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Wet gemeentelijke taak mogelijk maken
asielopvangvoorzieningen

Migratie en integratie Bestuur

In het kort

Om de asielcrisis op te lossen en te komen tot een duurzaam en stabiel opvanglandschap met afdoende
opvangplaatsen voor de aan het vraagstuk inherente wisselende opvangbehoefte, is een brede aanpak
nodig om alle factoren te adresseren. Deze aanpak wordt ook voorgestaan door het kabinet, in
afstemming met medeoverheden, zoals aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer van 26 augustus
2022. Onderdeel daarvan is het creëren van een wettelijke taak voor gemeenten. Hiermee komt vast te
staan dat gemeenten medeverantwoordelijk zijn, naast het Rijk, voor de internationale en
Europeesrechtelijke verplichting om asielopvang te bieden aan vluchtelingen en asielzoekers. Uitgegaan
wordt van solidariteit tussen gemeenten, een eerlijke en evenwichtige spreiding over het land, zoveel
mogelijk vrijwillig ter beschikking stellen van opvangplaatsen en het voorkomen van crisisnoodopvang.

Reageren op deze consultatie
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Status Actief
Type consultatie Wet

Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Immigratie Gemeenten Provincies Rijksoverheid

Gemeenten, provincies (w.o. commissarissen van de Koning), rijksoverheid (Staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid, COA en overige partners in de migratieketen (w.o. IND en DT&V)).

Nederland is op basis van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen verplicht om asielzoekers
opvang te bieden. Het Rijk is verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers. Het COA voert dit in
opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Tegelijkertijd is er geen wettelijke taak voor
gemeenten om de opvang van asielzoekers door het COA in gemeenten mogelijk te maken. Dit
wetsvoorstel wil een einde maken aan deze situatie door gemeenten ook een expliciete wettelijke taak te
geven bij de opvang van asielzoekers. Tevens wil het kabinet met dit wetsvoorstel komen tot een
evenwichtigere verdeling van asielzoekers over gemeenten.

De volgende documenten geven extra informatie over dit wetsvoorstel. U kunt niet op deze documenten
reageren.

Te wijzigen regeling Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 Externe link: Bron: wetten.overheid.nl
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