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Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw bevindingen uit het onderzoek naar
begroti ngsreserves.

In uw bevindingen over begrotingsreserves voor asiel geeft u op pagina 33 aan dat u

“in plaats van de hierboven beschreven stijging van de reserve in 2014 en 2015, juist

een daling van de asielreserve zou verwachten omdat het aantal asielzoekers in deze

jaren hoger was dan geraamd.”

Zoals ook al in het rapport opgenomen wordt de asielreserve ook gebruikt voor het

meenemen naar het volgende jaar van de in een kalenderjaar verkregen toerekening

aan ODA (Official Development Assistance) naar een volgend kalenderjaar. Dit komt

doordat de toerekening is gebaseerd op asielinstroom (die in een jaar plaatsvindt) en

de financiering van het centraal Orgaan Asielzoekers op basis van verblijf in de opvang

(die vaak doorloopt in het volgende kalenderjaar).

Om rekening te houden met het feit dat niet alle uitgaven voor de eerste opvang van

asielzoekers zich voordoen in één kalenderjaar, is de systematiek met ingang van

2016 aangepast. De kosten die ontstaan als gevolg van instroom in de asielopvang

worden geboekt in het jaar waarin de kosten daadwerkelijk worden gemaakt. Het

gebruik van de asielreserve zal dan beperkt worden.
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Geachte heer Vendrik,
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De overige bevindingen en aanbevelingen betreffen het instrument
‘begrotingsreserve’ in het algemeen. Hiervoor sluit ik mij aan bij hetgeen de minister
van Financiën u daarover heeft bericht.
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