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Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Gratieformulier 
Aan Zijne Majesteit de Koning 
Wat is gratie? 
Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een 
straf of maatregel die door de strafrechter is opgelegd. 

Kunt u wel gratie krijgen? 
Voor uw gratieverzoek moet u gebruik maken van dit formulier. 
Om er zeker van te zijn of uw gratieverzoek in behandeling kan 
worden genomen, dient u gebruik te maken van onderstaand 
beslisschema. Als u aan alle voorwaarden voldoet, zal Zijne 
Majesteit de Koning beslissen over uw gratieverzoek op advies 
van de rechter en de minister voor Rechtsbescherming. 

Lees viiefir het invullen eerst de "Vragen en antwoorden 
over de gratieprocedure" op bladzijde 6. Hierin wordt 
uitgelegd hoe de gratieprocedure in elkaar steekt. In de 
"Toelichting op het gratieformulier" op bladzijde 5 vindt 
u aanvullende informatie voor het invullen van de vragen. 
Gebruik één gratieformulier per parketnummer! 
U kunt het gratieverzoek alleen indienen als u gebruik 
maakt van dit formulier. 

1 	Beslisschema 

U bent veroordeeld. 

E ja  
• 
Kunt u nog in hoger beroep ja D 11> U kunt geen gratie krijgen 
of cassatie gaan? 
El nee 
• 
Is uw vonnis al 3 maanden nee 111 I> Zijn uw omstandigheden 
onherroepelijk? 	 gewijzigd sinds uw vonnis?.  

ja 	 E ja.  

nee ❑  11> 11 kunt geen gratie krijgen 

Bent u veroordeeld voor 
een verkeersovertredingr 

nee 

ja 0 I> Bent u door de strafrechter nee D ► U kunt geen gratie krijgen 
veroordeeld? 
111 ja  

• • 	 l 

Bent u veroordeeld tot het 	ja E/ > Is uw geldboete E 340,- of ja D I> U kunt geen gratie krijgen 
betalen van een geldboete? 	lager? 
I:I nee 	 rin nee 
• ♦ 	 

Hebt u het afgelopen jaar 	ja 0 11> Zijn uw omstandigheden 	nee 	U kunt geen gratie krijgen 
gratie gevraagd en is dat 	 gewijzigd sinds de afwijzing 
verzoek afgewezen? 	 van het laatste verzoek? 
El nee 	 El ja  
• • 	 
Heeft u de straf reeds 
ondergaan? 
H nee 

ja 0 ► U kunt geen gratie krijgen 

U kunt het gratieformulier 
Invullen. Ga door op 
bladzijde 2. 

• Zie voor een nadere uitleg op bladzijde 6. 
Mei 2020 



Achternaam 

(A) 

Vdornamen 
it> 
(7') 

WSOnadres 

Postadres 

2 von 6 

2 	Persoonsgegevens veroordeelde 
.• p,pu.nt 2 ven rfsig.itifichtir,22 op bladzijde 

;  NI-K-11E
L

EK  

RAWK P1/1 51-11F 

S.  

. ER.  

Postcode en plaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Geboorteland 

burgerlijke staat 

Gegevens straf of maatregel 
> GEBRUIK ÉÉN GRATIEFORMULIER PER PARKETNUMMERI 
T Zie hiervoor het vonnis of erre« of neem contact op met de rechtbank of het gerechtshof. 

Van welke straf of maatregel 
vraagt u gratie? 
(bijv. gevangenisstraf of boete) P-11 (-)F,I\J LSSÏRAT- 

Nummeo (Vul 10 cijfers In) 

[ il  	 i 24 11 
Dag Metend laar 

uonlikii5) (i-ta-6Et gieter rep 

	

')Op  welke datum bent u veroordeeld? [ 3L1 	 (vom 	13 -0 -zp I  	 i 7- "W_  

	

A4-1\1 WEZ1G 	 1474-&lkije"2—(G 

Wat Is het parketnummer 

Was u aanwezig bij de zitting? 	1  

4 	Waarom vraagt u gratie? 
> ss geen ~ante ondertekende bewijsstukken (niet ouder dan 6 maanden) meestour4 wordt 

uw gratieuerznek niet in behandeling genomen. 
T Reden: (hokje aankruisen) 	T Met Ingang van: (Mum vermelden) 	T Stuur bijvoorbeeld mee 



Ik) 

3 van 6 

Gratieformulier 

> Geef hier een duidelijke toelichting op uw gratieverzoek, 

_ z_Le, bi5esLotetn b‘rk,4 

> Uw gratieverzoek moet altijd  rzlen zijn van uw Pgpatekening. Ga daarom verder met de volgende pagina. 



4 van 6 

5 	Persoonsgegevens van de invuller 
> Als u niet voor uzelf maar voor iemand anders om gratie verzoekt, vul dan deze rubriek in. 

> Bent u een gemachtigde (vertegenwoordiger van de veroordeelde, niet zijnde een advocaat), stuur dan een 
machtiging mee. 

> Zie punt 5 van de toelichting op bladzijde 5. 

2am 

e;) 
Lyroonadres / postadres 

Adres 

Postcode 	 Plaats 
Postcode en plaats 

Telefoonnummer 

Relatie tot de veroordeelde 

fF f f f  
Telefoonnummer 

f 	[Ef fftl  

Handtekening 

6 	Ondertekening door veroordeelde 
> Gebruik één gratleformulier per parketnummer) 

Naam 

Datum 

Aantal bijlagen 

...i.  > De v mordeelde moet 	rubriek altijd zelf Invullen. Ook als een ander het gratieverzoek indient 

1 	 KK fri 1.-wER  
Dag
i f6 rt 

Maa 
	?, r( 1  

Handtekening 

> U 	aangeraden om fotokopleén van het Ingevulde gratieformuller te maken voor uw eigen 
adm 	de, voordat u het opstuurt. Maak ook fotokopleén van alle bijlagen die u meestuurt Knip de 
toe/ ting los en bewaar deze. Het blad bevat informatie die u misschien later nog eens wilt nalezen. 

Het gratieverzoek Indienen 

Stuur dit ondertekende formulier op naar: 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
)ustis 
Afdeling V&T/Gratie 
Postbus 20300 
2500 EH Den Haag 



De heer F. Masmeijer 

Justitiële uitvoeringsdienst 
Toetsing, Integriteit en 
Screening 
Verlening & Toetsing (V&T) 

Postbus 20300 
2500 EH DEN HAAG 
www.justis.rd 

Contactpersoon 
Klant Contact Centrum 
T 088 998 22 00 
F 070 370 79 49 
www.justis.ni/contact  

Ons kenmerk 
G 214/0667 

Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

9. 

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag 

Datum 	23 december 2021 
Onderwerp Gratieverzoek(en) F. Masmeijer, 16/278957-21 

Geachte heer Masmeijer, 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw bovenvermelde gratieverzoek heb ontvangen. 

Wanneer wordt over uw gratieverzoek beslist? 
Justis gaat controleren of uw verzoek compleet is. Hierover ontvangt u zo spoedig 
mogelijk bericht. Ik vraag hiervoor uw begrip. 

Heeft u nog vragen? 
Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur bellen met ons Klant Contact Centrum 088 998 22 00. Voor meer 
informatie kunt u ook kijken op justis.nl. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
namens deze.  

S. Khabazi 
Operationeel manager V&T 

Uw kenmerk 

Bijlage 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen? 



Bericht Gratie aan IOS en AICE: 

Datum: 18-3-2022 

Beste collega, 

Ter info. Wij hebben van onderstaande persoon een gratieverzoek ontvangen. 

G-nummer 	214/0667 
Ingekomen 	20 december 2021 
Naam 	 Masmeijer 
Voornamen 	Frank 
Geboren op 
Te 
Gratie van 	Gevangenisstraf 
Parketnummer(s) 	W21-176 (16/278957-21) 
Land 	 België 
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Bericht Gratie aan AICE (zaakinfo en uitspraak):  

Datum: 18-3-2022 

Bij de afdeling Gratie is het volgende gratieverzoek ingekomen: 

G-nummer 	: 214/0667 
SKN 	 : 10873935 
Ingekomen 	: 20 december 2021 
Naam 	: Masmeijer 
Voornamen 	: Frank 
Geboren op 	■ 
Te 
Gratie van 	: gevangenisstraf 
Parketnummer : W21-176 (16/278957-21) 

Alvorens het gratieverzoek verder in behandeling te nemen verzoek ik u mij per 
omgaande de persoons- en zaakinformatie toe te zenden, zoals deze bij u bekend was 
ten tijde van de indiening van het gratieverzoek op 20 december 2021. 

Verder verzoek ik u het extract-vonnis/arrest toe te zenden en mij te informeren over 
de status van het vonnis/arrest. 

Voorts vraag ik uw aandacht voor het volgende: 

Voorarrest 
Indien sprake is geweest van voorarrest verzoek ik u, voorzover dit niet reeds blijkt uit 
het vonnis/arrest, het aantal dagen voorarrest te vermelden. 

Arrest gerechtshof 
Indien sprake is van een arrest van het gerechtshof verzoek ik u, voor zover dat niet 
reeds uit het arrest blijkt, te vermelden of het gaat om een zaak van de enkelvoudige -
of van de meervoudige kamer. 

Betekening / aanvang OBM 
Indien sprake is van een opgelegde rijontzegging verzoek ik u de datum van betekening 
te vermelden en aan te geven op welke datum het rijbewijs op het parket is ingeleverd. 

Bezwaarschrift tegen omzetting werkstraf (Wetboek van Strafrecht, art. 22g) 
Indien sprake is van een ingediend bezwaarschrift tegen de omzetting van een 
werkstraf in een vervangende hechtenis, verzoek ik u mij dit mede te delen. 

13.1 



Justitiële uitvoeringsdienst 
Toetsing, Integriteit en 
Screening 
Verlening & Toetsing (V&T) De heer F. Masmeljer  

Postbus 20300 
2500 EH DEN HAAG 
www.justis.ni  

Contactpersoon 
Klant Contact Centrum 
T 088 998 22 00 
F 070 370 79 49 
www.justis.ni/contact  

Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

15. 

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag 

Datum 	22 maart 2022 
Onderwerp Gratieverzoek(en) F. Masmeijer, W21-176 (16/278957-21) 

Geachte heer Masmeijer, 

In vervolg op mijn brief van 23 december 2021, deel ik u mee dat uw verzoek in 
behandeling is genomen. 

U ontvangt•zo spoedig mogelijk bericht over de verdere behandeling van uw 
gratieverzoek. De behandelingsduur van een gratieverzoek bedraagt gemiddeld 
zes maanden. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
namens deze 

S. Khabazi 
Operationeel manager V&T 

Ons kenmerk 
G 214/0667 

Uw kenmerk 

Bijlage 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen? 



: W21-176 (16/278957-21) 

16,1 

2e Bericht Gratie aan AICE: 

Behandeld door 
Datum 	 24 maart 2022 

Bij de afdeling Gratie is het volgende gratieverzoek verder in behandeling genomen: 

G-nummer 
Ingekomen 
Naam 
Voornamen 
Geboren op 
Te 
Parketnummer(s) 
Gratie van 

214/0667 
20 december 2021 

: Masmeijer 
: Frank 

Opschortende werking 	: Nee 
van rechtswege 
Toelichting opschortende 
werking 



Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

99.1 

justitiële uitvoeringsdienst 
Toetsing, Integriteit en 
Screening 
Verlening & Toetsing (V&T) 

Postbus 20300 
2500 EH DEN HAAG 
www.justis.n1 

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag 

Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden 
T.a.v. de Advocaat-Generaal 
Postbus 30200 
6803 AE ARNHEM 

Contactpersoon 
Klant Contact Centrum 
T 088 998 22 00 
F 070 370 79 49 
www.justis.rd/contact 

Datum 	5 april 2022 
Onderwerp Gratieverzoek(en) F. Masmeijer 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij doe ik u toekomen een verzoek om gratie. Onder verwijzing 
naar de Gratiewet verzoek ik u daarover binnen drie weken na dagtekening 
van deze brief een voorstel uit te brengen en de stukken door te leiden naar het 
desbetreffende gerecht, teneinde Zijne Majesteit de Koning van advies te dienen. 
Van de doorzending naar het gerecht verzoek ik u mij per e-mail in kennis te 
stellen. 

Ik verzoek u mi' de uit ebrachte adviezen te mailen naar het volgende 
e-mailadres: 
Dit e-mailadres is a een es emd voor onze ketenpartners. Ik verzoek u dit adres 
niet aan anderen kenbaar te maken. Het in de rechter kolom van deze pagina 
genoemde e-mailadres kan door anderen voor correspondentie worden gebruikt. 

Naast het verzoek en de daarbij behorende bijlagen treft u hierbij aan: 

• Adviesformulier 

• Uittreksel OD 

• Uittreksel SKDB 

• Tulp MIR (indien gedetineerd) 

• Extractvonnis / Arrest 

Hoogachtend, 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
namens deze 

S. Khabazi 
Operationeel manager V&T 

Ons kenmerk 
G 214/0667 

Uw kenmerk 
W21-176 (16/278957-21) 

Bijlage 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen? 



Postbus 20300 
2500 EH DEN HAAG 
www.justis. nl  

Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag 

Justitiële uitvoeringsdienst 
Toetsing, Integriteit en 
Screening 

De heer F. Masmeijer 	 Verlening & Toetsing (V&T) 
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Datum 	6 april 2022 
Onderwerp Gratieverzoek(en) F. Masmeijer, W21-176 (16/278957-21) 

Geachte heer Masmeijer, 

In vervolg op mijn brief van 22 maart 2022 deel ik u het volgende mee. 

Uw verzoek heeft geen opschortende werking van rechtswege. Inzake uw verzoek 
zal advies worden uitgebracht door de advocaat-generaal en het gerechtshof te 
Arnhem. Ik heb uw verzoek inmiddels voor advies doorgezonden. 

Na ontvangst van het advies zal zo snel mogelijk op uw verzoek worden beslist. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
namens deze,  

S. Khabazi 
Operationeel manager V&T 

Contactpersoon 
Klant Contact Centrum 
T 088 998 22 00 
F 070 370 79 49 
www.justis.nl/contact  

Ons kenmerk 
G 214/0667 

Uw kenmerk 

Bijlage 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen? 



Ressortsparket 
Afdeling Legal Office Executie 

Verslag van het Openbaar Ministerie ex artikel 5 van de Gratiewet 

Betreft het verzoek ten behoeve van: 

F. Masmeijer, 

Parket (WETS-)nummer: W21-0176 (16/278957-21) 
Gratienummer: 214/0667 
Datum: 	20 april 2022 

Edelgrootachtbaar college, 

Verzoeker is door het Hof van beroep te Antwerpen (B) op 27 juni 2019 veroordeeld tot 9 jaren 
gevangenisstraf ter zake van het medeplegen van grootschalige invoer van cocaïne, diefstal en 
valsheid in :eschrift en het deelnemen aan een criminele or. anisatie 

Bij de beoordeling van het verzoek is van belang dat de straf, waarvoor verzoeker om gratie vraagt, 
door België is overgedragen aan Nederland in het kader van de WETS. Dat betekent dat in beginsel 
de volledige straf die in België is opgelegd door Nederland moet worden overgenomen en 
geëxecuteerd. Het is niet de bedoeling dat door middel van gratieverlening dit uitgangspunt wordt 
ondergraven. Dat betekent dat nog kritischer dan in reguliere Nederlandse strafzaken naar de 
onderbouwing van het onderhavige gratieverzoek dient te worden gekeken. 

Artikel 2 Gratiewet bepaalt dat gratie kan worden verleend 
op grond van enige omstandigheid, waarmee de rechter op het tijdstip van zijn beslissing geen 
of onvoldoende rekening heeft gehouden of kunnen houden en die, ware zij op dat tijdstip wel 
of voldoende bekend geweest, hem aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een 
andere straf of maatregel, of tot het afzien daarvan; dan wel 
indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of 
de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid 
wordt gediend. 

Van beide situaties is in onderhavi e zaak :een s rake. Het detentieverloo• in België was bekend br 
het Bel ische Hof. 

Dat waren voor het Hof geen redenen om de duur van 
de gevangenisstraf te beperken. Het Belgische Hof verwijst daarbij nadrukkelijk naar de grote rol die 
verzoeker volgens de bewijsmiddelen heeft gespeeld. 
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Als deze situatie bij het Belgische Hof bekend was 
geweest zou dat, gelet op de nadrukkelijke motivering van de hoogte van de straf, niet tot een lagere 
of andere strafoplegging hebben geleid. 

Er is dus geen sprake van een gewijzigde omstandigheid waarmee de rechter op het tijdstip van zijn 
beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden. 

Tevens kan niet worden gesteld dat de straf geen redelijk doel meer dient. Op grond van de grote 
bewijslast tegen verzoeker, die door het Belgische Hof uitvoerig is beschreven, staat vast dat 
verzoeker een belangrijke rol heeft gespeeld bij de invoer van een zeer grote hoeveelheid cocaïne 
(meer dan 460 kilogram). Verzoeker lijkt die rol nog steeds te bagatelliseren, maar dat standpunt 
wordt weersproken door de door het Belgische Hof gehanteerde bewijsmiddelen. Het Belgische Hof 
zegt niet voor niets dat alleen een straf van de lengte zoals door het Hof opgelegd verzoeker zal 
weerhouden van recidive en daarnaast een algemeen preventieve werking zal hebben. Daarnaast heeft 
Nederland in beginsel de verplichting (zie hierboven) om de Belgische straf volledig te executeren. 
De tenuitvoerlegging van de straf dient daarom wel degelijk een redelijk doel. 

Tenslotte wijs ik u op het volgende. 
In het Nederlandse strafsysteem zijn er voldoende mogelijkheden om na verloop van een 

deel van de straf te werken aan re-integratiedoelen. Re-integreren is zelfs een belangrijke doelstelling 
van de laatste fase van een detentie. Hoewel verzoeker vanwege de voorlopige datum van 
voorwaardelijke invrijheidstelling 	 nog niet in aanmerking komt voor een re-
integratietraject, zal dat in de loop van dit jaar wel het geval zijn. Er is daarom geen enkele reden om 
dit traject via gratie te bespoedigen. 

Het OM is van op grond van al het bovenstaande van mening dat er geen grond ex art. 2 Gratiewet 
aanwezig is. Het OM adviseert daarom negatief. 

Hoogachtend, 

advocaat-generaal 



23.1 

Gratienummer G 214/0667 

W 21-0176 

Tussenadvies van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: 

Gezien een om advies in zijn handen gesteld gratieverzoek d.d. 16 december 2021 ten behoeve van 

F. Masmeijer 

thans gedetineerd hier te lande. 

Gezien de betreffende processtukken, waaronder het gratieverzoek ten behoeve van veroordeelde, 
met bijlagen, alsmede een verslag van de advocaat-generaal bij dit hof. 

Heeft de eer Uwe Majesteit te berichten: 

Het onderhavige advies betreft een verzoek om gratie van een strafrestant van een door de Belgische 
rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf waarvan de tenuitvoerlegging onder het regime 
van de Wet Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke 
sancties door Nederland is overgenomen. Bij de opstelling van zijn advies heeft het gerechtshof als 
uitgangspunt voor ogen gehouden dat het land van veroordeling, in dit geval België, moet kunnen 
vertrouwen op een voortgezette tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf met 
inachtneming van de Nederlandse wettelijke regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling en van 
gratie. 

Artikel 2 Gratiewet luidt als volgt: 

Gratie kan worden verleend: 

a. op grond van enige omstandigheid, waarmede de rechter op het tijdstip van zijn beslissing 
geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of kunnen houden en die, ware zij op dat tijdstip wel 
of voldoende bekend geweest, hem aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een andere 
straf of maatregel, of tot het afzien daarvan; dan wel 

b. indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of 
de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt 
gediend. 

Veroordeelde is door het Hof van beroep te Antwerpen op 27 juni 2019 veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 9 (negen) jaar, wegens — kort gezegd —: 

betrokkenheid bij het binnen het grondgebied van België brengen van 467,46 kilo cocaïne; 
betrokkenheid bij het vervalsen van drie documenten; 
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het binnen het grondgebied van 
België brengen van verdovende middelen; 



- 	diefstal van geld. 

Het hof heeft op 7 september 2021 in een procedure in het kader van de "Wet wederzijdse erkenning 
en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties" (WETVVS) bepaald dat er geen 
gronden zijn om erkenning van de uitspraak te weigeren of de sanctie aan te passen. 

Het gratieverzoek — inhoudende het verzoek veroordeelde gratie te verlenen voor het strafrestant — is 
gebaseerd op het volgende: 

De advocaat-generaal heeft op 20 april 2022 negatief geadviseerd. 

Het hof ziet termen om — naast de in Nederland gehanteerde criteria voor gratie —de Belgische regeling 
voor voorwaardelijke invrijheidstelling in de beoordeling te betrekken. Deze is neergelegd in de "Wet 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten" (WER). 

Ingevolge artikel 24 e.v. WER kan in een geval als het onderhavige — waarin een vrijheidsstraf van méér 
dan 3 jaar maar minder dan 14 jaar is opgelegd — voorwaardelijke invrijheidsstelling worden verleend 
indien 1/3€ deel van de straf is uitgezeten, dan wel — indien in het vonnis of arrest is bepaald dat er 
sprake is van een "staat van herhaling" — indien 2/3e deel is uitgezeten. Bovendien moet zijn voldaan 
aan de in artikel 47 en 48 WER genoemde voorwaarden. 

Ingevolge artikel 47 WER kan aan de veroordeelde voorwaardelijke invrijheidsstelling worden 
toegekend voor zover er in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen bestaan in de zin van 
artikel 47 WER. Deze tegenaanwijzingen hebben betrekking op: 

1. de afwezigheid van vooruitzichten op sociale reclassering van de veroordeelde; 

2 het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten; 

3 het risico dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen; 

4 de houding van de veroordeelde ten aanzien van de slachtoffers van de misdrijven die tot zijn 
veroordeling hebben geleid. 

Op grond van artikel 48 WER dient het dossier van de veroordeelde een sociaal reclasseringsplan te 
bevatten waaruit de perspectieven op reclassering van de veroordeelde blijken. 



9-0 

In zijn uitspraak van 27 juni 2019 heeft het Hof van Antwerpen weliswaar bepaald dat er bij 
veroordeelde sprake is van een gebrek aan normbesef (gezien zijn eerdere veroordelingen wegens 
verkeersdelicten en sociaalrechtelijke inbreuken), maar is er niet bepaald dat er sprakè is van een 
"wettelijke staat van herhaling". 

Nu hetgeen voor het overige wordt aangevoerd niet op zich reeds aanleiding geeft voor een positief 
gratieadvies acht het hof het op grond van het voorgaande noodzakelijk dat over veroordeelde een 
reclasseringsrapport wordt uitgebracht waarin in ieder geval de hierboven vermelde punten 
(tegenaanwijzingen en perspectieven; eventuele voorwaarden het gedrag van veroordeelde 
betreffende) aan de orde komen. Nu het hof zelf niet over de daarvoor noodzakelijke informatie 
beschikt om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 6 eerste lid Gratiewet, verzoekt het hof 
het ministerie de reclassering daarvoor te benaderen. 

Het hof verzoekt het ministerie een reclasseringsrapport te laten opmaken en dat na afronding aan 
het openbaar ministerie en het hof te doen toekomen. 

Mr. A.B.A.P.M. Ficq, 

Gedaan te Arnhem op g,5 
AAN ZIJNE MAJESTEIT OE KONING 



24.1 

Aanvullend Verslag van het Openbaar Ministerie ex artikel 5 van de Gratiewet n.a.v. het advies 
van de reclassering d.d. 2 juni 2022 

Datum: 8 juni 2022 

0. 2 'uni 2022 heeft de reclasserin: :eadviseerd naar aanleidin: van een aantal vraten van het Hof. 

Ondanks de positieve insteek van de reclassering ziet het OM geen reden om zijn eerdere negatieve 
advies te wijzigen. Het uitgangspunt bij via de WETS overgedragen zaken is dat de buitenlandse straf 
volledig dient te worden geëxecuteerd, zeer bijzondere omstandigheden daar gelaten. Naar de mening 
van het OM vormen het lage recidiverisico en de re-integratiemogelijkheden van verzoeker niet zulke 
omstandigheden. Ook bij een gratieverzoek naar aanleiding van een Nederlandse rechterlijke 
beslissing zou dat niet het geval zijn. Het zijn immers geen gronden, zoals genoemd in de Gratiewet. 
Gratieverlening zou verzoeker daarmee in een betere positie brengen dan Nederlandse veroordeelden 
tot langdurige straffen, waarbij het recidiverisico laag en de kans op een goede re-integratie hoog is. 

Voor een goed re-integratietraject is bovendien gratie niet nodig. Zoals eerder aangegeven kan re-
integratie van verzoeker ook plaatsvinden binnen de gangbare detentiefasering en de voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 

Op grond van het vorenstaande handhaaft het OM zijn negatieve advies van 20 april jl. 

Hoogachtend, 

advocaat-generaal 



Gratienummer G 214/0667 

W 21-0176 

Eindadvies van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: 

Gezien een om advies in zijn handen gesteld gratieverzoek d.d. 16 december 2021 ten behoeve van 

F. Masmeijer 

thans gedetineerd hier te lande. 

Gezien de betreffende processtukken, waaronder het gratieverzoek ten behoeve van veroordeelde, 
met bijlagen, alsmede een verslag van de advocaat-generaal bij dit hof d.d. 20 april 2022; 

gezien het tussenadvies van het hof d.d. 26 april 2022, waarin het volgende is bepaald: 

Heeft de eer Uwe Majesteit te berichten: 

Het onderhavige advies betreft een verzoek om gratie van een strafrestant van een door de Belgische 
rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf waarvan de tenuitvoerlegging onder het regime van 
de Wet Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties 
door Nederland is overgenomen. Bij de opstelling van zijn advies heeft het gerechtshof als uitgangspunt 
voor ogen gehouden dat het land van veroordeling, in dit geval België, moet kunnen vertrouwen op een 
voortgezette tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf met inachtneming van de 
Nederlandse wettelijke regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling en van gratie. 

Artikel 2 Gratiewet luidt als volgt: 

Gratie kon worden verleend: 

a. op grond van enige omstandigheid, waarmede de rechter op het tijdstip van zijn beslissing geen 
of onvoldoende rekening heeft gehouden of kunnen houden en die, ware zij op dat tijdstip wel of 
voldoende bekend geweest, hem aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een andere straf 
of maatregel, of tot het afzien daarvan; dan wel 

b. indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of 
de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt 
gediend. 

Veroordeelde is door het Hof van beroep te Antwerpen op 27 juni 2019 veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 9 (negen) jaar, wegens — kort gezegd —: 

betrokkenheid bij het binnen het grondgebied van België brengen van 467,46 kilo cocaïne; 
- 	betrokkenheid bij het vervalsen van drie documenten; 

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het binnen het grondgebied van België 
brengen van verdovende middelen; 
diefstal van geld. 

25 



Het hof heeft op 7 september 2021 in een procedure in het kader van de "Wet wederzijdse erkenning en 
tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties" (WETVVS) bepaald dat er geen 
gronden zijn om erkenning van de uitspraak te weigeren of de sanctie aan te passen. 

Het gratieverzoek - inhoudende het verzoek veroordeelde gratie te verlenen voor het strafrestant - is 
gebaseerd op het volgende: 

De advocaat-generaal heeft op 20 april 2022 negatief geadviseerd. 

Het hof ziet termen om - naast de in Nederland gehanteerde criteria voor gratie - de Belgische regeling 
voor voorwaardelijke invrijheidstelling in de beoordeling te betrekken. Deze is neergelegd in de "Wet 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten" (WER). 

Ingevolge artikel 24 e. v. WER kan in een geval als het onderhavige - waarin een vrijheidsstraf van méér 
dan 3 jaar maar minder dan 14 jaar is opgelegd - voorwaardelijke invrijheidsstelling worden verleend 
indien 1/3' deel van de straf is uitgezeten, dan wel - indien in het vonnis of arrest is bepaald dat er sprake 
is van een "stoot van herhaling' - indien 2/3e deel is uitgezeten. Bovendien moet zijn voldaan aan de in 
artikel 47 en 48 WER genoemde voorwaarden. 

Ingevolge artikel 47 WER kan aan de veroordeelde voorwaardelijke invrijheidsstelling worden toegekend 
voor zover er in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen bestaan in de zin van artikel 47 
WER. Deze tegenaanwijzingen hebben betrekking op: 

1 de afwezigheid van vooruitzichten op sociale reclassering van de veroordeelde; 

2 het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten; 

3 het risico dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen; 

4 de houding van de veroordeelde ten aanzien van de slachtoffers van de misdrijven die tot zijn 
veroordeling hebben geleid. 

Op grond van artikel 48 WER dient het dossier van de veroordeelde een sociaal reclasseringsplan te 
bevatten waaruit de perspectieven op reclassering van de veroordeelde blijken. 

In zijn uitspraak van 27 juni 2019 heeft het Hof van Antwerpen weliswaar bepaald dat er bij veroordeelde 
sprake is van een gebrek aan normbesef (gezien zijn eerdere veroordelingen wegens verkeersdelicten en 
sociaalrechtelijke inbreuken), maar is er niet bepaald dat er sprake is von een "wettelijke staat van 
herhaling". 



Nu hetgeen voor het overige wordt aangevoerd niet op zich reeds aanleiding geeft voor een positief 
gratieadvies acht het hof het op grond van het voorgaande noodzakelijk dat over veroordeelde een 
reclasseringsrapport wordt uitgebracht waarin in ieder geval de hierboven vermelde punten 
(tegenaanwijzingen en perspectieven; eventuele voorwaarden het gedrag van veroordeelde betreffende) 
aan de orde komen. Nu het hof zelf niet over de daarvoor noodzakelijke informatie beschikt om 
toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 6 eerste lid Gratiewet, verzoekt het hof het ministerie de 
reclassering daarvoor te benaderen. 

Het hof verzoekt het ministerie een reclasseringsrapport te laten opmaken en dat na afronding aan het 
openbaar ministerie en het hof te doen toekomen. 

gezien het reclasseringsrapport d.d. 2 juni 2022; 

gezien het aanvullend verslag van de advocaat-generaal d.d. 8 juni 2022; 

overweegt het hof aanvullend als volgt. 

Afwegend: 
* enerzijds het belang dat België, moet kunnen vertrouwen op een voortgezette tenuitvoerlegging van de 
opgelegde gevangenisstraf; 

* anderzijds in acht nemend de Belgische regeling rond de voorwaardelijke invrijheidstelling, en 
voornoemde rapportage van de reclassering d.d. 2 juni 2022; 

adviseert het hof om het strafrestant om te zetten in een voorwaardelijke straf met een proeftijd van 
2 jaar waarbinnen veroordeelde zich dient te onthouden van het plegen van strafbare feiten. 

Mr. A.B.A.P.M. Ficq, 

Gedaan te Arnhem op 9 juni 2022 

AAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING 



28. 

Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag 

Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen 
Postbus 1794 
8901 CB LEEUWARDEN 

Datum 	15 juni 2022 
Onderwerp Schorsen detentie 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede dat ik besloten heb om met toepassing van artikel 6:7:4, 
lid 2 van het Wetboek van Strafvordering de verdere tenuitvoerlegging van de 
aan de hieronder genoemde veroordeelde opgelegde straf te schorsen tot op het 
gratieverzoek van veroordeelde is beslist. Ik verzoek u hieraan uitvoering te 
willen geven. 
Veroordeelde, F. Masmeijer, 

Het gaat om de verdere tenuitvoerlegging van gevangenisstraf, opgelegd door het 
Hof van beroep te Antwerpen (België) bij vonnis van 27-06-2019 (strafzaak mèt 
parketnummer W21-176 (16/278957-21)).  

Ik verzoek u mij te berichten op welke datum de opgelegde straf daadwerkelijk is 
geschorst. 

Hoogachtend, 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
namens deze, 	 

S. Khabazi 
Operationeel manager V&T 

Justitiële uitvoeringsdienst 
Toetsing, Integriteit en 
Screening 
Verlening & Toetsing (V&T) 

Postbus 20300 
2500 EH DEN HAAG 
www.justis.n1 

Contactpersoon 
Klant Contact Centrum 
T 088 998 22 00 
F 070 370 79 49 
www.justis.nl/contact  

Ons kenmerk 
G 214/0667 

Uw kenmerk 
W21-176 (16/278957-21) 

Bijlage 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen? 



n•I 

Bericht Gratie aan IOS: 

Datum: 15 juni 2022 

Beste collega, 

Ter info: 

Wij hebben van onderstaande persoon gevraagd om de straf te schorsen. 

G-nummer 	214/0667 
Ingekomen 	20 december 2021 
Naam 	 Masmeijer 
Voornamen 	Frank 
Geboren op 
Te 
Gratie van 	gevangenisstraf 

• Parketnummer(s) : 	W21-176 (16/278957-21) 
Land 	 België 



20, 

Van: 	 Gratie - JUSTIS  
Aan: 	 "Postbus AICE verzoeken" 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: GR 2140667 Verzoek om schorsing tenuitvoerlegging straf F Masmeijer W21-176 16-278957-21 
Datum: 	 donderdag 16 juni 2022 13:07:45 

Beste collega, 
Op dit moment vind er in het gratieproces nog geen communicatie met de betrokkene plaats. 
De zaak is doorgezet naar de medewerker die de beslissing opmaakt. 
Zodra de beslissing aan de betrokkene wordt verzonden ontvangen jullie en overigens ook het 
desbetreffende gerecht, daar een e-mail van. 
Met vriendelijke groet, 

Medewerker Verwerken en Behandelen 
Justis, afdeling V&T, Bureau Gratie 

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17:00 uur 

iustis 
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening 
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag 1 
Postbus 20300 1 2500 EH 1 Den Haag 

www justis.nl 

Justis De screeningsautoriteit 

Van: Postbus AICE verzoeken 
Verzonden: donderdag 16 juni 2022 10:02 
Aan: Gratie - JUSTIS 
Onderwerp: RE: GR 2140667 Verzoek om schorsing tenuitvoerlegging straf F Masmeijer W21- 
176 16-278957-21 
Beste collega, 
Wij hebben betrokkene gisteren geschorst en hij is dezelfde dag in vrijheid gesteld. 
Nog een aantal vragen: krijgt betrokkene hiervan ook een schrijven? Zo ja, kunnen wij deze ook 
ontvangen. En wat wordt gecommuniceerd aan betrokkene? 
Met vriendelijke groet, 

AICE-Persoonsgericht Beoordelen 

Directie Executie 
Centraal Justitieel Incassobureau 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Tesselschadestraat 55 18913 HA Leeuwarden 
Postbus 1794 18901 CB 1 Leeuwarden 

httpliwww.cjib.nt 

Van: 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 15:41 
Aan: Postbus AICE verzoeken 
Onderwerp: GR 2140667 Verzoek om schorsing tenuitvoerlegging straf F Masmeijer W21-176 
16-278957-21 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

********************************************************************** 

Disclaimer 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt 
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. 
If ydu are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
********************************************************************** 



Naam 
Type klant 
Telefoonnummer 
Mobiel nummer 
E-mail 
Titel 
Geslacht 
Taal 

Korte omschrijving 	KB 
Soort melding 	 Vraag 
Categorie 	 Gratie 
Subcategorie 	 Infoverzoek proces 
Extern nummer 	G 2140667 

23 juni 2022 17:00 

22 juni 2022 17:19 

Verzoek aan BO: Kan het KB naast post verzending ook per mail worden verstuurd ?? 

ti 220617 098 KB 
	 ›TOPdesk 

Aanmelder 	 Details 

Planning 	 Afhandeling 
Prioriteit 	 Normaal 	 Behandelaarsgroep 	BO Gratie Administratie 
SLA-streefdatum 	21 juni 2022 10:05 	Behandelaar 	 BO Gratie Administratie 
Doorlooptijd 	 20 uur 	 Status 	 Doorgezet 
On hold 	 Nee 	 Gereed 	 Nee 

Afgemeld 	 Nee 
Geregistreerde tijd 	00:00 

Verzoek 
17 juni 2022 10:13 

Situatie: klant is vrijgelaten » wanneer ontvangen wij het KB » kan deze naast schriftelijk ook digitaal worden 
aangeleverd 
Oplossing: zet uw verzoeken intern uit» TBV 
Reactie klant: Dank 
Verzoek aan BO: Kunnen jullie aangeven wanneer het KB verwacht kan worden ?? Kan het KB naast post 
verzending ook per mail te versturen ?? 

*** TBV 

Actie 
27 juni 2022 16:11 

ja svp versturen naar 

27 juni 2022 14:25 
Je mag niet zeggen dat het bij de Koning ligt want dan gaan mensen het Kabinet van de Koning bellen/mailen. 

Op dit moment sturen wij beslissingen, waaronder dus ook het KB per post op. 
Ik kan in het dossier zetten dat de advocaat het gemaild wilt hebben. 
Laten we kijken of het werkt. Moet het naar 	 dan? 

24 juni 2022 12:09 
betrokkene opnieuw gesproken en dgg dat de aanvraag nog in behandeling staat. Beslissing ligt bij de koning zie 
postboek. 

33. 

Dat betekent dat wij m.i.v. die datum de straf hebben geschorst. 
Voordat er daadwerkelijk gratie wordt verleend moeten er documenten worden opgemaakt. 
Voordat er een KB is duurt het nog een paar weken. 
Dit is precies hetzelfde traject als voor naamswijziging. 

28 juni 2022 12:45 Afgedrukt door!~ 	 1/2 



21 juni 2022 15:07 
Klant belde weer met vraag naar status van de bovenstaande vraag 
Verzoek aan BO: kunnen jullie tevens ophelderen of de melding in PB "geschorst miv 15/6" betekend OW of dat 
er gratie is verleend en dat het KB nog volgt ?? 

Informatie 
Aanmelddatum 	17 juni 2022 10:05 	Standaardoplossing 	Er is geen 

standaardoplossing 
Gerealiseerde doorlooptijd 00:00 	 gekoppeld 
Doorlooptijd 'On hold' 	00:00 
Aangepaste doorlooptijd 	00:00 	 Geëscaleerd 	 Ja 
Doorlooptijd 'Afgerond' 	00:00 	 Behandelaar (de-)escalerenKCC Gratie 
Doorlooptijd 'Uitvoering' 	00:00 

Contractnummer 	J001 
Dienst 	 Klantcontact 
Korte omschrijving 	Vijf werkdagen 
Dienstenniveau 	Standaard doorlooptijden 
SLA-doorlooptijd 	20 uur 
Gehaald volgens 	Wel gebruikt maar nog in 
dienstcontract? 	behandeling 
Servicewindow 	Standaard service window 

28 juni 2022 12:45 Afgedrukt door 	 2/2 



34, 

WIJW:LLEMAh LEXAN DER, 
BIJ DE GRATIE GODS, 
KONING DER NEDERLANDEN, 
PRINS VAN ORANJE-NASSAU, 

Nr.  . 2022001401 
	 ENZ. ENZ. ENZ. 

Beschikkende op een verzoekschrift om gratie; 

Gezien het rechterlijke advies en het rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 
24 juni 2022, nr. GR. 2022/007, Justis-gratie, nr. G. 214/0667; 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

kwijt te schelden het resterende deel van de gevangenisstraf 	 , waartoe 

FrankMasmeljer 

het vonnis blijft echter onveranderd; 

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Graven 	e, 2,9 jukrui. 2U-12 

De Minister voor Rechtsbescherming, 



Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

5,1 

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag 

Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen 
Postbus 1794 
8901 CB LEEUWARDEN 

Datum 	07 juli 2022 
Onderwerp Gratieverzoek(en) F. Masmeijer 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij bericht ik u dat Zijne Majesteit de Koning bij besluit van 
29 juni 2022, nr. 2022001401, heeft goedgevonden en verstaan: 

kwijt te schelden het resterende deel van de gevangenisstraf 
waartoe 

FrankMasmeijer 

Justitiële uitvoeringsdienst 
Toetsing, Integriteit en 
Screening 
Verlening & Toetsing (V&T) 

Postbus 20300 
2500 EH DEN HAAG 
www.justis.n1 

Contactpersoon 
Klant Contact Centrum 
T 088 998 22 00 
F 070 370 79 49 
www.justis.nVcontact 

Ons kenmerk 
G 214/0667 

Uw kenmerk 
W21-176 (16/278957-21) 

Bijlage 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen? 

het vonnis blijft echter onveranderd; 

Van de bijgaande kennisgevingen Is één exemplaar bestemd voor u. Ik verzoek u 
van de overige kennisgevingen één exemplaar te doen betekenen aan de 
gegratieerde in persoon. In de artikelen 36b tot en met 36g van het Wetboek van 
Strafvordering staat beschreven hoe te handelen indien de gegratieerde 
onvindbaar is dan wel een buitenlands adres heeft. Voorts verzoek ik u, nadat de 
betekening aan gegratieerde heeft plaatsgevonden, de begin- en einddatum van 
de termijn te vermelden op de resterende kennisgevingen en deze vervolgens te 
zenden aan de Justitiële Documentatledienst en met de akte van uitreiking aan de 
afdeling gratie van Justis zonder geleidebrief. 
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Het betreffende parket en gerecht heb ik kennis gesteld van de verleende gratie. 

Hoogachtend, 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
namens deze, 

S. Khabazi 
Operationeel manager V&T 
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35.2 

Rol nr. TERMIJN(EN) 
Begin: 
GERECHTELIJK SCHRIJVEN NR. Einde: 
Nr. G. 214/0667 

Het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen te Leeuwarden 
geeft bij deze kennis aan de veroordeelde 	 *) 

de vader/moeder/voogd(es) van de veroordeelde 
dat Zijne Majesteit de Koning, bij Zijn besluit van 29 juni 2022, nr. 2022001401 
HEEFT GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

kwijt te schelden het resterende deel van de gevangenisstraf 	 waartoe 
FrankMasmeijer 

het vonnis blijft echter onveranderd; 

	 20 

Namens de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau, 

Directeur C&I 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 



Justis 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

33, 

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag 

Justitiële uitvoeringsdienst 
Toetsing, Integriteit en 
Screening 

De heer F. Masmeijer 	 Verlening & Toetsing (V&T) 

Postbus 20300 
2500 EH DEN HAAG 
www.justis.nl  

Contactpersoon 
Klant Contact Centrum 
T 088 998 22 00 
F 070 370 79 49 
www.justis.nVcontact 

Ons kenmerk 
G 214/0667 

Datum 	07 juli 2022 
Onderwerp Gratieverzoek(en) F. Masmeijer, W21-176 (16/278957-21) 

Geachte heer Masmeijer, 

Naar aanleiding van het bovenvermelde door u ingediende gratieverzoek doe ik u 
hierbij toekomen een kopie van het gerechtelijk schrijven en het koninklijk 
besluit, waaruit blijkt dat aan u voorwaardelijk gratie is verleend. 

In verband met de aan de gratieverlening verbonden voorwaarde zal het 
gerechtelijk schrijven van de zijde van het Administratie- en Informatiecentrum 
voor de Executieketen te Leeuwarden aan u in persoon worden betekend. 

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich tot voornoemde instantie wenden, 
die belast is met de tenuitvoerlegging van het besluit. 

Hoogachtend, 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
namens deze, 

S. Khabazi 
Operationeel manager V&T 

Uw kenmerk 

Bijlage 
2 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen? 



3e.1 

Bericht Gratie aan IOS: 

Datum: 07 juli 2022 

Beste collega, 

Het gratieverzoek van onderstaande persoon is op 07 juli 2022 
Voorwaardelijk toegewezen 

G-nummer 	214/0667 
Ingekomen 	20 december 2021 
Naam 	 Masmeijer 
Voornamen 	Frank 
Geboren op 
Te 
Gratie van 	Gevangenisstraf 
Parketnummer(s) 	W21-176 (16/278957-21) 
Land 	 België 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

