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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 200182500 
EA  DEN HAAG 

Datum 20 februari 2023
Onderwerp Toezegging Brekelmans over de stappen die worden gezet met 

betrekking tot de opvangopgave

In reactie op de toezegging van lid Brekelmans stuur ik uw Kamer deze brief. De 
opgave op het gebied van asielopvang en de urgentie ervan is mij meer dan 
duidelijk. In eerdere brieven op 30 januari en 3 februari jl. is uw Kamer 
geïnformeerd over de stand van zaken van de opvangopgave. Op 10 februari jl. 
heb ik uw Kamer per brief geïnformeerd over het maatregelenpakket voor de 
komende periode.1 

De situatie van afgelopen zomer willen we voorkomen. Anders dan vorig jaar heb 
ik nu beter inzicht in de benodigde en beschikbare opvangplekken. Dit beeld houd
ik nauwlettend in de gaten, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen. Op
basis van de huidige verwachtingen zijn verschillende maatregelen in gang gezet. 

Zo heeft het COA een pakket aan maatregelen in gang gezet om per 1 juli 2023 
19.000 extra opvangplekken te realiseren. Het gaat in totaal om 14 maatregelen 
die variëren in aard en omvang. Enerzijds gaat het om geëigende maatregelen als
het openen van nieuwe, bij voorkeur duurzaam inzetbare, opvanglocaties en het 
voorkomen van geplande sluitingen. Omdat geen enkele mogelijkheid onbenut 
mag blijven, wordt anderzijds ook ingezet op relatief nieuwe maatregelen, zoals 
de realisatie van kleinschalige opvang door maatschappelijke organisaties en 
kerken en het gebruik van atypische opvanglocaties als cruiseschepen. Waar 
nodig krijgt het COA hulp om de maatregelen te realiseren, waarbij het COA, mijn 
departement en andere partners gezamenlijk optrekken. De voortgang wordt 
periodiek gemonitord en besproken.

De verwachting is dat deze extra 19.000 opvangplekken, hoewel substantieel, niet
voldoende zijn om opvangtekorten te voorkomen. Dit heeft te maken met de 
eerdergenoemde statuswijziging van derdelanders uit Oekraïne en de geplande 
afbouw van crisisnoodopvang. Om die reden heb ik tijdens de Landelijke 
Regietafel Migratie en Integratie (LRT) en het Veiligheidsberaad (VB) op 2 februari 
jl. twee hulpvragen neergelegd, namelijk om (a) derdelanders die op dit moment 
in de gemeentelijke opvang voor Oekraïense ontheemden verblijven langer op te 
vangen en om (b) crisisnoodopvang in te (blijven) zetten tot aan het moment dat 

1 Kamerstukken II, 2022-23, 19637 nrs. 3064, 3065 en 3070.
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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen.
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het aantal benodigde opvangplekken is gerealiseerd, maar in ieder geval tot aan 1
juli 2023. 

(a) Om de druk op de vreemdelingenketen niet te veel te laten toenemen en 
om verhuisbewegingen van derdelanders te voorkomen is besloten de 
tijdelijke bescherming van deze groep te verlengen met zes maanden tot 
4 september 2023.

(b) In het verlengde van de bestaande bestuurlijke afspraak dat de 
Veiligheidsregio´s zich maximaal inspannen om 450 
crisisnoodopvangplekken per regio te realiseren, heb ik aan de 
Veiligheidsregio´s gevraagd om de inzet van crisisnoodopvang te 
verlengen. Het gaat om reeds bestaande crisisnoodopvang van circa 
8.000 tot 8.500 plekken. Dit is nodig tot aan het moment dat het aantal 
benodigde opvangplekken bij het COA is gerealiseerd, maar in ieder geval 
tot aan 1 juli 2023.

Voor verdere achtergrond van deze besluiten verwijs ik naar de eerder gestuurde 
brieven aan uw Kamer. Het spreekt vanzelf dat indien zich belangrijke 
ontwikkelingen voordoen, ik uw Kamer daarover infomeer.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

E. van der Burg
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