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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2013Z01459
Vragen van de leden Azmani (VVD) en Yücel (PvdA) aan de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over moskee-internaten (ingezonden
28 januari 2013).
Vraag 1
Kent u de artikelen «Ingrijpen? Dat geeft maar gezeur.»1 en «De gemeente zei
dat het veilig was...»?2
Vraag 2
Wat is uw reactie op het gesprek van de Rotterdamse ambtenaren over de
moskee-internaten?
Vraag 3
Wat vindt u van het blijkbaar laks interpreteren van de handhavingsregels in
de gemeente Rotterdam in het geval van dit moskee-internaat? Is dit ook bij
andere moskee-internaten het geval?
Vraag 4
Wat is er sinds het gesprek tussen de ambtenaren in september 2012
ondernomen door de gemeente Rotterdam en/of de nationale overheid in dit
specifieke geval?
Vraag 5
Is er bij u inmiddels meer bekend over het uitvoeren van lijfstraffen in
moskee-internaten na het onderzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) naar aanleiding van meldingen in 2011? Zo ja, wat zijn de
uitkomsten? Zo nee, zult u hier een aanvullend onderzoek naar instellen en
wat zullen de gevolgen zijn wanneer er inderdaad lijfstraffen plaatsvinden?
Vraag 6
Wat vindt u van de opmerking dat deze kinderen buiten de samenleving
worden gehouden? Is hier sprake van? En zo ja, is dit volgens u integratiebelemmerend en werkt dit segregatie in de hand?
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Vraag 7
Wat zijn de mogelijkheden voor de regering om stappen te nemen tegen
wantoestanden in moskee-internaten, zoals onveiligheid van gebouwen, het
tegenwerken van integratie en het uitdelen van lijfstraffen, wanneer een
gemeente niet in staat of niet bereid is bestaande regels te handhaven?
Vraag 8
Is het juridisch toelaatbaar dat ouders op deze wijze de opvoeding van hun
kinderen overlaten aan dergelijke instellingen? Zo ja, wat gaat u doen om
deze ontwikkeling (kinderen die buiten de samenleving worden gehouden)
tegen te gaan?
Vraag 9
Komen er ook publieke middelen direct of indirect ten pas voor het financieren van deze internaten, zoals bijvoorbeeld dubbele kinderbijslag? Deelt u de
mening dat dit ongewenst zou zijn? Zo ja, welke consequenties wilt u hieraan
verbinden?
Vraag 10
Wilt u de Kamer op de hoogte houden van de uitkomsten van het aangekondigde overleg met een aantal gemeenten over het beschikbare instrumentarium om de veiligheid en welzijn van de kinderen te waarborgen?
Vraag 11
In december liet u weten dat binnen de huidige juridische kaders er geen
mogelijkheden zijn? Bent u bereid om nieuwe (juridische) maatregelen te
nemen?
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