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Vragen van het lid Mutluer (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken 
en Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de racistische leuzen op de 
Erasmusbrug (ingezonden 9 januari 2023). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het NOS bericht aangaande de racistische leuzen 
op de Erasmusbrug in Rotterdam die live te zien waren tijdens de jaarwisse-
ling?1 

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat rechts-extremistische groepen erin slagen hun 
gedachtegoed zo publiekelijk te verkondigen? En dat dit weerklank vindt in de 
politiek? Is dit door de regering afgekeurd? Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, 
waarom niet? 

Vraag 3
Het gaat om leuzen die gebruikt worden in neonazistische en Amerikaanse 
witte racistische kringen. Is u bekend wie dit zijn en hoe groot deze groep is 
in Nederland? Het Openbaar Ministerie doet nu onderzoek naar het strafrech-
telijk karakter van deze actie; kunnen de uitkomsten daarvan spoedig worden 
verwacht? 

Vraag 4
Via berichten uit een Telegramgroep kan worden opgemaakt dat er mogelijk 
meer acties gaan komen, zoals tijdens de Nationale Dodenherdenking op de 
Dam. Hoe bent u voornemens dit soort schandalige acties te voorkomen? 
Wat gaat u daarvoor ondernemen? 

Vraag 5
Ook is te lezen dat de groep soortgelijke samenwerking graag wil zien 
«tussen andere groepen in onze Blanke landen» wat wijst op een internatio-
naal opererende club. Welke acties gaat u ondernemen om met uw collega’s 
in het buitenland (o.a. in Duitsland) hierover het gesprek te voeren om 
toekomstige acties te voorkomen? 

1 NOS, 1 januari 2023, https://nos.nl/artikel/2458357-racistische-teksten-op-erasmusbrug-tijdens-
aftelmoment
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Vraag 6
Vooral kwetsbare jongeren kunnen vatbaar zijn voor dit soort rechts-
extremistisch gedachtengoed. Hoe wilt u deze jongeren in bescherming 
nemen? Welke plannen zijn daarvoor in de maak of worden al uitgevoerd?
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