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J1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN 
VEILIGHEID  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 december 2021 

Tijdens het plenaire debat op 2 juni 2020 heb ik uw Kamer een geobjecti-
veerde weergave van de gespreksverslagen van de Landelijke Regietafel 
van Migratie en Integratie toegezegd.2 Met deze brief kom ik, mede 
namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in haar 
rol als voorzitter van dit gremium, tegemoet aan het verzoek van uw 
Kamer. 

Gedurende het afgelopen jaar is op veel moment gecorrespondeerd met 
het parlement over het besprokene aan de Landelijke Regietafel Migratie 
en Integratie (hierna: LRT). Aanvullend op deze correspondentie leest u 
hieronder enige relevante achtergrondinformatie over de LRT, gevolgd 
door een geobjectiveerde weergave van de gespreksverslagen van de 
bijeenkomsten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden (zie 
bijlagen). 

Doel en reikwijdte 

Met het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom dat het Rijk en 
medeoverheden in november 2015 sloten, werd een hulpstructuur 
ingesteld van landelijke en regionale regietafels ten behoeve van de 
realisatie van extra asielopvang en de intensivering van de huisvesting 
van vergunninghouders. Gelet op de meerwaarde van de regietafel-
structuur alsook de veranderde gezamenlijke opgaven op het terrein van 
migratie en integratie is eind 2017 besloten om de regietafelstructuur te 
behouden en de te bespreken onderwerpen aan de LRT uit te breiden met 
integratie. Het integraal bespreken van de onderwerpen migratie, opvang, 
huisvesting en integratie aan de LRT doet immers recht aan de 
samenhang en onderlinge verwevenheid van deze thema’s. 

1 De letter J heeft alleen betrekking op 35 570 VI.
2 Handelingen I 2019–2020, nr. 29, item 9 – blz. 7.
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Frequentie 

Uitgangspunt is dat de LRT met een reguliere frequentie van vier keer per 
jaar bijeenkomt. Afhankelijk van de ontwikkelingen die spelen kan deze 
frequentie worden opgehoogd, zoals het afgelopen jaar is gebeurd. Op 
het moment van schrijven vindt de LRT een keer per maand plaats. 

Samenstelling 

Vaste deelnemers van de LRT zijn de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (voorzitter), voor Integratie verantwoordelijk bewinds-
persoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor 
Migratie verantwoordelijk bewindspersoon van Justitie en Veiligheid, 
bestuurders van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Rijksheren, het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA) en de voorzitter van de vereniging voor 
woningcorporaties (Aedes). 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
A. Broekers-Knol
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