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Commissaris van de Koning – Rijksorgaan en asielzoekersproblematiek 

Formele positiebepaling, kernpunten 

 
Dr. Ernst Brainich, 30 augustus 2022 

 

 

 

 

Inleiding 

 

De kernvraag betreft de reikwijdte van de taken en verantwoordelijkheden van de Commissaris 

als rijksorgaan, in het bijzonder de bemiddelende rol zoals aangeven in art. 182 (lid 1 onder a) 

Provinciewet jo art. 1 van zijn Ambtsinstructie in relatie tot de opvang van asielzoekers. 

1. Voordat die reikwijdte precies wordt aangegeven, volgt eerst de verduidelijking van het 

onderscheid dat het kabinet maakt tussen asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne 

(‘ontheemden’ genoemd). 

2. Voorts wordt kort ingegaan op de ontwikkeling van de relatie rijksorgaan – provinciaal 

orgaan in het algemeen en in dat verband de betekenis van de Ambtsinstructie van de 

Commissaris van de Koning. 

3. Vervolgens gaat deze notitie in op de ruimte (‘speelruimte’) die er is, het grijze gebied, 

tussen de rol als rijksorgaan en provinciaal orgaan. Wat het regime is waaronder de 

Commissaris optreedt is immers bepalend voor de verantwoording en voor de vraag of en 

hoe de Minister kan sturen. 

4. Met dat laatste sluit deze notitie af, in het bijzonder met de indruk die in de correspondentie 

van de Minister wordt gewekt. In het licht van de voorafgaande punten kan nu worden 

aangegeven of die indruk terecht is of niet. 

Aldus wordt de kernvraag in stappen beantwoord. 

 

Deze notitie is opgesteld op verzoek van de Statengriffie provincie Flevoland. 

De aanleiding daartoe vormt de discussie over de vestiging van een nieuw aanmeldcentrum voor 

asielzoekers in de provincie. Deze notitie gaat niet in op de details hiervan, maar bespreekt in 

algemene zin de formele positie van de Commissaris in dit verband. 

 

 



Brainich                                                           Commissaris van de Koning – Rijksorgaan en asielzoekersproblematiek 

 

2 / 7 

 

 

1. Asielzoekers vs Ontheemden uit Oekraïne 

Rijksorgaan en Rijksheer 

 

Ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn per 1 april 2022 de artikelen 2c 

en 4 van de Wet verplaatsing bevolking (Wvb) in werking gesteld.1 

Deze wet regelt grootschalige evacuaties (anders dan op grond van een noodverordening 

krachtens de Gemeentewet); daar is aan toegevoegd dat deze wet kan worden gebruikt voor 

“volksverplaatsingen op grote schaal” welke niet het gevolg zijn van een bevel tot evacuatie, 

zoals de komst van buitenlandse vluchtelingen (art. 2c). 

 

In de kamerbrief van de Minister en van de Staatssecretaris van JenV van 6 mei 2022 wordt een 

strak onderscheid gemaakt tussen de reguliere aanpak van de opvang van asielzoekers en de 

noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Wvb is alleen in werking gesteld voor 

vluchtelingen uit Oekraïne.2 

Wat verwarrend is, is dat in het kader van de opvang van asielzoekers termen worden gebruikt 

als “noodopvang”, “acute noodopvang” en zelfs – in slecht Nederlands – “crisisnoodopvang”, 

hetgeen moet aangeven waar de veiligheidsregio’s voor staan. 

Wat er ook zij van deze termen, zij verhullen dat de Wvb de enige noodregeling die momenteel 

van toepassing op mensen die onderdak zoeken in Nederland (anders dan middels de reguliere 

weg van immigratie). 

 

De Wvb kent een bepaling op grond waarvan de Commissaris kan optreden (art. 2b).3 

Dat optreden vindt dan plaats op grond van machtiging door de Minister. In de (ook) op het punt 

van rijksheren gemoderniseerde noodwetgeving van het (toenmalige) Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken is voor rijksheren het isolatiecriterium 

vervangen door machtiging door de Minister.4, 5 Nu is art. 2b Wvb een veel oudere bepaling, 

maar de procedure sluit goed aan bij het huidige inzicht inzake het optreden van rijksheren. 

 

De termen rijksorgaan en rijksheer worden recentelijk door elkaar gehaald, maar het is goed te 

beseffen dat sinds de Tweede Wereldoorlog de term rijksheer alleen werd (en in vakliteratuur 

wordt) gebezigd voor het optreden van een rijksorgaan handelend in buitengewone 

omstandigheden, namelijk als plaatsvervangend minister. 

Een rijksheer is dus altijd een rijksorgaan, maar een rijksorgaan is meestal niet tevens een 

rijksheer. 

 

 
1 Stb. 2022, 133. 
2 Kamerstukken II 2021/22, 36 081, nr. 6. 
3 Sinds 1996 genummerd als art. 2b, Stb. 1996, 366; van oorsprong art. 2 lid 2 van de wet uit 1952, Stb. 1952, 406. 
4 Stb. 2004, 686, inwerkingtreding Stb. 2005, 118. 
5 Het isolatiecriterium houdt in dat een rijksheer de bevoegdheden van de minister kan uitoefenen “zolang de 

verbinding tussen Onze Minister en enig gebied verbroken is”. Dit criterium gaf de feitelijke situatie in Nederland 

tijdens de Tweede Wereldoorlog weer. Het isolatiecriterium is nog terug te vinden in noodwetgeving die niet 

inhoudelijk is gemoderniseerd, vgl. art. 18 Noodwet voedselvoorziening, art. 7 Noodwet geneeskundigen, art. 18 

Noodwet rechtspleging, art. 34 Noodwet financieel verkeer en art. 6 Noodwet arbeidsvoorziening. 
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De regeling in de Wvb is de enige bepaling op grond waarvan de Commissaris zou kunnen 

optreden als rijksheer inzake “volksverplaatsingen op grote schaal”. 

Het Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving, tezamen met Aanwijzingsbesluit 

noodwetgeving Infrastructuur en Milieu, die opsommingen geven van rijksheren, bevatten geen 

verwijzing naar noodwetgeving die is geschreven is voor de opvang van vluchtelingen (mogelijk 

kan de betreffende wetgeving wel indirect een rol spelen). 

 

Het enig in dit verband relevante artikel dat overblijft is dus art. 2b Wvb. Echter, dat artikel is dit 

jaar niet in werking gesteld. De Commissaris heeft hier dus momenteel geen eigen rol, anders dat 

zijn algemene rol van rijksorgaan op grond van de Ambtsinstructie (en indien nodig, de rol die 

hij vervult krachtens de Wet veiligheidsregio’s en de Politiewet 2012). 

Zelfs al zou art. 2b Wvb wel in werking zijn gesteld, dan nog heeft deze wet (momenteel) geen 

functie voor de opvang van asielzoekers. Daar zegt het kabinet immers van dat deze opvang via 

de reguliere weg moet plaatsvinden, niet via de Wvb. 

 

 

2. Rijksorgaan sinds 1983 

Instructies en Ambtsinstructie 

 

De Raad voor het openbaar bestuur biedt in zijn advies van 2006 over de Commissaris als 

rijksorgaan6 een kort maar goed overzicht van de ontwikkeling van de rol van de Commissaris 

als rijksorgaan. De Raad zegt: 

 

Dat de Commissaris ‘rijksorgaan’ was of rijkstaken had, kon tot 1983 in grondwettelijke 

zin steeds worden aangenomen op grond van het feit dat hij van origine werd benoemd, 

maar belangrijker nog dat hij van het staatsgezag ‘instructies’ kon ontvangen of kon 

worden belast met de ‘uitvoering van bevelen’. 

De algemene grondwetsherziening van 1983 betekende in zoverre een trendbreuk met het 

verleden dat de Commissaris nu op grond van artikel 126 Grondwet slechts dan 

rijksorgaan ‘is’ indien aan twee noodzakelijke voorwaarden is voldaan: 

̶ de desbetreffende functie moet geregeld zijn in een door de regering gegeven 

ambtsinstructie; 

̶ die ambtsinstructie kan eerst worden gegeven (vastgesteld) indien de wet daartoe 

machtiging geeft. (p. 24) 

 

De gezagsrelatie tussen de regering en de Commissaris naar de mening van de Raad 

gaat niet zover dat de regering buiten de ambtsinstructie om, zonder dat de wet of de 

ambtsinstructie daarvoor uitdrukkelijk een grondslag bevat, opdrachten aan de 

Commissaris kan geven. De positie van de Commissaris onderscheidt zich hierin van die 

van rijksambtenaren. (p. 32) 

 

 
6 Raad voor het openbaar bestuur (ROB), De burgemeester van de provincie? Advies Commissaris van de Koningin als 

rijksorgaan, 2006. 
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Daarmee is de wettelijke regeling van de taken van de Commissaris als rijksorgaan een ‘gesloten 

systeem’ (met uitzondering van het grijze gebied dat in par. 3 wordt genoemd). Er is geen sprake 

van dat hierna of hiernaast nog specifieke of aanvullende instructies kunnen volgen. 

Overigens wordt in de literatuur, zoals ook in het ROB-advies, in dit verband veelal uitsluitend 

naar de Ambtsinstructie Commissaris van de Koning verwezen, maar daarnaast moeten de in de 

vorige paragraaf genoemde AMvB’s ten aanzien van rijksheren worden vermeld. 

 

De Ambtsinstructie bevat geen specifieke bepalingen geven inzake de opvang van asielzoekers.  

De bestaande algemene bepaling art. 1 Ambtsinstructie kan uiteraard worden toegepast ook ten 

aanzien van deze opvang, maar alleen voor zover het de samenwerking betreft waar deze 

bepaling over spreekt. 

 

Art. 1 Ambtsinstructie is gebaseerd op art. 182 lid 1 onder a Provinciewet: 

 

Provinciewet, artikel 182 

1. De commissaris is, volgens regels te stellen bij een door de regering gegeven 

ambtsinstructie, belast met: 

a. het bevorderen van de samenwerking tussen de in de provincie werkzame 

rijksambtenaren onderling en met het provinciebestuur, de gemeentebesturen en 

de waterschapsbesturen; 

 

Ambtsinstructie, artikel 1 

De commissaris bevordert de door hem noodzakelijk geachte samenwerking tussen in zijn 

provincie werkzame rijksambtenaren en personen deel uitmakend van de krijgsmacht, en 

tussen deze functionarissen en het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en de 

waterschapsbesturen. 

 

Hier valt een instructie als “draag zorg voor de beschikbaarheid van X opvangplaatsen” niet onder. 

 

Nu is het denkbaar dat de Commissaris onder de figuur van medebewind toch een dergelijke rol 

zou vervullen. Ook daar is in de Vreemdelingenwet 2000 evenwel geen sprake van.  

De Vreemdelingenwet 2000 bevat geen specifieke bepalingen op grond waarvan de Minister 

aan de Commissaris instructies kan geven inzake de opvang van asielzoekers. 

 

 

3. Rijksorgaan en Provinciaal orgaan 

Flexibiliteit en verantwoording 

 

Nu is er uiteraard een grijs gebied. Maar tot hoe ver reikt dat? Neem een artikel over 

Noord Holland uit 2021: 

 

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk zit de 47 Noord-Hollandse gemeenten 

achter hun broek om opvangplekken voor Afghaanse vluchtelingen te organiseren. 

Hij doet dat, net als de commissarissen van de Koning in de andere provincies, op 

verzoek van demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en 

demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol voor asiel en migratie. 
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De commissarissen spelen in dezen de rol van rijksheer. Van Dijk is in die hoedanigheid 

voorzitter van de provinciale regietafel asielopvang. Aan die tafel zitten vanuit elke 

veiligheidsregio een burgemeester, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het 

ministerie van Justitie en Veiligheid en gedeputeerde Cees Loggen van wonen en 

interbestuurlijk toezicht. 

 

Aldus De Gooi- en Eemlander van 1 september 2021.7 

De context van de correspondentie van vorig jaar – en de commotie daarover – is daarbij van 

belang, zie hierna punt 4 waar het de brieven van de Minister van BZK worden besproken. 

Die correspondentie veronderstelde en vroeg meer dat in werkelijkheid mogelijk was. 

 

Afgezien daarvan, in de bemiddelende rol die de Commissaris op basis van art. 182 lid 1 onder a 

Provinciewet jo art. 1 Ambtsinstructie vervult kan de Commissaris wel het belang van de 

samenwerking voor ogen hebben, in casu de beschikbaarheid van opvangplaatsen. 

Echter, zoals reeds vermeld, Provinciewet, Vreemdelingenwet 2000, noch de Ambtsinstructie 

bevatten een grondslag voor een opdracht die de Minister kan geven aan de Commissarissen om 

opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen. De enige wijze waarop de Commissaris een 

dergelijk belang als rijksorgaan kan behartigen is middels het bevorderen van de vereiste 

samenwerking. 

 

De Raad voor het openbaar bestuur geeft in het 2006-advies een voorbeeld van een taak die 

Commissarissen verrichten zonder dat in wetgeving daar een basis voor bestaat. Het betreft het 

houden van functioneringsgesprekken met burgemeesters (p. 36, 39). Dit ligt evenwel in het 

verlengde van expliciete taken van de Commissaris inzake burgemeesters. 

Het geven van een instructie door de Minister is van een andere orde en valt buiten het grijze 

gebied. 

 

Dit betekent dat indien de Commissaris meer doet dan het bevorderen van de vereiste 

samenwerking – zoals het zelf regelen van opvang – hij dat zeker kan, maar niet in zijn 

hoedanigheid als rijksorgaan. Sinds 1983 is hij ook volgens de Grondwet primair provinciaal 

orgaan en hij zal in casu over die eigen inspanningen reguliere verantwoording moeten afleggen, 

dat wil zeggen aan Provinciale Staten. 

 

 

4. De Minister van BZK 

Correspondentie en positiebepaling 

 

In recente correspondentie van de Minister van BZK wordt een indruk gewekt die verder gaat 

dan mogelijk is. 

Het kabinet heeft op 24 augustus 2021 naar alle Commissarissen van de Koning, colleges van 

Gedeputeerde Staten, colleges van Burgemeester en Wethouders brieven gestuurd met het 

verzoek via de Provinciale Regietafels extra opvangplekken te realiseren. 

 
7 https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20210901_37333332?utm_source=google&utm_medium=organic 
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In de kamerbrief van 14 december 2021 valt te lezen dat: 

 

Het kabinet ziet zich daarom gedwongen om nu aanwijzingen te geven aan de gemeenten 

Enschede, Gorinchem en Venray en de regio Rotterdam om alle maatregelen te treffen 

om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.8 

 

Een aanwijzing is per definitie juridisch bindend; het is een eufemisme voor een bevel. 

Over het (kunnen) geven van aanwijzingen moest de Minister kort hierna toegeven: 

 

De genoemde brieven hadden tot doel de betreffende gemeenten te bewegen al het nodige 

te doen om de acuut noodzakelijke tijdelijke asielopvang op zeer korte termijn te 

realiseren. Die noodzaak is onverkort aanwezig. De aanwijzingen hebben geen grondslag 

in Nederlandse wet- en regelgeving, zoals ik gemeld heb bij de begrotingsbehandeling 

JenV in de Eerste Kamer op 21 december jl. Het betreft geen aanwijzing in juridische zin 

en de brieven hebben dan ook geen publiekrechtelijk rechtsgevolg.9 

 

In deze brief van 14 december 2021 waarin het kabinet zegt een aanwijzing te geven, is sprake 

van rijksheren (in de alinea voorafgaand aan de alinea over het geven van aanwijzingen). 

Het is daarom niet verwonderlijk dat de Commissarissen zich in die hoedanigheid aangesproken 

achten. En dat tegen de achtergrond van de brief van de Minister van BZK aan de 

Commissarissen van 13 oktober 2015 waarin de Minister vraagt opvangplaatsen te realiseren en 

waarin hij de Commissarissen aanspreekt als rijksorgaan met verwijzing naar art. 1 

Ambtsinstructie. 

 

Niet alleen met het bezigen van de term “aanwijzingen” jegens gemeenten, maar ook in het 

aanspreken van de Commissarissen gaat de Minister verder dan mogelijk is. Hij wekt daarmee 

een volstrekt verkeerde indruk. Een indruk die sinds 1983 niet meer te verdedigen is. 

De toon was evenwel gezet en de Commissarissen hebben dienovereenkomstig actie 

ondernomen.  

 
8 Kamerstukken II 2021/22, 19 637, nr. 2806, p. 3. 
9 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 1304, Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de aanwijzing aan 

gemeenten over de huisvesting van asielzoekers. 
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Conclusie 

 

Er is geen rijksheer opvang vluchtelingen. 

Die zou er wel kunnen zijn krachtens art. 2b Wet verplaatsing bevolking, maar dat artikel is niet 

in werking gesteld. 

 

Zelfs al zou 2b Wvb nu van kracht zijn, de Wvb wordt niet toegepast op de opvang van 

asielzoekers. 

Deze opvang wordt – tot nog toe – gezien als reguliere taak, niet een taak waarvoor 

noodwetgeving in werking wordt gesteld, ondanks het gebruik van superlatieven als nood, acuut 

en crisis. 

 

BZK en JenV wekken de stellige indruk dat zij voor wat betreft asielzoekers een beroep doen op 

de Commissarissen als “rijksheer”.10 

Inmiddels is toegegeven dat het gebruik het van woord “aanwijzingen” onterecht was. 

Een vergelijkbare correctie inzake het aanspreken van de Commissarissen heeft niet 

plaatsgevonden; dat ware wel nodig, aangezien wat Den Haag hier vraagt strijdig is met de 

grondwettelijke relatie Minister – Commissaris sinds 1983. 

Dat de Commissarissen vervolgens die rol opvatten als onderdeel van hun positie als rijksorgaan, 

valt hun gezien de correspondentie uit Den Haag niet euvel te duiden. 

 

De asielzoekersproblematiek is niet van tijdelijke aard. Waar de afgelopen tijd onduidelijkheid is 

ontstaan over en zeker een verkeerde indruk is gewekt inzake de relatie Den Haag – gemeenten 

en de relatie Den Haag – Commissarissen, ware het aan te bevelen die relatie uit troebel water te 

halen en helder te houden. 

In praktische zin zou dat kunnen door ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen en optreden 

zowel aan Provinciale Staten als aan de Minister duidelijk aan te geven welke acties vallen onder 

welk regime en waarover de Commissaris aldus verantwoording aflegt aan Provinciale Staten. 

De grens ware te trekken langs het beperkte kader van de Ambtsinstructie – ook al gaat de 

Minister in zijn beroep op de Commissaris als rijksorgaan daarbuiten. 

 

 

 
10 Zoals aangegeven, de term rijksheer wordt historisch gebezigd voor het optreden van een gedeconcentreerd 

orgaan dat optreedt namens de Minister in buitengewone omstandigheden (dat wil zeggen, krachtens het 

staatsnoodrecht). Het kabinet zelf stelt dat bij de asielzoekersproblematiek geen sprake is van toepassing van 

noodrecht (hetgeen anders is dan ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne). Er is dus geen sprake 

van toepassing van noodrecht, maar van regulier recht. 

De discussie moet daarom de rol van de Commissaris als rijksorgaan betreffen, niet (tevens) als rijksheer. 


