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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

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

Datum 25 mei 2016
Onderwer

p
Antwoorden Kamervragen van het lid De Graaf PVV over bericht dat 
het COA winkeliers compenseert voor gestolen goederen
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Uw kenmerk 
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Bij beantwoording de 
datum en ons kenmerk 
vermelden. Wilt u slechts 
één zaak in uw brief 
behandelen. 
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Bijgaand bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld 
door het lid De Graaf (PVV) over het bericht dat het COA winkeliers compenseert 
voor door asielzoekers gestolen goederen. 

Deze vragen werden ingezonden op 25 mei 2016 met kenmerk 2016Z10208. 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,  

K.H.D.M. Dijkhoff 
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2016Z10208 

Vraag 1:  
Bent u bekend met het bericht 'briefje van Jan, aan Klaas Dijkhoff' 1) en 
de berichten op de microberichtenwebsite Twitter 2) waarin bevestigd 
wordt dat het COA winkeliers compenseert voor door asielzoekers 
gestolen goederen? 

Antwoord 1:  
Ja.  
 
Vraag 2:  
Klopt deze berichtgeving? Zo ja, bij hoeveel winkeliers is dit gebeurd en 
om hoeveel geld gaat het, sinds begin 2015? 

Antwoord 2:  
In de door u aangehaalde berichtgeving wordt gesuggereerd dat het COA 
winkeliers compenseert voor gestolen goederen onder de voorwaarde dat hierover 
niet wordt gesproken. Uit navraag bij het COA blijkt dat het zich niet in dit signaal 
herkent, en het uiteraard ook zeer onwenselijk zou vinden als hier sprake van zou 
zijn. Het COA zal actief nagaan waar het gerucht op is gestoeld.   
 
Vraag 3:  
Wilt u deze vragen beantwoorden voor het Algemeen Overleg Asiel en 
Immigratie van donderdag 26 mei 2016? 

Antwoord 3:  
Ja.  

1) http://media.tpo.nl/column/klaas-dijkhoff/  
2) https://mobile.twitter.com/PetradeBoevere/status/735238213409898499
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