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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z01807
Vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over een radiouitzending over het
Essexdrama waarbij 39 slachtoffers vielen (ingezonden 29 januari 2021).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de radiouitzending van Argos over het Essexdrama van 23 januari 2021 en wat is daarop uw reactie?1
Vraag 2
Kunt u (nogmaals) uiteenzetten waarom de politie nu eigenlijk al die uren
Quyen en Hieu tot aan Anderlecht (België) hebben gevolgd en waarom het
doorlaatverbod niet van toepassing zou zijn geweest? Hoe moet de verklaring
van het Openbaar Ministerie (OM) in dat licht worden bezien dat er geen
verdenking zou zijn van crimineel handelen?
Vraag 3
Kunt u uitleggen waarom de advocaat die beide slachtoffers heeft bijgestaan
niet is betrokken bij het politieonderzoek zonder in details te treden over dit
individuele geval?
Vraag 4
Waarom vinden in andere landen wel strafzaken plaats naar aanleiding van
het Essexdrama en niet in Nederland?
Vraag 5
Wat is uw reactie op de constatering dat nog steeds tientallen alleenstaande
minderjarige vreemdelingen (AMVs), wiens situatie op die van Quyen en Hieu
lijken, uit de beschermde opvang verdwijnen?
Vraag 6
Bent u er inmiddels wel van overtuigd dat een grootschalig crimineel netwerk
actief is dat Vietnamezen, waaronder minderjarigen, via Nederland handelt
met het oogmerk hen uit te buiten dan wel te smokkelen? Zo nee, waarom
niet?
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Argos, De laatste reis van Quyen en Hieu, 23 januari 2021, https://www.vpro.nl/argos/media/
luister/argos-radio/onderwerpen/2021/de-laatste-reis-van-quyen-en-hieu.html#
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Vraag 7
Kunt u uitleggen hoe de nieuwe werkinstructie moet voorkomen dat opnieuw
Vietnamese AMVs via Nederland in de handen van criminele bendes
terechtkomen?
Vraag 8
Wat is uw reactie op het verwijt dat u druk uitvoerde op het Expertisecentrum
Mensenhandel en Mensensmokkel om de conclusies van het rapport te
beïnvloeden?
Vraag 9
Klopt de constatering dat u de Kamer inderdaad verkeerd heeft voorgelicht?
Kunt u dat toelichten?
Vraag 10
Bent u bereid de politie nog eens onderzoek te laten doen naar wat er fout is
gegaan waardoor Quyen en Hieu uit het oog van Politie en justitie verdwenen? Zo nee, waarom niet?
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