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Isolement en gezondheidsproblemen voor een op grond van een Pools rechtshulpverzoek
door Nederland uitgeleverde gevangene tijdens voorarrest in Warszawa en Bydgoszcz.
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TEKST:

1. Is het de Commissie bekend op grond van een Pools rechtshulpverzoek uit 2001, en in afwijking van
een tussenvonnis van de rechtbank in Amsterdam op 8-6-2007, op 4-10-2007 de Nederlander Robert
Hörchner is uitgeleverd aan Polen op grond van een verdenking tegen een zakenpartner in de jaren '90 ?
2. Is het de Commissie bekend dat deze gevangene in de gevangenis van Warschau op dinsdag 9 oktober
2007 is bezocht door een vertegenwoordiging van de Nederlandse ambassade, waarbij onder meer werd
geconstateerd dat hij dagelijks nauwelijks iets te drinken krijgt (alleen thee in de ochtend) en daardoor
uitdroogt, dat zijn voor 4 tot 5 maanden toereikende medicijnenvoorraad in bewaring was genomen door
de gevangenisarts die hem er dagenlang niets van verstrekt, dat er geen water beschikbaar was voor het
innemen van deze medicijnen, dat het vooralsnog vanwege de korte duur van het verblijf (overbrenging
naar Bydgoszcz voor voorarrest tot 31 december 2007) en de daarmee verbonden onmogelijkheid om in
de gevangenis een soort bankrekening te openen niet mogelijk was om zelf drinkwater te kopen, en dat
hij de indruk had dat hij slechter wordt behandeld dan andere gevangenen die wel de Poolse taal spreken
?
3. Is het u tevens bekend dat aan de familie van de gevangene na zijn overbrenging op 11-10-2007 naar
Bydgoszcz geen celnummer of registratienummer is verstrekt voor bezoeken of de toezending van post
en boeken, dat sinds zijn uitlevering geen telefonisch contact mogelijk is, dat in afwijking van zijn stellige voornemen om per post te berichten over zijn bevindingen thuis geen post van hem is ontvangen, en
dat naar verwachting tot eind november 2007 niets bekend zal zijn over de aanklacht en over de vraag of
hij als verdachte of als getuige zal worden beschouwd, waardoor in Nederland de indruk ontstaat dat hij
zonder voorafgaande aankondiging en motivatie in een volledig isolement wordt gehouden ?
4. Is de Commissie bereid om er bij de Poolse regering op aan te dringen dat deze gevangene tenminste
een voor Polen normale behandeling krijgt en dat wordt gestreefd naar een 'gelijkwaardige' rechtsgang
als in Nederland het geval zou zijn, waarbij rekening wordt gehouden met zijn door het ontbreken van
persoonscontacten en taalkennis kwetsbare positie, ervoor wordt gezorgd dat zijn gezondheid geen
schade oploopt en tevens zijn familie of bekenden in staat zijn om binnen de voor gevangenen
gebruikelijke beperkingen contact met hem te onderhouden door middel van post, telefoon en bezoek ?
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