
Asielzoeker met claimgeld betaalt amper mee aan opvang 

Door Valentijn Bartels en Vincent Triest (bron: dagblad de Limburger 17-05-2021) 

 

Asielzoekers die klagen over de lange procedures krijgen naar aanleiding daarvan 
wekelijks in totaal ongeveer een miljoen euro, maar een poging hen mee te laten 
betalen aan hun eigen opvang levert tot op heden slechts 65.000 euro op. 

In diezelfde periode werd wekelijks in totaal ruim een miljoen euro aan dwangsommen 
uitgekeerd aan asielzoekers door te trage procedures. Maar het lukt vervolgens amper om 
degenen die op die manier hoge vergoedingen hebben gekregen, zelf ook een bijdrage te 
laten leveren aan hun opvang. Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

Eigen bijdrage 

„Op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is eind 2020 gestart met het 
heffen van een eigen bijdrage in de kosten van de opvang voor bewoners die hoge 
dwangsomvergoedingen hebben ontvangen”, weet een woordvoerder van het COA. 

Lees ook: Asielzoeker met vermogen gaat mogelijk meebetalen aan opvang 

„In totaal is ongeveer 65.000 euro aan eigen bijdrage opgehaald.” Ter vergelijking: in de 
begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid over 2020 werd 65 miljoen euro 
uitgetrokken voor het betalen van dwangsommen van asielzoekers. 

Tot 10.000 euro per persoon 

Asielzoekers konden via een procedure aanspraak maken op een vergoeding, doordat ze 
langer dan gebruikelijk moesten wachten op een beslissing van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND). Hierdoor konden vreemdelingen per procedure tot wel 10.000 euro 
ontvangen. Ondertussen kost opvang van die asielzoekers in een azc zo’n 28.000 euro per 
persoon per jaar. 

Lees ook: Limburgse azc’s zitten bomvol: waar moet een vluchteling heen als die in quarantaine 
moet? 

Asielzoekers moeten volgens de regeling ’Eigen bijdrage asielzoekers’ meebetalen aan de 
opvang als ze daar geld voor hebben. De regeling is vergelijkbaar met personen in de 
bijstand, bij wie bezittingen ook worden meegewogen bij het verlenen van de uitkering en 
wordt in theorie ook ingezet voor migranten met veel geld op zak of personen die een 
gespekte bankrekening in het buitenland hebben. 

Buitenlandse rekeningen 

Maar tot een eigen bijdrage komt het zelden. „Onder de regeling wordt ook een eigen 
bijdrage gevraagd als er inkomen is van een asielzoeker die werkt of als een asielzoeker 
eigen vermogen heeft, bijvoorbeeld contanten of buitenlandse rekeningen”, zegt de zegsman 
van het COA. 

„Dit laatste komt in de praktijk nauwelijks voor, omdat hier het zicht vaak op ontbreekt.” 
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Verdienmodel 

Inmiddels heeft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) een streep gezet door de 
mogelijkheid om geld te eisen als een beslissing van de IND te lang op zich laat wachten. In 
het verleden werd er in politiek Den Haag al meermaals gewaarschuwd voor asieladvocaten 
en migranten die er een verdienmodel in zouden kunnen zien. 

Lees ook: Lezers reageren massaal op column over immigratie: wie durft nog kritisch over dit 
onderwerp te spreken? 

Broekers-Knol laat in een reactie weten dat het niet eenvoudig is om vast te stellen hoeveel 
asielzoekers kunnen meebetalen. „Het is belangrijk dat vreemdelingen die het kunnen 
betalen, bijdragen aan de kosten van hun opvang. Daarbij moeten wij wel zeker weten dat ze 
het ook kunnen betalen en dat we niet meer innen dan de kosten van de opvang.” 

De bewindsvrouw vindt de hoogte van het bedrag niet het belangrijkst. „Het gaat erom dat 
degene die kan bijdragen aan de kosten dat ook doet.” 

Lees ook: Limburgse gemeenten zien inburgering somber in: ‘Vluchteling aan de goden overgeleverd’ 
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