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Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Justitie en Veiligheid 
over het bericht «Dood gehandicapte Naoufel (10) leidt tot conflict 
nabestaanden en politie» (ingezonden 2 februari 2023). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Dood gehandicapte Naoufel (10) leidt tot 
conflict nabestaanden en politie»?1 

Vraag 2
Klopt het dat de recherche het lichaam van Naoufel in beslag heeft genomen 
op woensdag en dat hij pas op zondag thuis is gebracht? 

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten wat de normale procedure is in een dergelijke situatie? 
Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4
Bent u van mening dat de politie in dit geval de juiste procedure heeft 
gevolgd? Kunt u dit toelichten? 

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten wat er precies met het lichaam van Naoufel is gebeurd 
vanaf woensdag tot zondag? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 6
Bent u van mening dat men de procedure heeft gevolgd door de moeder 
dagenlang niet te informeren waar haar zoon is? Zo nee, kunt u dit toelich-
ten? 

Vraag 7
Kunt u uiteenzetten waarom de moeder geen informatie kreeg over waar haar 
zoontje naartoe werd gebracht en waar hij was? Wat is uw zienswijze 
hierover? 

1 Telegraaf, 26 januari 2023, Dood gehandicapte Naoufel (10) leidt tot conflict nabestaanden en 
politie | Binnenland | Telegraaf.nl
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Vraag 8
Kunt u toelichten waarom de politie het lichaam in beslag heeft genomen? Zo 
nee, waarom niet? 

Vraag 9
Kunt u toelichten waarom de schouwarts weigerde een verklaring van een 
natuurlijke dood af te geven? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 10
Waarom kwam het lichaam van Naoufel onvolledig en niet netjes dichtge-
maakt terug bij de familie? Kunt u uiteenzetten waarom het nodig is om de 
hersenen nog te houden en delen van het ruggenmerg zelfs te vernietigen? 

Vraag 11
Bent u ervan op de hoogte dat het hierdoor niet mogelijk is om Naoufel 
islamitisch te begraven? Wat is uw mening hierover? 

Vraag 12
Wat gaat u doen om het leed van deze nabestaanden te verzachten? 

Vraag 13
Wat gaat u doen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer 
gebeurt?
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