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Amsterdam, 5 oktober 2022
Betreft: klacht over weghalen tenten bij opvangcentrum Ter Apel

Geachte lezer,
Namens stichting MiGreat ("MiGreat"), gevestigd te Raard,
en Vereniging Doorbraak.eu, gevestigd te Leiden ("Doorbraak"),
voor deze zaak vestigingsplaats kiezende aan de Nieuwe Achtergracht 164, 1018 WV Amsterdam, ten
kantore van mevr. mr. M.B. Hendrickx, advocaat bij het PILP-NJCM, die als gemachtigde optreedt, met
het recht van substitutie,
dien ik een klacht in tegen het handelen van politieambtenaren en medewerkers toezicht en
handhaving van de gemeente Westerwolde en hun opdrachtgevers. Het handelen betreft (het
opdracht geven tot) het afnemen van tenten en andere kampeermiddelen van mensen in nood die op
dat moment geen onderdak hadden.
De klacht ziet, overeenkomstig artikel 9:1, lid 1 en lid 2 Awb, op het handelen van personen werkzaam
voor bestuursorganen jegens MiGreat, Doorbraak en de mensen die op het terrein voor het
aanmeldcentrum Ter Apel verbleven.

1.

Feiten

Sinds in elk geval juli 2022 hebben er mensen noodgedwongen een of meerdere nachten, tot zelfs
enkele weken voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten doorgebracht.
Deze mensen wilden zich aanmelden voor de asielprocedure in Nederland. Daarvoor moeten ze zich
in het aanmeldcentrum in Ter Apel melden. Het gaat om vluchtelingen, soms zeer kwetsbare mensen
die heftige dingen meegemaakt hebben in hun land van herkomst en op weg naar Nederland. Deze
mensen dienen op grond van het (inter)nationaal recht bescherming te krijgen.
Op verschillende momenten in de afgelopen maanden zijn er mensen, door een gebrek aan voldoende
slaapplekken in het aanmeldcentrum of ergens anders in Nederland, genoodzaakt geweest om buiten
te slapen. Soms ook in de stromende regen. Voor hen was geen sprake van enige vorm van beschutting
of onderdak ("shelter") Zij konden nergens terecht.

De overheid heeft hen geen adequate en menswaardige opvang geboden. Dit vormt een duidelijke
schending van hun mensenrechten. Over deze situatie was dan ook terecht in de samenleving, media
en politiek veel ophef.'

Omdat er niets voor deze groep geregeld werd en de situatie evident mensonwaardig was, werd er
hulp geboden vanuit liefdadigheid door lokale individuen en nationale en lokale organisaties. Op 15
augustus 2022 heeft een lokale ondernemer, de heer Willem Straat, bijvoorbeeld 168 tenten
uitgedeeld aan mensen die noodgedwongen voor het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel
verbleven.2
MiGreat heeft bij Ter Apel vanaf 22 augustus 2022 maaltijden, dekens, poncho's, slaapzakken en
andere noodhulp uitgedeeld aan de mensen in nood. Vanaf 6 september 2022 zijn er door MiGreat
ook regelmatig tenten uitgedeeld, mede in verband met de weersomstandigheden (waaronder zware
regenval). Doorbraak is vanaf augustus 2022 betrokken bij het vanuit liefdadigheid en solidariteit
bieden van noodhulp aan de wachtenden voor het aanmeldcentrum.
De lokale politie en overheid werden geconfronteerd met deze noodsituatie en onmenselijke
omstandigheden. Zij hielpen de mensen, die noodgedwongen buiten verbleven op het terrein voor
het aanmeldcentrum Ter Apel, echter niet. In plaats daarvan hebben politieambtenaren en
medewerkers toezicht en handhaving op verschillende momenten vanaf 16 augustus 2022 tot heden
de aan deze groep uit nood verstrekte kampeermiddelen herhaaldelijk afgenomen. Dit deden zij in
opdracht van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen en de burgemeester van de gemeente
Westerwolde.3
Zo werden de tenten van de heer Straat vanaf 16 augustus 2022 verwijderd.4
In de middag van 9 september 2022 en in de ochtend van 28 september 2022 werden tenten die
uitgedeeld waren door, onder andere, MiGreat in beslag genomen door politieambtenaren en
medewerkers toezicht en handhaving. 5 De door MiGreat uitgedeelde tenten hadden géén haringen.
Dit had MiGreat aan de medewerkers toezicht en handhaving laten weten. Op 6 september 2022 is er
een legertent opgezet, waarvan de zijkanten open waren. Deze tent is dezelfde avond weggehaald.
Tijdens al deze momenten stond vast dat de mensen die op het terrein in Ter Apel stonden het
aanmeldcentrum niet in konden. Ook stond vast dat er nergens alternatieve opvang voor hen was. Er
was voor hen geen andere keuze dan op het terrein voor het aanmeldcentrum te verblijven. Zij hebben
een groot belang zich op tijd en volgens de Nederlandse procedures te melden in het
aanmeldcentrum.
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Deze klacht gaat niet over het onthouden van menswaardige opvang aan deze groep mensen. Daarover moet deze groep
immers in eerste instantie bij de Rijksoverheid zijn. En hierover loopt ook een civiele procedure. Zie daarover:
https:// nos. n I/ a rti kel/2444660-vl u chte Ii nge nwe rk-i n-ko rt-geding-sta at-e n-coa-ta I men-a 1-ee n-jaa r
2
https:// dvh n. n 1/gro n i nge n/1 n-%C3 %A9%C3 %A9 n-kla p-we rd-W i I le m-Straat-la n de Ii j k-n ie uws. -Wie-is-deze-a nde rne mer-uitG ro n i ngen-27877108. htm I
3
Op grond van de Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter
handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar rond het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, 24
augustus 2022. Er zijn ook tenten afgenomen voordat de Noodverordening in werking trad.
4
Zie: https:// nos. n I/ a rti ke 1/2440942-i n itiati efne mer-tenten-ter -ape I-gee n-d ringen de-reden-om-ze-weg-te-ha le n
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Zie: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220928 51486583?utm source=google&utm medium=organic en
https:// dvh n. n 1/gro n i nge n/H and havi ng-Weste rwol de-verwijde rt-tent jes-van-buiten-slapende-as ie lzoe ke rs-terwi j 1twee hon de rd-me nse n-wachte n-voo r-de-poort-i n-T er-Apel-27952694. htm 1
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Van de mensen die gebruik maakten van de tenten en overige kampeermiddelen is, door deze
middelen af te pakkken, hun enige mogelijkheid tot beschutting tegen de weersomstandigheden
weggenomen. Dit heeft hen beperkt in hun sociale veiligheid, gezo ndheid en hygiëne.

2.

Klagers

MiGreat is een organisatie die opkomt voor veilige migratie en asielmogelijkheden. De stichting voert
campagnes tegen het huidige asielbeleid in Europa en verleent humanitaire hulp aan mensen die asiel
willen aanvragen in Europa.
Doorbraak is een organisatie en politieke beweging die strijdt voor een ecologisch duurzame wereld
zonder uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting. Doorbraak voert acties en campagnes tegen het
huidige asielbeleid.
MiGreat en Doorbraak zijn sinds augustus 2022 actief voor vluchtelingen en mensen in nood rond het
aanmeldcentrum Ter Apel. Zij dienen deze klacht in, omdat het onbehoorlijk handelen van de politie
en van de medewerkers van toezicht en handhaving raakt aan de belangen die zij statutair
vertegenwoordigen. Voor MiGreat is dat het bevorderen van mensenrechten van migranten,
waaronder vluchtelingen, het bevorderen van veilige migratie en het verlenen van nood- en
ontwikkelingshulp aan migranten, waaronder vluchtelingen. Voor Doorbraak is dat het bestrijden van
racisme en migratiebeheersing.
MiGreat en Doorbraak zijn ook rechtstreeks geraakt in hun belangen door het onbehoorlijk handelen,
omdat kampeermiddelen die door hen zijn uitgedeeld door de medewerkers van de politie en de
dienst toezicht en handhaving zijn afgepakt. Hun werk, hulp, solidariteit en hulpverlening zijn hiermee
deels gedwarsboomd.
Tot slot dienen MiGreat en Doorbraak deze klacht in, omdat de mensen van wie de kampeermiddelen
zijn afgepakt in gesprekken hebben aangegeven niet zelf te durven klagen. Dit komt, omdat zij bang
zijn dat klagen mogelijk een negatief effect zou kunnen hebben op hun asielprocedure, of hun verblijf
in Nederland.

3.

Kampeermiddelen actief afpakken: onbehoorlijk en disproportioneel handelen

Door op het terrein bij Ter Apel actief tenten en kampeermiddelen af te pakken van mensen, die in
nood waren en beschutting nodig hadden, hebben de (opdrachtgevers van) de medewerkers van de
politie en van toezicht en handhaving onbehoorlijk, in strijd met de mensenrechten en
disproportioneel gehandeld.
De opdrachtgevers en medewerkers van politie en van toezicht en handhaving dienen zich billijk en
redelijk op te stellen. Het actief afpakken van kampeermiddelen van mensen die noodgedwongen
buiten verblijven en nergens opvang kunnen krijgen, is in strijd met de redelijkheid en billijkheid en is
daarmee onbehoorlijk.
Het actief afpakken van kampeermiddelen, terwijl er geen mogelijkheid tot opvang bestaat, is ook in
strijd met de mensenrechten en internationale verplichtingen van de Nederlandse Staat. Meer in het
bijzonder is dit handelen in strijd met het recht op privé-, gezins- en familieleven (artikel 8 Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens ("EVRM"), en het verbod om mensen te onderwerpen aan
onmenselijke of vernederende behandelingen (artikel 3 EVRM), alsmede met verplichtingen ten
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aanzien van het recht op adequate opvang en gezo ndheid uit onder meer artikel 31 van het Europees
Sociaal Handvest, artikelen 2 en 11 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten, en de Europese Opvangrichtlijn.
Uit niets blijkt dat de burgemeester van de Gemeente Westerwolde en de voorzitter van de
Veiligheidsregio Groningen in de beslissing om de kampeermiddelen te verbieden, dan wel in beslag
te nemen, de waarschijnlijke schending van bovengenoemde mensenrechten heeft meegewogen.
Zolang er aan mensen zonder opvangplek voor het aanmeldcentrum geen adequate opvang geboden
wordt, is het (opdracht geven tot het) afpakken van tenten en kampeermiddelen door de
politieambtenaren en de medewerkers van toezicht en handhaving tevens disproportioneel.
Een deel van het handelen van de medewerkers van Toezicht en Handhaving en de politie vond plaats
op grondslag van de Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022. Hoewel het
doel van de maatregel in de noodverordening, namelijk het garanderen van "de sociale veiligheid,
algemene veiligheid, hygiëne en gezo ndheid van de asielzoekers",6 op zichzelf legitiem kan zijn,

betwisten MiGreat en Doorbraak dat de aanwezigheid van tenten en andere kampeermiddelen, als
tijdelijk alternatief voor adequate opvang, de gezondheid en veiligheid van de asielzoekers in gevaar
brengt. Volgens de organisaties bevordert het juist de gezondheid en veiligheid van mensen die
noodgedwongen buiten verblijven en geen andere mogelijkheid tot opvang hebben.
Ook andere redenen die de lokale overheid zou kunnen aanvoeren om het afpakken van de tenten te
legitimeren, zoals het bevorderen van de veiligheid van anderen, kunnen, mits deze al opgaan, niet
opwegen tegen het belang van de mensen in nood bij deze kampeermiddelen.
Bovendien waren er ook andere, minder ingrijpende middelen beschikbaar om de veiligheid en
gezondheid van asielzoekers te realiseren. De overheid had bijvoorbeeld andere en voldoende
opvangplekken kunnen regelen, of meer open, grotere tenten kunnen plaatsen om beter overzicht te
kunnen houden op het terrein. Ook had bijvoorbeeld een alternatief kunnen worden gezocht voor de
metalen tentharingen bij zorgen omtrent de veiligheid. Zij hadden de minder zware opties op zijn
minst beter moeten onderzoeken. Door de (opdrachtgevers van de) medewerkers van de politie en
van toezicht en handhaving is in plaats daarvan gekozen voor het inzetten van het zwaarste middel;
het afnemen van kampeermiddelen waarvan mensen in nood afhankelijk waren.
Gezien het gebrek aan alternatieve opvang had geen opdracht gegeven mogen worden tot het
afnemen van kampeermiddelen en hadden deze kampeermiddelen niet mogen worden afgenomen.
De mensen van wie de kampeermiddelen werden afgenomen, bevonden zich al noodgedwongen in
een onmenselijke situatie. Op dat moment waren een tent en andere kampeermiddelen voor hen het
enige om zich te beschermen tegen de weersomstandigheden; zonder een tent werden zij
blootgesteld aan koude temperaturen, dauw en regen.

4.

Conclusie

De situatie de afgelopen maanden voor het aanmeldcentrum in Ter Apel is voor iedereen
onwenselijk, maar was voor de mensen in nood onmenselijk.
Deze groep mensen kon nergens heen. Ze moesten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn en daar
was geen slaapplek. Op veel momenten in de afgelopen weken was er ook nergens anders in
Nederland voor hen een toegankelijke slaapplek en opvang. Zij bungelden daarmee al over de rand
van hetgeen in Nederland vanuit de fundamentele mensenrechten aanvaardbaar is.
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Overweging 12 van de Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022.
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Dankzij liefdadigheid van individuen en van organisaties als MiGreat en Doorbraak werd de situatie
van deze groep mensen in ieder geval nog iets verlicht. Door het verstrekken van tenten en
kampeermiddelen konden de mensen enige basale beschutting tegen de elementen bekomen.
Door het vervolgens actief en bewust afnemen van de enige mogelijkheid tot beschutting van deze
mensen, werden ze over de rand van wat mensenrechtelijk aanvaardbaar is geduwd.
Het (opdracht geven tot het) handelen van de medewerkers van de politie en van toezicht en
handhaving, daar waar het zag op het afnemen van kampeermiddelen van mensen die gedwongen
buiten moeten slapen, is onbehoorlijk, disproportioneel, onnodig, onbillijk en onredelijk.
Klagers verzoeken u deze klacht spoedig in behandeling te nemen en de klacht gegrond te verklaren.

mr. M.B. Hendrickx
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