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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering 
schriftelijk gegeven antwoorden 

5 

Vragen van de leden Van Boxtel (D66), Hermans (VVD), en Barth (PvdA) op 
24 februari 2015 medegedeeld aan de Minister-President, Minister van 
Algemene Zaken inzake forse schade aan Bernini-fontein «Fontana della 
Barcaccia» in Rome op 19 februari 2015 veroorzaakt door grote groep 
Nederlanders 

Antwoorden van de heer Koenders (Minister van Buitenlandse Zaken), mede 
namens de Minister-President en de Minister van Veiligheid en Justitie 
(ontvangen 24 maart 2015) 

Vraag 1 en 2
Is het u bekend dat op 19 februari 2015 een grote groep Nederlanders forse 
schade heeft veroorzaakt in het centrum van Rome, waarbij met name schade 
is toegebracht aan de Bernini-fontein «Fontana della Barcaccia»? 
Bent u het ermee eens dat hier sprake is van een schandelijke vernieling van 
een kunstwerk met een Europese en zelfs mondiale betekenis? 

Antwoord 1 en 2
Ja. 

Vraag 3
Is het waar dat u in een telefonisch gesprek met premier Renzi van Italië 
schaamte hebt uitgesproken over het gedrag van de Nederlanders en dat 
burgemeester Aboutaleb zijn verontschuldiging heeft aangeboden? 

Antwoord 3
Zowel de Minister-President, ikzelf als de burgemeester hebben onze afschuw 
uitgesproken over het onacceptabele gedrag van de relschoppers en onze 
medewerking toegezegd bij de vervolging en berechting van de daders. 

Vraag 4
Acht u het gebaar van uzelf en de burgemeester nu voldoende of overweegt 
het kabinet nog andere gebaren, zoals bijvoorbeeld het vergoeden van de 
reparatiewerken aan de fontein? 

Antwoord 4
Het kabinet is onder de indruk van de vele steunbetuigingen en particuliere 
initiatieven die Nederlanders hebben opgezet om de Italianen te laten zien dat 
zij afstand nemen van de acties van een kleine groep relschoppers en dat zij 
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betrokkenheid willen tonen met Rome, zijn burgers en het werelderfgoed. 
Dergelijke initiatieven verdienen het gesteund te worden. De Nederlandse 
ambassade in Rome zal bij wijze van gebaar een bijdrage leveren aan het 
startkapitaal van de vereniging «Salviamo la Barcaccia», waarin veel van deze 
lovenswaardige particuliere initiatieven bij elkaar komen. Het bijeengebrachte 
geld zal gebruikt worden als bijdrage voor het herstel van de «Fontana della 
Barcaccia» en kan verder ten goede komen aan het bredere oogmerk van de 
vereniging om het culturele erfgoed in Rome te helpen onderhouden. 

Vraag 5
Onderschrijft u het standpunt dat het zeer wenselijk is dat de schade 
vervolgens verhaald wordt op de te identificeren daders en bent u bereid 
daartoe de noodzakelijke stappen te zetten? 

Antwoord 5
In eerste instantie dienen de vernielers zich te verantwoorden voor hun 
gedrag. Dat spreekt vanzelf. Zowel in Rome als in Rotterdam wordt strafrech-
telijk onderzoek gedaan naar de ongeregeldheden die hebben plaatsgevon-
den op 18 en 19 februari 2015 rondom de wedstrijd AS Roma – Feyenoord. Er 
zijn afspraken gemaakt over nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en 
Italiaanse opsporingsinstanties. De samenwerking richt zich op het identifice-
ren en vervolgen van de daders van in Rome gepleegde strafbare feiten, 
samengevat als het plegen van geweld tegen goederen en personen. Daarbij 
zal al het mogelijke worden gedaan om de schade op de daders te verhalen. 
Ten behoeve van de opsporing heeft al een vruchtbare uitwisseling van 
informatie plaatsgevonden tussen de Nederlandse en Italiaanse opsporingsin-
stanties. Verder heeft de Rotterdamse politie via het programma «Opsporing 
verzocht» omstanders verzocht beeldmateriaal te overleggen dat kan helpen 
bij het identificeren van de daders.
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