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Beantwoording Kamervragen Eerste Kamer PVV 

Aanleiding 

Op 7 december heeft het Rijksvastgoedbedrijf schriftelijke vragen van de leden 

van fractie van de PVV ontvangen over het aanbod van rijksvastgoed dat het 

Rijksvastgoedbedrijf heeft gedaan ten behoeve van het opvangen van 

vluchtelingen.  

Ook wordt een eerdere toezegging van de vorige minister van BZK meegenomen 

in deze brief in overleg met Wonen. Voor deze toezegging is gezocht naar een 

passende brief aan de EK. 

De beantwoording dient voor het einde van het reces van de Eerste Kamer (16 

januari) verzonden te zijn. 

Geadviseerd besluit 

Ik verzoek u bijgevoegde brief aan de Eerste Kamer te ondertekenen. 

Kernpunten 

Beantwoording van de Eerste Kamervragen is de verantwoordelijkheid van BZK. 

Het RVB heeft informatie aangeleverd. 

Ook is er ingegaan op een toezegging van de minister van BZK van het vorig 

kabinet aan het lid Van Hattem (PVV) om na te gaan of de verslagen van de 

Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (hierna LRT) openbaar zijn en hoe 

duidelijkheid gecreëerd kan worden voor wat betreft de verantwoording van 

dergelijke tafels. 

Toelichting 

Voor beantwoording van de vragen is er ambtelijk afstemming geweest met BZK 

en J&V. 

 

Politieke context 

Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer staat het huisvesten van 

vluchtelingen breed in de aandacht. 

Financiële/juridische overwegingen 

Nvt. 

Krachtenveld 

Nvt.  
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Onze referentie 

 
 

Datum 

15 december 2022 

Strategie 

Nvt. 

Uitvoering 

Nvt . 

Communicatie 

Geen communicatie voorzien. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Alle informatie mag openbaar gemaakt worden muv persoonlijke gegevens 

opsteller, 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

Verder niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Beantwoording Schriftelijke 

Kamervragen 

 Antwoorden Kamervragen over 

het aanbod van het 

rijksvastgoed dat het 

Rijksvastgoedbedrijf heeft 

gedaan ten behoeve van het 

opvangen van vluchtelingen. 

Reactie op toezegging vorig 

kabinet of de verslagen van het 

LRT openbaar zijn. 

 




