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Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid over gratis zwemles voor asielzoekers (ingezonden 18 november 
2022). 

Antwoord van Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid), mede 
namens de Minister voor Langdurige Zorg en Sport (ontvangen 20 december 
2022). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 959. 

Vraag 1
Klopt het dat asielzoekers tot 35 jaar gratis zwemles krijgen omdat Neder-
lands water gevaarlijk kan zijn? 

Antwoord 1
In Nederland verdrinken relatief veel asielzoekers en vergunninghouders in 
vergelijking met de autochtone bevolking.1 Daarnaast lopen kinderen met een 
migratieachtergrond structureel achter bij hun leeftijdsgenoten voor wat 
betreft het behalen van zwemdiploma’s. Om het risico op verdrinking onder 
asielzoekers/vergunninghouders te verkleinen, faciliteert het COA zwemles 
voor zowel kinderen als volwassen bewoners. Het COA vergoedt de kosten 
voor zwemlessen voor bewoners tot en met 35 jaar. Asielzoekers hebben over 
het algemeen niet de eigen financiële middelen om zwemles voor zichzelf en 
kinderen te bekostigen. 

Vraag 2
Waarom zijn zwemlessen voor Nederlanders en Nederlandse kinderen niet 
gratis? 

Antwoord 2
In veel gemeenten zijn financiële regelingen beschikbaar die het voor 
autochtone kinderen mogelijk maken om zwemles te bekostigen indien de 
ouders deze zwemles niet kunnen bekostigen. Bovendien heeft VWS een 
extra toevoeging van 500.000 euro gedaan aan het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur, specifiek gericht op het bekostigen van zwemles2. Ook voor 
volwassenen zijn er vaak financiële ondersteuningsmogelijkheden. 

1 Verdrinkingen, 2021 (cbs.nl).
2 Kamerbrief over verzamelbrief zwemvaardigheid en zwemveiligheid, 19 april 2022.
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Daarnaast heeft VWS het bestedingsbudget van het sportakkoord ook 
beschikbaar gesteld aan gemeenten en is het mogelijk om via de subsidiere-
geling School en omgeving3 samenwerking met zwembaden onderdeel te 
laten zijn van het aanbod van de Rijke Schooldag. 

Vraag 3
Bent u het eens met de stelling dat het Nederlandse water voor Nederlanders 
en Nederlandse kinderen zonder zwemdiploma net zo gevaarlijk is als voor 
asielzoekers? Zo ja, waarom discrimineert u dan door de zwemlessen van 
asielzoekers wel te betalen maar die van Nederlanders niet? 

Antwoord 3
Nederland is een waterland, zwemveiligheid is voor iedereen belangrijk. Zoals 
eerder aangegeven verdrinken echter relatief veel asielzoekers in vergelijking 
met de autochtone bevolking, daarom faciliteert en bekostigt het COA 
zwemles voor deze risicogroep. 

Vraag 4
Vindt u het niet belachelijk dat de overheid voor asielzoekers alles betaalt 
maar voor Nederlanders niet? 

Antwoord 4
Ik deel de stelling niet dat de overheid alles betaalt voor asielzoekers en niet 
voor Nederlanders.

3 Staatscourant 2022, 19058, Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 
6 juli 2022, nr. 33295719.
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