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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z06031
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Van Helvert (CDA), De Roon (PVV),
Van Ojik (GroenLinks), Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Voordewind
(ChristenUnie), Van Raan (PvdD), Krol (50PLUS), Van der Staaij (SGP),
Kuzu (DENK), Baudet (FvD), Van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen) en
Van Haga (Van Haga) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de
repatriëring van Nederlanders in het buitenland (ingezonden 2 april 2020).
Vraag 1
Hoeveel Nederlanders zitten er volgens de tot u beschikbare informatie nog
vast in het buitenland zonder dat zij op dit moment naar huis kunnen
vliegen?
Vraag 2
Hoeveel Nederlanders die zich op dit moment ingeschreven hebben op
www.bijzonderebijstandbuitenland.nl bevinden zich nu nog in het buitenland?
Vraag 3
Bent u ermee bekend dat van de grote groep Nederlanders die tegen hun wil
nog vastzitten in het buitenland, een aanzienlijk deel al meerdere malen
tickets terug naar Nederland heeft gekocht zonder dat zij uiteindelijk van een
vlucht gebruik konden maken, noch dat zij de kosten hiervan terugkrijgen?
Vraag 4
Bent u ermee bekend dat van de grote groep Nederlanders die tegen hun wil
nog vastzitten in het buitenland, een aanzienlijk deel gedwongen is tot hoge
extra kosten voor verblijf, levensonderhoud, en bijvoorbeeld telefoonkosten
voor contact met het thuisfront?
Vraag 5
Hoe verhoudt de Nederlandse financiële regeling zich tot de regelingen van
andere EU-landen voor repatriëring, zoals Duitsland, waarbij enkel de in de
consulaire wet bepaalde kosten gedragen hoeven te worden door de reiziger?
Vraag 6
Bent u het ermee eens dat het veilig terugkrijgen van deze groep Nederlanders de allerhoogste prioriteit moet hebben?
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Vraag 7
Bent u het ermee eens dat individuele financiële overwegingen of kosten
geen obstakel voor repatriëring mogen zijn?
Vraag 8
Bent u bereid om Jordanië, Israël, Libanon en de Palestijnse Gebieden toe te
voegen aan de lijst waarvoor het tarief van 300 euro geldt?
Vraag 9
Bent u bereid om een coulance-regeling te treffen voor bepaalde gevallen,
bijvoorbeeld voor mensen die al hoge kosten hebben gemaakt voor verlengd
verblijf, voor de aankoop van tickets die uiteindelijk geen heil boden, of voor
mensen die in financiële problemen komen door de gevraagde bijdrage? Zo
nee, waarom niet?
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