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Datum
28 maart 2019
Onderwerp Uw informatieverzoek inzake Iaissez passers voor Bangladesh

Ons kenmerk
2546010

flij beantwoording graag de
datum en ons kenmerk
vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Op 5 maart 2019 verzocht u om openbaarmaking van gegevens op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur. Bij brief van 20 maart 2019 heb ik
dit verzoek gekenmerkt als informatieverzoek. In deze brief zal ik uw
vragen zo volledig mogelijk beantwoorden.
Informatieverzoek

U verzocht om de volgende informatie:
1. Hoeveel personen zijn door uw dienst gepresenteerd aan de Bengaalse
autoriteiten vanaf 1 januari 2013 tot en met heden met het oog op het
verkrijgen van een laissez-passer (of ander reisdocument) ten behoeve
van gedwongen terugkeer? Het hoeveel ten behoeve van vrijwillige
terugkeer?
2. in hoeveel van deze gevallen hebben de Bengaalse autoriteiten daarbij
een LP verstrekt/toegezegd, en in hoeveel gevallen heeft dit geleid tot
daadwerkelijke uitzetting naar Mali? Ik verzoek u bij uw antwoord te
specificeren in hoeveel gevallen daarbij sprake was van
gedocumenteerde (dwz: met documenten waaruit de identiteit van
betrokkene blijkt) en ongedocumenteerde personen;
3. Indien (vrijwel) geen LP’s zijn verstrekt in de genoemde periode: welke
inspanningen worden thans door de Nederlandse overheid verricht om
verbetering in de situatie te krijgen en zijn er concrete aanwijzingen
dat de Malinese autoriteiten hun houding zullen wijzigen en zo ja,
welke.
4. indien wel LP’s zijn verstrekt: hoeveel tijd is in deze gevallen bij
benadering verstreken tussen het moment van aanvraag bij de
Bengaalse autoriteiten en de verkrijging van een definitief antwoord op
het verzoek om afgifte van een LP (doorlooptijd)?
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Beoordeling van het verzoek
Bij de beantwoording van uw vragen is in het registratiesysteem van
DT&V 28 februari 2019 als als peildatum gebruikt (01-01-2013 tot 2802-2019).’ Voor de beantwoording van uw vragen zijn we uitgegaan van
laissez-passers (hierna te noemen LP) voor Bangladesh, en niet Mali. U
heeft telefonisch bevestigd op 14 maart 2019 dat dit de strekking van uw
vragen is.
1. In de periode van 1 januari 2013 tot 28 februari 2019 is voor 96
personen een aanvraag voor (vervangende) reisdocumenten
ingediend bij de Bengaalse autoriteiten. Er zijn in deze periode 57
presentaties geweest bij de Bengaalse autoriteiten. Onderscheid
tussen (vervangende) reisdocumenten verkregen voor zelfstandig
vertrek en (vervangende) reisdocumenten verkregen voor
gedwongen vertrek wordt door de DT&V niet als zodanig
geregistreerd.
2. In de periode van 1 januari 2013 tot 28 februari 2019 is 7 keer
sprake geweest van een nationaliteitsbevestiging. Van de 7 zaken
waarbij een nationaliteitsbevestiging is geweest, was de
vreemdeling in 3 gevallen gedocumenteerd. Er is 3 keer een
(vervangend) reisdocument afgegeven. In één geval is met een LP
gedwongen teruggekeerd naar Bangladesh.
3. DT&V heeft operationele afspraken met de Bengaalse autoriteiten, net
zoals de DT&V dat met elk land heeft. De autoriteiten van Bangladesh
werken mee aan terugkeer van hun onderdanen en geven in beginsel voor
zowel gedwongen als zelfstandige terugkeer (vervangende)
reisdocumenten af.
4. Doorlooptijden worden niet geregistreerd in het registratiesysteem
van DT&V.
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De verstrekte gegevens zijn door de DT&V zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan voor
de absolute juistheid en voiledigheid niet worden ingestaan. De achtergrond hiervan is
tweeledig. Ten eerste kost de administratieve verwerking van dossiers enige tijd. Hierdoor
kunnen gegevens nog niet verwerkt zijn indien de rapportageperiode dicht bij de gebruikte
afsiagdatum ligt. Het gevolg is dat cijfers over eenzelfde periode in toekomstige rapportages
marginaal kunnen afwijken van de thans verstrekte informatie. Ten tweede is het
registreren mensenwerk. De DT&V heeft constante aandacht voor de vulling van het
systeem en de controle daarop. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat de
verstrekte gegevens onvolkomenheden bevatten.
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