Kamervragen januari 2016

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie
over het overdragen van een levenslang veroordeelde aan Engeland
1. Wat is uw reactie op de berichten dat u een in Nederland tot levenslang
veroordeelde Engelsman wil overdragen aan Engeland? 1)2)
2. Wat zijn de redenen geweest om over te gaan tot overdracht? Kunt u toelichten
wat er precies is gebeurd?
3. Klopt het dat de procedure voor de overdracht op uw initiatief is gestart? Zo nee,
op wiens initiatief dan wel? Zo ja, waarom bent u hiertoe overgegaan?
4. Wat is de inhoud van de afspraken die zijn gemaakt met Engeland over de
betreffende overdracht? Indien deze nog niet duidelijk zijn, wat is de inzet van
zowel Nederland als Engeland? Hoe zal worden voorkomen dat deze man, die als
zeer gevaarlijk is beoordeeld, eerder vrijkomt en opnieuw een gevaar zal zijn voor
de samenleving?
5. Wat betekent de overbrenging van deze man voor de duur van zijn detentie in
Engeland als daar niets over afgesproken wordt?
6. Waarom zijn er onjuiste mededelingen gedaan aan de nabestaanden van het
slachtoffer over de zitting en zijn zij bovendien niet op de hoogte gebracht van de
voorgenomen overbrenging? Wat is hier het beleid op?
7. Welke maatregelen neemt u om er voor te zorgen dat er zorgvuldig en respectvol
zal worden omgegaan met nabestaanden, ook in dit soort gevallen?

Ook de Tweede Kamerfractie van het CDA wil opheldering, zo heeft het kamerlid
Madeleine van Toorenburg laten weten. Ook zij stelt vragen naar aanleiding van
de berichtgeving in Dagblad van het Noorden.
Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister van Veiligheid en
Justitie over uitlevering van een levenslange gedetineerde in Nederland naar
Engeland.
1.
Kunt u aangeven wat de aanleiding is geweest voor u om een procedure te starten
om de levenslang veroordeelde Daniel S. over te plaatsen naar Engeland? 1) Kunt
u voorts aangeven waarom het OM hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt? Wat
is de stand van zaken in de procedure nu?
2.
Kunt u aangeven of het ooit eerder is voorgekomen dat een in Nederland
levenslang veroordeelde is uitgeleverd aan het buitenland? Wat was (per casus) de
reden daartoe? Kunt u (per casus) aangeven of de situatie zich heeft voorgedaan
dat de betrokkene vervolgens in het betreffende land is vrijgekomen in plaats van
zijn levenslange straf te hebben uitgezeten?
3.
Kunt u aangeven wat er gebeurt met de levenslange veroordeling van Daniel S.
wanneer hij definitief wordt overgeplaatst naar Engeland?
4.
Bestaat er een kans dat Daniel S in Engeland (eerder) vrijkomt in plaats van dat hij
zijn levenslange straf uitzit? Kunt u de relevante wet- en regelgeving in Engeland
beschrijven?
5.
Deelt u de mening dat een levenslang opgelegde straf in Nederland ook écht
levenslang dient te worden uitgezeten, uitgezonderd de situatie dat gratie wordt
toegepast krachtens de daartoe gestelde wettelijke mogelijkheden en dat indien tot
overleving wordt overgegaan, deze levenslange straf gecontinueerd dient te
worden?
6.
Begrijpt u de bezwaren van de nabestaanden van dhr. Meesters tegen de
overleving van Daniel S. naar Engeland gelet op diens schokkende gepleegde
delict waarvoor hij onherroepelijk is veroordeeld? 2) Op welke wijze kunnen zij en/
of andere instanties nog bezwaar maken tegen de overlevering van S.?
7.
Heeft u überhaupt rekening gehouden met de nabestaanden in de beslissing om
deze procedure tot overlevering te starten? Klopt het dat zij hier niet vooraf over
zijn ingelicht? Waarom niet?
8.
Wat is de reden dat het OM niet om uitlevering heeft gevraagd van Robert D., de
persoon die in december 2015 is aangehouden en door het OM wordt gezien als
opdrachtgever van de moord op dhr. Meesters?

Wat is de reden dat het OM ook niet in 2008 verzocht heeft om uitlevering toen
deze gelegenheid zich voordeed bij een arrestatie van Robert. D. in Dubai?

