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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2012Z18757
Vragen van de leden Omtzigt en Oskam (beiden CDA) aan de ministers van
Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de brief die
ambassadeur Bekink op 17 augustus 2012 schreef aan de Amerikaanse
afgevaardigde Joseph Pitts (ingezonden 5 november 2012).
Vraag 1
Bent u bekend met de brief die ambassadeur Bekink op 17 augustus 2012
schreef aan de Amerikaanse afgevaardigde Joseph Pitts? Is er overleg
geweest over de inhoud van de brief met het ministerie van Buitenlandse
Zaken en/of het ministerie van Veiligheid en Justitie?1
Vraag 2
Kunt u een kopie van de voornoemde brief aan de Kamer doen toekomen?
Vraag 3
Deelt u volledig de inhoud van de brief en bent u hiervoor ministerieel
verantwoordelijk?
Vraag 4
Kunt u de tekst van het statement dat de heer H.P. Schreienemacher op
4 oktober 2012 bij de hearing van de Amerikaanse Helsinki commissie in
Washington maakte aan de Kamer doen toekomen?
Vraag 5
Bent u het volledig eens met dat statement?
Vraag 6
Kunt u de volledige brief- en mailwisseling tussen leden van het Amerikaanse
congres en de Nederlandse ambassade in Washington inzake de beschuldigingen over pedofilie en de reactie van de Nederlandse overheid van de
afgelopen maanden doen toekomen aan de Tweede Kamer?

1

kv-tk-2012Z18757
’s-Gravenhage 2012

http://dc.the-netherlands.org

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Vragen

1

Vraag 7
Is het waar dat ambassadeur Bekink in zijn brief van 17 augustus schrijft:
«The allegations against Mr. Demmink were thoroughly investigated by the
Public Prosecution Service, in full accordance with the Dutch Criminal Code
and Code of Criminal Procedure»?
Vraag 8
Welk diepgaand onderzoek heeft het Openbaar Ministerie gedaan naar de
beschuldigingen en wat was daar de uitkomst van? Kunt u de onderzoeken
en de resultaten doen toekomen aan de Kamer?
Vraag 9
Welke juridische vorm nam dat onderzoek aan? Welke bijzondere opsporingsmiddelen zijn gebruikt bij die onderzoeken?
Vraag 10
Is het waar dat ambassadeur Bekink schrijft: «The prosecution service ...
established that Mr. Demmink was not in Turkey in the period in question»?
Vraag 11
Kunt u aangeven welke periode bedoeld wordt met «period in question» en
waar het Openbaar Ministerie die conclusie publiekelijk getrokken heeft?
Vraag 12
Is het waar dat de heer Demmink in de eerste helft van 1997 voorzitter was
van de zogenaamde K4 troika?2 Wanneer begon en eindigde zijn voorzitterschap?
Vraag 13
Is het waar dat er in 1998 een bijeenkomst in Turkije was met K4 en EU
Officials, op 9 en 10 maart in Istanbul en in Ankara? Wie waren daar vanuit
de Nederlandse overheid uitgenodigd en wie waren aanwezig?
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