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Onderwerp Toezegging inzake mondelinge vraag lid Marcouch (PvdA) van 1 maart
2016 over onderzoek naar nazi-pamfletten
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Tijdens het mondelinge vragenuur van 1 maart 2016 heeft mijn ambtsvoorganger
naar aanleiding van een mondelinge vraag van het lid Marcouch (PvdA) over het
bericht “Man gooit molotovcocktail naar moskee in Enschede” toegezegd uw
Kamer te informeren over de genomen stappen in het strafrechtelijk onderzoek
van het openbaar ministerie (OM) inzake bedreiging van meerdere moskeeën
door middel van pamfletten. Deze pamfletten zouden haatuitingen zoals
nazisymbolen bevatten. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging.
Aanleiding voor de vraag van het lid Marcouch was hetgeen mijn
ambtsvoorganger in het mondelinge vragenuur van 1 maart 2016 aan uw Kamer
over deze kwestie en andere geweldsincidenten tegen moskeeën heeft
meegedeeld. Op dat moment liep bij het OM één landelijk strafrechtelijk
onderzoek naar de kwestie van de pamfletten, omdat het OM en de politie er
serieus rekening mee hielden dat het om een en dezelfde afzender zou gaan. Op
verschillende plekken was aangifte gedaan. De centrale coördinatie van de
beoordeling van die aangiften lag bij het parket Den Haag.
Het OM heeft mij inmiddels laten weten dat er naar aanleiding van de aangiften
uitgebreid onderzoek is gedaan naar de afzender(s) van de pamfletten. Dit
onderzoek heeft niet geleid tot het in beeld krijgen van (een) verdachte(n). Er zijn
geen aanknopingspunten om verder strafrechtelijk onderzoek te doen en daarom
is het onderzoek gesloten. De aangevers hebben hiervan inmiddels bericht gehad.
Ik vertrouw erop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

