Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020–2021

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1843
Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid over de brief van werkgroep kind in AZC «Impact corona op
kinderen in AZC’s» (ingezonden 5 februari 2021).
Mededeling van Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid)
(ontvangen 26 februari 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met de brief «Impact corona op kinderen in AZC’s»?1
Vraag 2
Is het u bekend dat honderden jongeren in asielzoekerscentra (AZC’s) bij het
volgen van online onderwijs nog steeds last hebben van slechtwerkend
internet?
Vraag 3
Wat gaat u op korte termijn doen om te zorgen dat er wel goede internetverbindingen komen?
Vraag 4
Is het u bekend dat er nog steeds onvoldoende laptops en tablets aanwezig
zijn om schoolgaande AZC-kinderen online onderwijs te laten krijgen? Zo ja,
hoe komt dit?
Vraag 5
Wat gaat u op korte termijn doen om te zorgen dat de kinderen in AZC’s wel
van voldoende laptops en tablets voorzien worden?
Vraag 6
Bent u het ermee eens dat het volgen van online onderwijs gevolgen heeft
voor de mentale gezondheid van kinderen in AZC’s en hulpverlening en
zorgtrajecten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) dus
noodzakelijk zijn? Zo ja, kunt u erop toezien dat hulpverlening en zorgtrajec-
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https://www.unicef.nl/files/Gevolgen%20van%20de%20Corona%20maatregelen%20op
%20kinderen%20in%20azc%20final%20PDF.pdf
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ten van COA, GGD en GZA door kunnen blijven gaan ondanks de minimale
bezetting op AZC’s als gevolg van corona?
Vraag 7
Bent u het ermee eens dat kinderen uit AZC’s de mogelijkheid moeten krijgen
naar school te komen om daar les te volgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
hoe gaat u ervoor zorgen dat dit mogelijk wordt?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Groothuizen
(D66), van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over
de brief van werkgroep kind in AZC «Impact corona op kinderen in AZC’s»
(ingezonden 5 februari 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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