegen om de 
massale slachtpartijen van honden per direct te stoppen? Zo neen, waarom 
niet? 

Vraag 15
Heeft u de bereidheid als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
zowel de als het staatssteun ontvangende ING op te roepen contact te leggen 
met het Animal Foundation Platform, teneinde op enige wijze iets te doen 
wat kan bijdragen aan het subiet beëindigen van extreem hondenleed in 
Oekraïne? Zo neen, waarom niet? 

Vraag 16
Heeft u tevens de bereidheid op zeer korte termijn het hondenleed bij uw 
Oekraïense collega-sportminister aan te kaarten? Zo neen, waarom niet?

6 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2698/Sport/article/detail/1072441/2010/12/13/Blatter-homo-s-
moeten-zich-in-Qatar-maar-onthouden-van-seks.dhtml

7 http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164233.htm
8 http://nieuwsuitoekraine.blogspot.com/2011/02/afspraken-met-vs-over-bestrijding.html
9 http://www.animalfoundationplatform.nl/
10 http://www.ing.nl/particulier/ek-2012/oranjeacties/ing-helpt-voetbalverenigingen-verder/het-

mooiste-seizoen-ooit.aspx
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