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Geachte mevrouw Kremer, 

Op grond van artikel 2 Vreemdelingenwet 2000 jo artikel 17 Kaderwet 
adviescolleges vraag ik u mij te adviseren over het onderwerp 'beleidsmatige 
richtgetallen'. De WRR adviseert in haar rapport Samenleven in verscheidenheid 
om in het migratiebeleid rekening te houden met het incorporatievermogen van 
de samenleving.1  Een voorbeeld dat daarbij wordt gegeven is het hanteren van 
een beleidsmatig richtgetal, om zo het draagvlak voor de komst van asielzoekers 
te versterken. Volgens het rapport kan een beleidsmatig richtgetal recht doen aan 
zowel de centrale doelstelling van het asielbeleid, namelijk het bieden van 
veiligheid aan vluchtelingen, als aan de vragen rondom het incorporatievermogen 
van de samenleving in Nederland. Het rapport wijst daarbij op het beleidsmatig 
richtgetal dat in Duitsland wordt gehanteerd. Effecten zouden volgens de WRR 
zijn: draagvlak en efficiëntie. 

In de kabinetsreactie2  op voornoemd rapport is toegezegd aan de Tweede Kamer 
om "aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) te vragen om 
breed in kaart te brengen welke mogelijkheden bestaan voor nadere sturing van 
verschillende vormen van migratie, waaronder het hanteren van richtgetallen voor 
asielmigratie." 

Daarom vraag ik u om advies uit te brengen over beleidsmatige richtgetallen. De 
precieze vraagstelling luidt "In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige 
richtgetallen bijdragen aan sturing van asiel- en reguliere migratie naar 
Nederland?" 

Hierbinnen vraag ik u eventuele beperkingen ten aanzien van het bepalen of 
hanteren van richtgetallen, als aanvulling op prognoses, te overwegen en te 
onderzoeken aan welke doelen een beleidsmatig richtgetal bij kan dragen. Naast 
de behoefte op de arbeidsmarkt, vraag ik u hierbij in het bijzonder ook het 
incorporatievermogen van de Nederlandse samenleving mee te nemen. Tegen 
deze achtergrond vraag ik u voorts om de motie van de leden Stoffer en 

1  WRR Samenleven in verscheidenheid (2020), 247. 
2  Kamerstukken II 2020/21, 29 861, nr. 70. 
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Eerdmans in acht te nemen waarin wordt verzocht de ACVZ te verzoeken ook de 
verschillende varianten en voor- en nadelen van een migratiequotum te 
onderzoeken.3  Ook vraag ik u naar goede praktijkvoorbeelden en ben ik 
bijvoorbeeld benieuwd in hoeverre andere landen (bijvoorbeeld Duitsland, 
Oostenrijk, Zweden, en Canada) gebruik maken van richtgetallen en wat 
Nederland zou kunnen leren van hun ervaringen. 
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Met vriendelijke groet, 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

3  Kamerstukken II 2020/21, 32 824, nr. 330. 
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