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Betreft: Sommatie einde verbod en weghalen van tenten bij Ter Apel

Geachte voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen de heer Schuiling en burgemeester van
Westerwolde de heer Velema,
De afgelopen nacht hebben (opnieuw) honderden mensen - in de stromende regen - voor de deur
van het aanmeldcentrum Ter Apel doorgebracht. Nu de herfst voor de deur staat zal dit steeds vaker
voorkomen. Zij staan daar omdat zij wettelijk verplicht zijn om zich hier te melden, maar er geen plek
voor hen is in het aanmeldcentrum. Het COA heeft vandaag aangegeven dat het wederom voor een
grote groep niet is gelukt om een slaapplaats te vinden, en dat het onzeker is of dat de komende
nacht wel zal lukken.1
De overheid is verplicht om opvang te regelen voor mensen die in Nederland asiel aanvragen, maar
komt deze verplichting nu volstrekt onvoldoende na.2 Het recht op opvang is een fundamenteel
mensenrecht. Door dat niet na te komen wordt er inbreuk gemaakt op dit recht. Door vervolgens ook
nog eens kampeermiddelen te verbieden en actief af te pakken zonder dat er een alternatief
geboden wordt, wordt er ook los daarvan inbreuk gemaakt op het recht op menselijke waardigheid
van mensen in nood. Nergens blijkt uit dat u ook andere belangen dan de openbare veiligheid bij uw
beslissing om de kampeermiddelen te verbieden dan wel in beslag te nemen heeft meegewogen.
Sinds 24 augustus 2022 (vanaf 13:30 uur) is een noodverordening van kracht op grond waarvan het
verboden is om tenten en andere kampeermiddelen op te zetten of te gebruiken op het terrein om
en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel.3
Het verbieden van het opzetten van tenten (of andere kampeermiddelen), alsmede het actief
afpakken van zulke kampeermiddelen zonder enige alternatieve opvang aan te bieden is op zichzelf
in strijd met de mensenrechten en internationale verplichtingen van de Nederlandse Staat. Er is in
1

Zie: https://nos. n 1/ a rtikel/244392 7 -coa-300-bu itensla pers-afgelopen-nacht-i n-ter-a pe 1
Vluchtelingenwerk is een kort geding gestart over de schending van deze verplichting door de Nederlandse
Staat, zie hiervoor: https://www.prakkendoliveira.nl/nl/nieuws/2022/staat-en-coa-vandaag-doorvluchtelingenwerk-in-kort-geding-gedaagd-wegens-situatie-asielopvang
3
Zie artikel 1 en 2 noodverordening, zie:
https ://vei I ighe idsregi ogron i ngen. n 1/ docu m enten/noodvero rd en i ng/n oodverord en i ng-ka m peerm iddel enaa n meldcentru m-ter-apel/
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ieder geval sprake van een schending van die rechten en plichten, zo lang er geen of onvoldoende
opvang beschikbaar is en er daarom mensen noodgedwongen buiten Ter Apel verblijven en
overnachten. Meer in het bijzonder is dit in strijd met het recht op privé-, gezins- en familieleven
(artikel 8 EVRM), en het verbod om mensen te onderwerpen aan onmenselijke of vernederende
behandelingen (artikel 3 EVRM), alsmede met verplichtingen uit het ESH, het IVESCR en de Europese
Opvangrichtlijn.4
Namens onze cliënt Stichting MiGreat, een hulporganisatie die, nu de overheid dit nalaat, aan de
mensen bij Ter Apel eten, slaapzakken, poncho's en ook tenten aanbiedt, sommeren wij u dan ook
om de aldaar geldende noodverordening met het "tentenverbod" direct in te trekken en om te
stoppen met het actief afpakken van kampeermiddelen, waaronder ook tenten.
Wanneer cliënt geen schriftelijke toezegging van u ontvangt dat per direct met deze praktijken zal
worden gestopt - in ieder geval totdat de opvang in overeenstemming met mensenrechtelijke
standaarden en internationale verplichtingen geregeld is - ziet cliënt zich genoodzaakt om juridische
stappen tegen u te overwegen.

Hoogachtend,

Mr. R. Beets (advocaat PILP-NJCM)
Mr. J. Klaas (advocaat PILP-NJCM)
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EVRM: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; ESH: Europees Sociaal Handvest; IVESCR:
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

