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A  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
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RAAD2 

Vastgesteld 17 september 2019 

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 Justitie en Veiligheid (35 210 VI). Zij 
hebben daarover de volgende vragen. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PVV-fractie 

De memorie van toelichting stelt het volgende: 
«De toerekening aan official development assistance (ODA) van de kosten 
van de eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt met ingang van 2019 
conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Dit leidt er 
onder meer toe dat de kosten voor vastgoed en overhead niet meer 
mogen worden toegerekend en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en 
voorlichting wel.»1 

1 Samenstelling Justitie en Veiligheid:
Backer (D66), De Boer (GL) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), 
Rombouts (CDA), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD), 
Bezaan (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Cliteur (FVD), Dittrich (D66), Doornhof (D66),
Frentrop (FVD), Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD), Otten 
(Fractie-Otten) (ondervoorzitter), Van Pareren (FVD), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Veldhoen 
(GL), Van Wely (FVD)

2 Samenstelling Immigratie en Asiel/JBZ-Raad:
Kox (SP), Faber-van de Klashorst (PVV) (voorzitter), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Van Hattem 
(PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), 
Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Adriaansens (VVD), De Blécourt-
Wouterse (VVD), Van der Burg (VVD), Cliteur (FVD), Doornhof (CDA), Gerbrandy (OSF), 
Huizinga-Heringa (CU), Karimi (GL), Van der Linden (FVD), Nanninga (FVD) (ondervoorzitter), 
Van Pareren (FVD), Veldhoen (GL), Vos (PvdA), De Vries (Fractie-Otten)

 
 
 
 
kst-35210-VI-A
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2019 Eerste Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 210 VI, A 1



Kan de regering een gedetailleerd overzicht verstrekken van de vastgoed-
posities van het COA, met daarbij aangegeven wat de consequenties zijn 
van het niet langer toerekenen van de vastgoedkosten voor de 
J&V-begroting? Welke investeringen in vastgoed voor asielopvang zijn de 
komende jaren in dit kader beoogd? Op welke locaties, voor welke 
bedragen, met welke opvangcapaciteit en met welke financiële dekking, zo 
vragen de leden van de PVV-fractie. 

Deze leden hebben over de bewering «en kosten voor rechtsbijstand, 
tolken IND en voorlichting wel» een aantal vragen: Kan de regering 
aangeven hoe groot deze kosten zijn; welke organisaties in dit kader 
gefinancierd worden en voor welke bedragen per organisatie; hoe de 
kosten op deze onderdelen zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld hebben; 
wat de te verwachten kosten op deze onderdelen zijn in de komende 5 
jaar; welke eisen en voorwaarden er worden gesteld ten aanzien van 
«voorlichting» en wat de exacte opdrachtverlening is aan Vluchtelin-
genwerk als uitvoerende organisatie (graag met onderliggende 
documenten over de opdrachtverlening en de kaders van de uit te dragen 
voorlichtingsboodschap). 

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 Justitie en Veiligheid,
De Boer 

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad,
Faber-Van de Klashorst 

De griffier van de commissies,
Van Dooren

Eerste Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 210 VI, A 2


