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

3659
Vragen van de leden Markuszower en Wilders (beiden PVV) aan de Minister
van Justitie en Veiligheid over de antwoorden op vragen over het bericht «Ruit
ingeslagen bij restaurant HaCarmel: «Het begint bijna gewoon te worden»»
(ingezonden 13 juli 2020).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen
3 augustus 2020).
Vraag 1
Deelt u de mening dat er blijkbaar niet gehandhaafd is op het gebiedsverbod
dat de Syrische asielzoeker Saleh H. opgelegd heeft gekregen, omdat hij
anders opgepakt had kunnen worden en een tweede aanslag op restaurant
HaCarmel voorkomen had kunnen worden?1 Zo nee, waarom niet?
Vraag 2
Deelt u de mening dat het antwoord op vraag 5 («Klopt het dat Saleh A. een
gebiedsverbod heeft van 100 meter rondom restaurant HaCarmel? Zo ja, hoe
heeft de politie hierop gehandhaafd?») dus had moeten zijn dat er niet
gehandhaafd is?
Vraag 3
Waarom werd er niet gehandhaafd? Beseft u dat u verantwoordelijk bent
voor het niet handhaven?
Vraag 4
Heeft de overheid bewerkstelligd dat de beveiliging van restaurant HaCarmel
op orde is? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Bent u bereid ervoor te zorgen dat deze Syrische asielzoeker, deze recidiverende aanslagpleger, opgepakt wordt, gestraft wordt en daarna zo snel
mogelijk het land uitgeknikkerd wordt? Zo nee, realiseert u zich dan dat uw
woorden om «het kwaad van antisemitisme te willen bestrijden» geen knip
voor de neus waard zijn?
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Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Markuszower
en Wilders (beiden PVV), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en
Veiligheid over het bericht «Ruit ingeslagen bij restaurant HaCarmel: «Het
begint bijna gewoon te worden»» (ingezonden 13 juli 2020) niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle
benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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