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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z14956
Vragen van de leden Özütok, Van Ojik en Buitenweg (allen GroenLinks) aan
de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming over het
bericht «Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet?» (ingezonden 29 augustus
2018).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet?»?1
Vraag 2
Klopt het dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 wereldwijd
slechts vier slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating succesvol heeft
bijgestaan en dat er bijna geen gebruik wordt gemaakt van het ticketfonds
dat bedoeld is om te zorgen dat slachtoffers van huwelijksdwang of
achterlating terug naar Nederland kunnen komen?
Vraag 3
Hoeveel zaken heeft Buitenlandse Zaken in 2017 gemeld gekregen naast deze
vier slachtoffers die zijn bijgestaan, en wat is er met de overige casussen
gebeurd?
Vraag 4
Hoeveel van de 38 zaken die vermeld worden in het jaarverslag 2017 van het
Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) (waarvan 30
achterlating, 4 huwelijksdwang, overige zaken betroffen huwelijkse gevangenschap en vasthouden in het buitenland) betroffen het binnenland en hoeveel
betroffen het buitenland? Hoeveel burgers zijn succesvol naar Nederland
teruggekeerd? Zijn dit de vier zaken die in de brief van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 12 juni 2017 worden genoemd?2 Wat is er met de
overige zaken gebeurd?
Vraag 5
Wat doet Buitenlandse Zaken voor de vrouwen met de Nederlandse
nationaliteit die in landen verblijven waar ze de toestemming voor terugkeer
naar Nederland van de man nodig hebben?
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Volkskrant, 22 augustus 2018.
Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer d.d. 12 juni 2017
(Kamerstuk 34 550 V, nr. 78).
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Vraag 6
Hoeveel vrouwen verkeren momenteel in deze situatie?
Vraag 7
Klopt het dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het LKHA opzettelijk
geen ruchtbaarheid geven aan het bestaan van het ticketfonds op de websites
en op voorlichtingsbijeenkomsten met niet-gouvernementele organisaties?
Vraag 8
Herkent u het beeld dat Noorwegen veel meer staatsburgers die slachtoffer
zijn geworden van huwelijksdwang, heeft geholpen dan Nederland? Hoe
verklaart u dit verschil?
Vraag 9
Hoeveel Nederlandse slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating zijn er
jaarlijks in het buitenland?
Vraag 10
Deelt u de mening dat er meer gedaan kan worden om Nederlandse
slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland te helpen?
Zo ja, wat is daarbij uw doelstelling en hoe gaat u er voor zorgen dat posten
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken meer ondersteuning bieden in
geval van huwelijksdwang en/of achterlating?
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