
Verslagen van de Commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN A. OURINI TE WEERT BETREF-
FENDE HET NIET VERVOLGEN VAN EEN STRAFBAAR FEIT
Vastgesteld 26 oktober 1999

De commissie2, gelet op de door de minister van Justitie verstrekte
inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat hij aangifte heeft gedaan van
mishandeling van zijn dochter en dat hem is meegedeeld dat het
Openbaar Ministerie heeft besloten geen strafrechtelijk onderzoek te laten
instellen naar de aangifte,

dat daartoe is besloten op grond van een gesprek tussen – naar men
aannam – alle betrokkenen waarin de zaak is uitgepraat,

dat echter is gebleken dat adressant niet bij dit gesprek aanwezig is
geweest,

dat de Hoofdofficier van Justitie te Roermond inmiddels alsnog een
strafrechtelijk onderzoek heeft gelast inzake de aangifte en dat adressant
op de hoogte gesteld zal worden van de uitkomst,

dat het adressant daarna nog vrijstaat rechtsmiddelen aan te wenden als
hij daar aanleiding toe ziet, maar dat het alsdan niet de taak van de Kamer
is uitspraken te doen over aangelegenheden die aan de rechter zijn of
konden worden voorgelegd;

van oordeel,

dat is tegemoetgekomen aan de wens van adressant, zodat er voor de
Kamer geen taak meer is weggelegd,

1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op de griffie van de commissie
voor de Verzoekschriften, Binnenhof 1a, ter
inzage van de leden.
2 De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA), voorzitter, Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dölle (CDA) en Platvoet
(GroenLinks).
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stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.

De voorzitter van de commissie,
Stevens

De griffier van de commissie,
Hubert

Eerste Kamer, vergaderjaar 1999–2000, nr. V 2


