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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 26 september 2016
Hiermee beantwoord ik de vragen van de fracties AVP, PDR en MEP van de
Staten van Aruba over de zaak Mitch Henriquez. De vragen werden mij
toegezonden in de brief van de griffier van de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie van 15 september 2016. Ik verzoek u de antwoorden
op deze vragen door te geleiden naar de Staten van Aruba.
Vraag 1
Heeft de Minister kennis genomen van de conclusies van het onderzoeksrapport van de Rijksrecherche van december 2015?
Vraag 3
Heeft de Minister thans een volledig beeld van hetgeen zich tussen de
arrestatie van Mitch Henriquez en zijn dood is gebeurd?
Antwoord op vragen 1 en 3
De Rijksrecherche heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie een
strafrechtelijk onderzoek gedaan naar het overlijden van Mitch Henriquez
en de rol van de politie daarbij. De Rijksrecherche heeft het onderzoeksdossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Ik heb hiervan, zoals
te doen gebruikelijk, geen afschrift ontvangen. Het Openbaar Ministerie
heeft op 19 september 2016 bekend gemaakt twee agenten voor hun
betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez te vervolgen. Het is nu
aan de rechtbank om hierin uitspraak te doen.
Vraag 2
Acht de Minister het onderzoek naar de dood van Mitch Henriquez nu
afgesloten?
Antwoord op vraag 2
Zoals in het antwoord op vraag 1 aangegeven legt het OM de zaak voor
aan de rechtbank. Het onderzoek is derhalve niet afgesloten.
Vraag 4
Acht de Minister het stilzitten van het OM – ruim 6 maanden na het
verschijnen van voornoemd rapport – redelijk en geen inbreuk op de
beginselen van een goede procesorde?
Antwoord op vraag 4
Elk strafrechtelijk onderzoek moet zorgvuldig plaatsvinden. Dat is zowel in
het belang van slachtoffers als nabestaanden als voor de verdachte(n).
Het is aan de strafrechter om te oordelen over de vraag die wordt gesteld.
Hierin treed ik als Minister van Veiligheid en Justitie niet.
Vraag 5
Kan de Minister het Arubaanse volk verzekeren dat (de familie van) Mitch
Henriquez op gerechtigheid kan rekenen?
Antwoord op vraag 5
Ik begrijp het verlangen naar gerechtigheid bij de nabestaanden van Mitch
Henriquez. Het is aan de onafhankelijke rechter om te oordelen over deze
zaak.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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