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BIJLAGE - ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Beantwoording schriftelijke vragen ex.art.47 RvO aan het 

College van GS, gesteld door de heren R. Dercksen van de 

PVV en T. Dinklo van de fractie FvD betreffende ”massa-

immigratie 2” (d.d. 28-05-2020). 

 

 

 

 

Geachte heren Dercksen en Dinklo,  

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van de brief die wij op 19 mei jl. stuurden aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

over de situatie van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in opvangkampen in Griekenland, en de 

bespreking daarvan in het vragenhalfuur in de PS-vergadering van 27 mei jl. heeft u ons hierover een 

schriftelijke vraag gesteld. Hieronder voorzien wij u van antwoord.  

 

Waar haalt de Gedeputeerde de objectieve informatie vandaan dat de betrokken minderjarigen, als ze al 

minderjarig zijn, ook wees zouden zijn? 

 

Antwoord: 

Met onze brief aan de staatssecretaris reageren wij op een oproep van de Europese Commissie aan de 

regeringen van EU-lidstaten om zorg te dragen voor een groep alleenstaande, minderjarige vluchtelingen. 

Deze groep vluchtelingen begeeft zich in een humanitaire crisissituatie, wegens de overvolle 

opvangkampen, de afwezigheid van ouderlijke bescherming en het gevaar van een corona-uitbraak. Wij 

geven met onze brief een signaal af en uiten onze zorgen over de situatie van deze groep minderjarige 

vluchtelingen. Hiermee volgen wij de oproep van de Coalition of the Willing. Dit is een 

samenwerkingsverband bestaande uit Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland, en Defence for 

Children. Onze oproep is om de bereidheid van de inmiddels 12 gemeenten in de provincie Utrecht om 

vluchtelingen op te vangen, mee te laten wegen bij het zoeken naar een structurele oplossing voor deze 

schrijdende problematiek.  

De instanties ter plaatse controleren de leeftijd van de vluchtelingen en onderzoeken na vaststelling van de 

minderjarige leeftijd bij een vluchteling, of er sprake is van ouderlijke bescherming.  

 

 

Aan:  

R. Dercksen en T. Dinklo 

 

In afschrift aan: 

Provinciale Staten van Utrecht 
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Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


