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A  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
VEILIGHEID EN JUSTITIE1 EN VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-
RAAD2 

Vastgesteld 3 oktober 2017 

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel geeft de commissies 
aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van 
de volgende vragen. 

Inleiding 

De leden van de PVV-fractie hebben met belangstelling kennis genomen 
van de wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017 (34 730, VI). 
Zij hebben daarover nog de volgende vragen. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PVV-fractie 

De leden van de PVV-fractie lezen in de memorie van toelichting dat er bij 
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) door de lagere bezetting 
een meevaller van € 39,2 miljoen is.3 Kan de regering aangeven in 
hoeverre er is bezien of eventuele bezuinigingen binnen het COA mogelijk 
zijn door te besparen op inkoop voor asielzoekerscentra (AZC)? Kan de 
regering daarbij ook aangeven in hoeverre het beeld klopt dat bij de 
inkoop voor AZC’s relatief duurdere producten worden ingekocht, zoals 

1 Samenstelling Veiligheid en Justitie: 
Engels (D66), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten 
Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Barth (PvdA), Beuving 
(PvdA), Hoekstra (CDA), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Kok (PVV), Gerkens (SP), 
Vlietstra (PvdA), Bredenoord (D66), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), 
Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), Wezel (SP), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS)

2 Samenstelling Immigratie en Asiel/JBZ-Raad:
Engels (D66), Nagel (50plus), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Ten Hoeve (OSF), Schaap 
(VVD), Strik (GL) (vice-voorzitter), Knip (VVD), Barth (PvdA), Beuving (PvdA), Faber-van de 
Klashorst (PVV), Schouwenaar (VVD), Gerkens (SP), Bredenoord (D66), Dercksen (PVV) 
(voorzitter), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Knapen (CDA), Nooren (PvdA), Oomen-
Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Wezel (SP), Bikker (CU), 
Overbeek (SP)

3 Kamerstukken II, 2016–2017, 34 730 VI, nr. 2, p. 5.
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Miele-wasmachines en luxe-vlees van de Keurslager?4 Is de regering 
bereid om het COA aan te sporen hier direct een einde aan te maken? 

De leden van de PVV-fractie vragen daarnaast in hoeverre claims van 
gemeenten vanwege ingerichte (en niet benutte) asielopvangvoorzie-
ningen in deze begrotingswijziging zijn meegenomen. De voornoemde 
leden ontvangen hierover graag een nader overzicht. 

In de memorie van toelichting wordt vervolgens het volgende geschreven 
onder «Asiel ODA-toerekening»: «Als gevolg van de lager dan verwachte 
asielinstroom in 2016 en 2017 zijn er meevallers bij het COA.»5 Kan de 
regering uitleggen hoe dit gegeven zich verhoudt tot nieuwe investe-
ringen in vastgoed voor AZC’s? Zoals 40 miljoen euro voor AZC Gilze, ten 
behoeve van de opvangcapaciteit van 1.200 personen, en de nieuwe 
overeenkomst met het AZC Budel voor een periode van 10 tot 15 jaar voor 
de opvang van 800 personen?6 Kan de regering tevens aangeven of deze 
investeringen voor de langere termijn niet louter het structureel faciliteren 
van de massa-immigratie is? 

De leden van de commissies zien de reactie van de regering – bij voorkeur 
binnen vier weken – met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Duthler 

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad,
Dercksen 

De griffier van de commissies,
Van Dooren

4 Brabants Dagblad, «COA investeert 40 miljoen in azc Gilde», 8 september 2017, https://
www.bd.nl/gilze-en-rijen/coa-investeert-40-miljoen-in-azc-gilze~a3444c74/.

5 Ibidem.
6 Eindhovens Dagblad, «Politiek Cranendonck steunt nieuw plan voor beperkt azc», 6 september 

2017, https://www.ed.nl/cranendonck/politiek-cranendonck-steunt-nieuw-plan-voor-beperkt-
azc~a8420b40/.
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