
Dwingend juridisch 

instrumentarium opvang 

asielzoekers

Rol van de provincie in de 
nieuwe wettelijke taak voor 
opvang van asielzoekers



1) Aanleiding en achtergrond 

2) Context 

3) Dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers

4) IPO

5) Vervolgtraject

Vragen beantwoorden wij graag na de presentatie
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Inhoud



• 30 maart 2022: Veiligheidsberaad en kring van 
cnvdK doen oproep aan het kabinet voor 
instellen van juridisch instrumentarium in de 
vorm van aanwijzingsbevoegdheid en 
mogelijkheid tot vorderen van 
opvangmogelijkheden 

• 12 april, 25 mei, 8 juli 2022: Kamerbrieven over 
dwingend juridisch instrumentarium opvang 
asielzoekers

• augustus / september 2022: 

• IPO werkt aan een advies t.a.v. dwingend 
juridisch instrumentarium opvang 
asielzoekers (voorstel PO-advies op 9 
sept. toegezonden aan GS-en) 

• Kabinet neemt besluit over variant van 
wetgeving (planning: wet in consultatie op 
1 oktober a.s.) 
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Aanleiding & Achtergrond



Structureel: AZC
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Context | opvang asielzoekers | opvangtypes

CrisisnoodopvangNoodopvang

Kwaliteits- en voorzieningenniveau 
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Opgave nu 

Vraag COA: 42.000 opvangplekken landelijk = 2199 plekken in provincie Utrecht 

Aanbod: 2646 plekken (structureel + noodopvang)

Verwachte opgave 2023

Vraag COA: 51.087 opvangplekken landelijk = 2675 plekken in provincie Utrecht 

Aanbod: verwachting dat de Utrechtse gemeenten dit gaan halen
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Context | opgave 



PRT: Provinciale Regietafel Migratie & Integratie

• Bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig asielsysteem 

• Dus niet: Crisisnoodopvang + opvang Oekraïners (VRU)

• Deelnemers: COA, VRU, regio Utrecht en regio Amersfoort, provincie

Het team van Kansenmakers

• Een initiatief van de regio Utrecht, regio Amersfoort en de provincie Utrecht

• De Utrechtse gemeenten ondersteunen bij het realiseren van de opgave door te 

helpen belemmeringen bij initiatieven weg te nemen en kansen te zien, 

organiseren en grijpen
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Context | Rol PRT en Kansenmakersteam



Dwingend juridisch instrumentarium: nieuwe wettelijke taak voor gemeenten 

om asielopvanglocaties beschikbaar te stellen.

• Variant 1: Wettelijke taak gemeenten a.d.h.v. een door het Rijk vast te 

stellen gemeentelijke verdeelsleutel

• Variant 2a: Wettelijke taak gemeenten vastgesteld d.m.v. een verdeelbesluit 

GS

• Variant 2b: Wettelijke taak gemeente vastgesteld d.m.v. een verdeelbesluit 

Staatssecretaris J&V
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Wetsvoorstel: Dwingend Juridisch 

Instrumentarium



Voorstel IPO-advies aan kabinet (d.d. 09-09-2022) 

• Staatssecretaris J&V stelt gemeentelijke taakstelling asielopvang vast 

• Gemeenten stellen intergemeentelijk plan op over asielopvang (uitruil 

wettelijke taken asielopvang en huisvesting vergunninghouders mogelijk) 

• Provincie coördineert afspraken tussen gemeenten en ziet via IBT toe op 

uitvoering wettelijke taken   

• IBT provincie gaat tot interventieladder treden 1, 2 en 3  

• Indeplaatsstelling (treden 4, 5, 6) vindt plaats door staatssecretaris J&V. 

14-09-2022 12

Dwingend Juridisch Instrumentarium |  

IPO advies aan kabinet
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Dwingend Juridisch Instrumentarium |  

IBT, interventieladder en indeplaatsstelling

Interventieladder: 

• Trede 1 | Signaleren 

• Trede 2 | Informatie opvragen en valideren

• Trede 3 | Actief toezicht 

• Trede 4 | Vooraankondiging juridische 

interventie

• Trede 5 | Besluit tot indeplaatsstelling

• Trede 6 | Sanctie uitvoeren 



• IPO-bestuur neemt donderdag 15-09 besluit over IPO-advies

• Kabinet neemt voor 1 oktober een besluit (verwacht)

• Consultatie vanaf 1 oktober (verwacht)

• Inwerkingtreding 1 januari 2023 (verwacht)
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Dwingend Juridisch Instrumentarium |  

Vervolgtraject 
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Afsluiting

Bedankt voor uw aandacht! 

Zijn er nog vragen? 


