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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

390
Vragen van de leden Remco Dijkstra en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD)
aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Supersnelle
politie-Audi’s staan stil» (ingezonden 26 september 2019).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen
18 oktober 2019).
Vraag 1
Kent u het artikel «Supersnelle politie-Audi’s staan stil»?1
Vraag 2
Klopt het dat de politie Audi’s heeft aangekocht om jacht te maken op
criminelen en verkeershufters, maar dat ruim de helft van deze Audi’s al een
half jaar stil staan en waarschijnlijk nog een jaar stil zullen blijven staan? Zo
ja, wat is de reden daarvan? Wat is de oorzaak dat deze aangekochte Audi’s
nog minimaal een jaar in de garage kunnen blijven staan?
Vraag 3
Deelt u de mening dat zorgvuldig met belastinggeld moet worden omgegaan
en dat dat hier niet is gebeurd? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat dergelijke
situaties in de toekomst worden voorkomen?
Vraag 4
Waarom is de aanbesteding van de auto’s gedaan zonder vooraf de zekerheid
te hebben dat er ook inderdaad voldoende chauffeurs beschikbaar zouden
zijn?
Vraag 5
Was dit probleem van te voren bij u bekend? Hoe is de Kamer geïnformeerd
over de aangekochte auto’s die al maanden stilstaan?
Vraag 6
Klopt het dat het 200 agenten betreft, zoals in het artikel wordt genoemd, die
op de wachtlijst staan voor een speciale rijopleiding en dat het nog minimaal
een jaar zal duren voordat al deze agenten de speciale rijopleiding hebben
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afgerond? Zo ja, wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat voldoende
agenten de speciale rijopleiding eerder afronden?
Vraag 7
Klopt het dat, zoals in het artikel wordt genoemd, zo’n 70 auto’s geleverd zijn
waarvan de helft op het moment in de garage staat? Zijn deze cijfers correct
en wat is de huidige stand van zaken?
Vraag 8
Deelt u de mening dat het voor de verkeersveiligheid van groot belang is om
op de vlucht geslagen criminelen en verkeershufters zo snel mogelijk aan te
kunnen houden? Is er een manier om de auto’s alsnog eerder in gebruik te
nemen? Zo ja, hoe?
Vraag 9
Wat bent u van plan te doen indien niet alle auto’s op korte termijn in gebruik
worden genomen? Wordt in dat geval bijvoorbeeld verkoop van de auto’s
overwogen?
Vraag 10
Bent u bereid zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor dit probleem?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra
en Yesilgoz-Zegerius (beiden VVD), van uw Kamer aan de Minister van
Justitie en Veiligheid over het bericht Supersnelle politie-Audi’s staan stil»
(ingezonden 26 september 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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