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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Veiligheidsberaad en CdK's 

t.a.v. de heer H.M.F. Bruls en mevrouw J. Klijnsma 

Postbus 7010  

6801 HA  Arnhem 

 

 

 

Datum 12 april 2022 

Onderwerp Juridisch instrumentarium opvang 

 

 

Geachte heer Bruls en mevrouw Klijnsma, 

 

U heeft op 30 maart jl. namens het Veiligheidsberaad en de CdK’s in hun rol als 

Rijksorgaan een brief aan het kabinet gestuurd. In deze brief vraagt u onder 

andere om een juridisch instrumentarium om de druk van de vluchtelingenstroom 

op de samenleving gelijkmatig over het land te verspreiden en invulling te geven 

aan de gemaakte inhoudelijke plannen rondom asielopvang. Ik stuur u dit 

antwoord mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.  

 

In uw brief geeft u aan dat dit juridisch instrumentarium in de vorm van een 

aanwijzingsbevoegdheid en een mogelijkheid tot vorderen van 

opvangmogelijkheden nodig is om deze immense opgave succesvol op te kunnen 

pakken.  

 

Vooropgesteld moet worden dat gemeenten - behoudens de taak tot opvang van 

ontheemden uit Oekraïne opgenomen in het koninklijk besluit van 31 maart 2022 

(Stb. 2022, 133) - geen wettelijke taak hebben in de opvang van asielzoekers. De 

asielopvang in Nederland staat onder grote druk en het lukt thans onvoldoende 

om kwalitatief en kwantitatief toereikende opvang te creëren. Daarom wil het 

kabinet, in gezamenlijkheid met de medeoverheden, de rol van gemeenten bij de 

opvang van asielzoekers verkennen en, zo nodig, uitwerken met passend juridisch 

instrumentarium. Ondertussen zet het Rijk onverminderd in op de huidige 

politiek-bestuurlijke samenwerking.  

 

Een dergelijk juridisch instrumentarium is complex en vraagt naar verwachting 

om een heroverweging en herziening van de huidige taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling rondom de opvang van asielzoekers. Om hierin 

gemotiveerde en op hun gevolgen doordachte keuzes te kunnen maken zijn 

zorgvuldigheid en tijd nodig. Voorkomen moet worden dat instrumenten worden 

geïntroduceerd die bestaande problemen verplaatsen in plaats van oplossen of die 

nieuwe problemen met zich brengen. Gestreefd wordt om u daarom voor de 

zomer te voorzien van de uitkomsten van de verkenning.  
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Met vriendelijke groet, 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,  

 

 

 

 

E. van der Burg 


