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Aan de voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
mr. J.N.M. Richelle
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Datum 22 augustus 2016
Onderwerp Adviesvraag ‘Opvangmodaliteiten asielzoekers

Geachte heer Richelle,

Op grond van artikel 2 van de Vreemdelingenwet 2000 jo. artikel 17 van de
Kaderwet adviescolleges verzoek ik u mij te adviseren over het onderwerp
‘Opvangmodaliteiten asielzoekers’. Het adviesonderwerp komt voort uit
omvangrijke migratiebewegingen waar Nederland recent mee te maken kreeg.
Naar verwachting zullen deze in de toekomst zich blijven voordoen. Dergelijke
migratiebewegingen kunnen het asielopvangsysteem onder (grote) druk zetten.
Dit kan gevolgen hebben voor het maatschappelijk draagvlak voor het
opvangbeleid en de uitvoerbaarheid ervan.

Bij brief van 28 juni ji. is vastgesteld dat u over dit onderwerp zult adviseren. In
de brief is hierover de volgende passage opgenomen: “Ten aanzien van het thema
‘Opvangmodaliteiten asielzoekers’ is voor mij van belang dat uw advies zich richt
op het opvangmodel voor asielzoekers, zowel de noodopvang als de
asielzoekerscentra. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de doorstroming van
vergunninghouders, voor zover dit relevant is voor de Organisatie van de
asielopvang. Verder vraag ik u zich specifiek te richten op opvang in algemene zin
en niet op de opvang voor specifieke, kwatsbare groepen. Het advies bevat bij
voorkeur een refiectie op een toekomstige opvangmodel waarvoor
maatschappelijk draagvlak gevonden kan worden en dat uitvoerbaar is.”

Hierbij stuur ik u graag een nadere specificering van het adviesonderwerp en de
adviesvraag. Ik verzoek u vriendelijk mij te adviseren over de eisen waaraan een
efficiënt, toekomstbestendig Nederlands asielopvangsysteem moet voldoen. Ik
verzoek u een aantal modellen aan te reiken waarin de gevolgen van het hanteren
van verschillende uitgangspunten inzichtelijk worden gemaakt. Ik verzoek u
daarbij in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

1. De mate van flexibiliteit (op- en afschaling) van de opvangcapaciteit;
2. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende

bestuurslagen;
3. Spreiding van de opvang over het land;
4. Het behoud van maatschappelijk draagvlak;
5. De relatie tussen opvang en de asielprocedure.
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Ik ontvang uw advies graag in januari 2017.

K.H.D.M. Dijkhoif
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Hoogachtenc
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