
  

   Pagina 1 van 2 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota bij Kamerbrief inzake de maatregelen 

opvangopgave voorjaar 2023 

 
  

 

1.     Aanleiding 

De aanleiding is gelegen in de ingelaste bijeenkomsten van de Landelijke 

Regietafel Migratie en Integratie (LRT) en het Veiligheidsberaad (VB) op 2 februari 

2023 om te spreken over de opvangopgave in het voorjaar van 2023 en de 

noodzaak om maatregelen te treffen. 

 

Tevens heeft de Kamer in de Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 31 

januari 2023 verzocht om het delen van de onderliggende stukken waarnaar een 

NRC-artikel van vrijdag 27 januari 2023 verwijst. Dit verzoek is gedaan naar 

aanleiding van een mondelinge vraag van dezelfde dag over dit onderwerp. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd in te stemmen met het verzenden van de brief ´Maatregelen 

opvangopgave voorjaar 2023´ aan de Tweede Kamer. Met verzending van de 

brief is de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken 

van de opvangopgave. 

 

3.     Kernpunten 

Doelstelling is gelegen in de aanpak van de opvangopgave in het voorjaar van 

2023 teneinde opvangtekorten te voorkomen. Daartoe zijn tijdens de LRT en het 

VB op 2 februari twee hulpvragen neergelegd.  

 

4.     Toelichting* 

De brief ´Maatregelen opvangopgave voorjaar 2023´ bevat een actuele 

toelichting op hoofdlijnen. 

 

4.1 Politieke context 

Tijdens de Catshuissessie is in kabinetsverband gesproken over het asielvraagstuk 

en als onderdeel daarvan de asielopvang. 

 

4.2 Financiële overwegingen 

Dit is hier nu niet van toepassing. 

 

4.3 Juridische overwegingen 

De onderliggende stukken van het NRC-artikel van vrijdag 27 januari 2023 zijn 

niet toegezonden met een beroep op lopende inspanningen om voldoende 

opvangplekken te realiseren. 
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4.4 Krachtenveld 

Betrokken partijen zijn organisaties in de asielketen (met name COA en IND), 

interdepartementale partners (via de ACMS en de MCMS) en interbestuurlijke 

partners (via de LRT en het VB). 

 

4.5 Strategie 

Op korte termijn zal in vervolgoverleg worden getreden met teneinde de 

hulpvragen aan de LRT en het VB nader uit te werken en zo snel mogelijk in 

uitvoering te brengen.  

 

4.6 Uitvoering 

Dit is hier nu niet van toepassing. 

 

4.7 Implementatie 

Om de opvangopgave aan te pakken is succesvolle tenuitvoerlegging van de 

maatregelen van het COA en de hulpvragen aan de LRT en het VB nodig. 

 

4.8 Communicatie 

Na afloop van het Veiligheidsberaad is via verschillende mediakanalen al aandacht 

besteed aan het besprokene.  

 

4.9 Ontwikkelingen hiervoor 

Dit is hier nu niet van toepassing. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

           

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

Gezien lopende inspanningen om voldoende opvangplekken te realiseren zijn de 

onderliggende stukken waarnaar het NRC-artikel van vrijdag 27 januari 2023 

verwijst en die door de Kamer in de Regeling van Werkzaamheden zijn 

opgevraagd niet aangeboden. 

 

 


