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Geachte mevrouw Broekers - Knol,
De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad hebben met belangstelling
kennisgenomen van uw brief1 van 24 maart 2020 waarin u, samen met de minister van Justitie en
Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming, het verslag van de JBZ-Raad van 13 maart 2020
aanbiedt. De leden van de fracties van de PvdA en GroenLinks hebben gezamenlijk naar aanleiding
hiervan de volgende vragen en opmerkingen. Het lid van de OSF-fractie sluit zich graag aan bij de
vragen van de leden van de fracties van PvdA en GroenLinks.
Bent u het met de leden van de fracties van de PvdA en GroenLinks eens dat de houding van de
regering getuigt van onverschilligheid ten aanzien van het lot van de asielzoekers in de
vluchtelingenkampen in Griekenland? Zo nee, waaruit blijkt dat de Nederlandse regering de situatie
van de asielzoekers in de kampen verbetert? Kunt u de verbetering toelichten aan de hand van
gegevens over een toename in huisvesting, medische en sanitaire voorzieningen? Kunt u aangeven
hoe de aanwezige asielzoekers ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19-virus
1,5 meter afstand kunnen bewaren en door welke extra voorzieningen zij hun handen vaker kunnen
wassen?
Wat is de precieze reden dat u niet wil bijdragen aan het herplaatsen van de alleenstaande
minderjarige asielzoekers? Heeft u deze redenen gecommuniceerd aan de Nederlandse gemeenten
die hebben aangegeven deze kinderen te kunnen opvangen? Zo nee, waarom niet? Bent u, gezien
het feit dat de uitbraak van het COVID-19-virus in de kampen de situatie nog nijpender maakt,
bereid alsnog 500 alleenstaande minderjarige asielzoekers naar Nederland over te brengen en te
plaatsen bij de gemeenten die hebben aangegeven de opvang te kunnen regelen?
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De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad zien uw beantwoording met
belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief.
Hoogachtend,

M.H.M. Faber - van de Klashorst
Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad

