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Aanhangsel van de Handelingen

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

3727
Vragen van de leden Markuszower en Wilders (beiden PVV) aan de Minister
van Justitie en Veiligheid over het bericht «Neonazi Heerlen» (ingezonden
24 juli 2020).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen
14 augustus 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met deze berichten?1
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Vraag 2
Bent u van mening dat personen of organisaties die uitingen doen zoals «Tod
allen Juden» zich schuldig maken aan het oproepen tot geweld en vervolgd
en gestraft zouden moeten worden?
Vraag 3
Kunt u uitleggen waarom Fadi J., de Duits-Irakese nazi, en/of zijn nazi partij,
de afgelopen jaren niet vervolgd is/zijn door het Nederlandse openbaar
ministerie (OM) voor het oproepen tot geweld?
Vraag 4
Bent u bereid deze Duits-Irakese nazi alsnog te laten vervolgen voor het
oproepen tot geweld? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Bent u bereid deze Duits-Irakese nazi ons land uit te knikkeren? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 6
Bent u van mening dat zolang u Duits-Irakese nazis zoals Fadi J., die
oproepen tot het doden van alle Joden, niet keihard aanpakt, u oogluikend
toestaat dat Joden ook daadwerkelijk slachtoffer van geweld worden?
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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 «Neonazi Heerlen» (ingezonden 24 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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