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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z13464
Vragen van de leden Ceder (ChristenUnie), Jasper van Dijk (SP), Piri (PvdA)
en Van der Werf (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de situatie van de door
Nederland naar Bahrein uitgezette asielzoeker A.S. (ingezonden 9 juli 2021).
Vraag 1
Op welke manier stelt u zich op de hoogte van de situatie van de heer A.S in
de Bahreinse gevangenis? Met welke frequentie doet u dit?
Vraag 2
Belemmeren de Bahreinse autoriteiten op enige manier het contact tussen
A.S. en zijn Nederlandse advocaat? Wat doet u om deze belemmeringen te
op te lossen?
Vraag 3
Brengen medewerkers van de Nederlandse ambassade bezoek aan A.S.? Zo
ja, hoe vaak? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Deelt u de mening dat Nederland hem regelmatig moet blijven bezoeken en
zich van zijn situatie op de hoogte moet blijven stellen zolang hij nog
gevangen gehouden wordt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Wat zijn de resultaten geweest van de Nederlandse interventies bij Bahrein
om A.S. vrij te krijgen? Blijft u hiermee doorgaan? Welke mogelijkheden hebt
u om Bahrein verder onder druk te zetten als de autoriteiten blijven weigeren
hem vrij te laten? Bent u bereid ook in Europees verband actie te ondernemen ten opzichte van Bahrein?
Vraag 6
Welke informatie heeft u over de omstandigheden waaronder hij gevangen
zit?
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Vraag 7
Kunt u bevestigen dat A.S. in de afgelopen periode minstens 10 dagen
geboeid in isolatie is gehouden, zonder toegang tot toilet en met nauwelijks
voldoende te eten of te drinken, zoals bronnen gemeld hebben? Bent u bereid
hierover opheldering te vragen bij de Bahreinse autoriteiten?
Vraag 8
Bent u bekend met het bericht dat in de gevangenis waar A.S. vast zit, een
medegevangene overleden is als gevolg van het onthouden van de juiste
medische zorg?1 Klopt het dat er gevangenen in de gevangenis waar A.S.
gevangen zit, overleden zijn aan COVID-19?
Vraag 9
Wat is de reactie geweest van de Bahreinse autoriteiten op de oproep van het
VN Hoge Commissariaat voor de mensenrechten om een onafhankelijk
onderzoek naar de dood van de in vraag 8 bedoelde gevangene in te stellen
en om alle politieke gevangen vrij te laten?2 Wat moet wat u betreft hierop de
vervolgstap zijn?
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Bahrain political prisoner dies from «medical negligence» says opposition – Middle East
Monitor
United Nations Calls on Bahraini Authorities to Release Prisoners (bahrainileaks.com)
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