> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
2342815-1006353-PDC19 a
Bijlagen
1
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Geachte voorzitter,

Uw brief
1 april 2021
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Wilders en Agema over
het testprotocol COVID-19 bij kinderen onder de 13 jaar (2021Z05258).
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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Antwoorden op Kamervragen van de leden Wilders en Agema over het
testprotocol COVID-19 bij kinderen onder de 13 jaar (2021Z05258).
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Vraag 1.
Bent u bekend met uw antwoorden op de vragen van de leden Kwint en Hijink
(beiden SP) over het testprotocol COVID-19 bij kinderen onder de 13 jaar? 1)
Antwoord vraag 1.
Ja.
Vraag 2.
Bent u bekend met uw antwoord op de vragen 1 tot en met 4, ik citeer: 'Het
huidige testbeleid voor kinderen tot 13 jaar is als volgt: Vanaf 8 februari geldt dat
basisschoolleerlingen met klachten moeten thuisblijven en zich laten testen. Dus
zowel met milde klachten als met zware klachten. Kinderen tot 4 jaar mogen wel
naar de opvang als zij verkoudheidsklachten hebben. Maar bij zware klachten,
zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid blijven zij thuis. Kinderen tot 4 jaar
kunnen getest worden bij lichte klachten. In een aantal gevallen wordt dringend
geadviseerd een kind jonger dan 4 te testen, zoals bij zware klachten als koorts
en benauwdheid. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de
rijksoverheid. Kinderen met klachten die naar de basisschool gaan moeten
thuisblijven en zich laten testen. Dus zowel met milde klachten (loopneus,
verkoudheid, niezen en keelpijn) als met zware klachten (veel hoesten, koorts of
benauwdheid). Kinderen die af en toe hoesten, en kinderen die astma, hooikoorts
of chronische luchtwegklachten hebben, hoeven niet getest te worden als ze geen
andere klachten hebben. Huisgenoten blijven ook thuis als het kind naast milde
klachten last heeft van koorts of benauwdheid. Als een kind niet getest wordt,
mag het pas weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig
klachtenvrij is. Kinderen vanaf 4 jaar moeten ook thuisblijven en getest worden
als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.'
Antwoord vraag 2.
Ja.
Vraag 3.
Er is toch geen testverplichting? Zowel niet voor volwassenen als kinderen?
Antwoord vraag 3.
Er geldt inderdaad geen testverplichting.
Vraag 4.
Als u meent dat er wel een testverplichting is, op welke wettelijke gronden baseert
u het tegen de wil in binnendringen van het lichaam?
Antwoord vraag 4.
Zie antwoord vraag 3 .
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Vraag 5.
Als u zich nu realiseert dat er geen testverplichting is, waarom schrijft u dan tot
driemaal toe in uw antwoord (geciteerd onder vraag 2) 'moeten thuisblijven en
zich laten testen'?
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Antwoord vraag 5.
Om besmettingen op school te voorkomen moeten kinderen met klachten
thuisblijven. Als zij negatief getest worden, mogen ze weer naar school. Er is
zeker geen testverplichting, kinderen kunnen ook thuisblijven tot ze 24 uur geen
klachten meer hebben. De term ‘moeten’ is niet gereserveerd voor een in de wet
vastgelegde verplichting maar kan ook gebruikt worden om een zeer dringend
advies te beschrijven.
Vraag 6.
Gaat u breed kenbaar maken dat er geen testverplichting bestaat en dat u met uw
antwoorden richting de leden Kwint en Hijink uw boekje te buiten bent gegaan?
Antwoord vraag 6.
Ik ga ervanuit dat het voldoende helder is voor mensen dat zij niet verplicht zijn
om hun kind te testen maar dat dit een zeer dringend advies is.
Vraag 7.
Kunt u deze vragen gaarne afzonderlijk beantwoorden voor het eerstvolgende
plenaire coronadebat?
Antwoord vraag 7.
Ja.

1) Vraagnummer 2020Z16971
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