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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003495/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Konstantinos Arvanitis (The Left), Helmut Scholz (The Left), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Thijs 
Reuten (S&D), Clare Daly (The Left), Mick Wallace (The Left), Domènec Ruiz Devesa (S&D), 
Dimitrios Papadimoulis (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), 
Alexis Georgoulis (The Left), Sira Rego (The Left), Malin Björk (The Left), Agnes Jongerius 
(S&D)

Betreft: Arrestatie van de Nederlandse journaliste Ingeborg Beugel in Griekenland

Volgens Richtlijn 2002/90/EG, waarin het constitutieve bestanddeel van het strafbare feit van 
hulpverlening bij illegaal verblijf van vreemdelingen op het grondgebied van een lidstaat wordt 
omschreven, kunnen sancties worden genomen tegen een persoon die uit winstbejag opzettelijk 
behulpzaam is.

De instellingen van de Unie hebben er bewust naar gestreefd een onderscheid te maken tussen 
mensensmokkel en actieve solidariteit van het maatschappelijk middenveld. Deze solidariteit vormt 
namelijk geen belemmering voor de juridische procedures voor de behandeling van asielaanvragen. 
Integendeel zelfs: door deze vorm van solidariteit wordt vluchtelingenbeheer in de praktijk 
vergemakkelijkt.

Krachtens artikel 29, lid 6, van de Griekse wet 4251/2014, is op 13 juni 2021 een Nederlandse 
journaliste die verslaggeeft over vluchtelingenstromen in Griekenland gearresteerd omdat zij 
onderdak bood aan een Afghaanse vluchteling die nog in afwachting was van de regularisatie van zijn 
verblijf in Griekenland. Haar hangt nu een gevangenisstraf boven het hoofd, hoewel het er niet op lijkt 
– en dit wordt haar trouwens ook niet ten laste gelegd – dat het haar bedoeling was om financieel 
voordeel te halen uit het verblijf van de vluchteling in haar flat.

In het verlengde van het bovenstaande stellen wij de Commissie de volgende vraag:

Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om ervoor te zorgen dat blijken van actieve 
solidariteit niet worden afgekeurd en onderdrukt door de lidstaten, aangezien deze handelingen 
wezenlijk verschillen van de in Richtlijn 2002/90 beschreven handelingen?

Ondersteuners1

1 Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers van de vraag: Rosa D'Amato (Verts/ALE), 
Dietmar Köster (S&D)


