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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2630
Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over
de pedofilie activist Nelson M. die onvindbaar zou zijn (ingezonden 16 april
2021).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen
7 mei 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met de uitzending «Danny’s wereld» met daarin een interview
met de pedofilieactivist Nelson M.?1
Vraag 2
Klopt het dat Nelson M. door het Openbaar Ministerie gesignaleerd staat op
een internationale opsporingslijst en «onvindbaar» zou zijn?
Vraag 3
Sinds wanneer is Nelson M. volgens het Openbaar Ministerie onvindbaar?
Vraag 4
Waarom is geen actie ondernomen toen de reclassering al meldde dat Nelson
M. zich niet aan zijn meldplicht hield en geen medewerking verleende?
Vraag 5
Welke criteria hanteert het Openbaar Ministerie om te beoordelen of een
verdachte onvindbaar is?
Vraag 6
Hoe verklaart u dat het Openbaar Ministerie Nelson M. niet kan vinden en
wat is ervoor nodig om Nelson M. wel te vinden?
Vraag 7
Wat vindt u van het feit dat Nelson M. kennelijk wél door journalisten is
gevonden?
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Vraag 8
Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat Nelson M. opgespoord en vervolgd
wordt?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Ellian (VVD), van
uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de pedofilie activist
Nelson M (ingezonden 16 april 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn
kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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