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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 beide vestigingsplaats kiezende aan de Nieuwe Achtergracht 164, 1018 WV 

Amsterdam, ten kantore van mevrouw mr. M.B. Hendrickx, advocaat bij het PILP-NJCM, die als 

gemachtigde optreedt, 

dien ik een klacht in tegen het handelen van politieambtenaren en van medewerkers toezicht en 

handhaving en hun opdrachtgevers van de gemeente Westerwolde.  

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 op het handelen van politieambtenaren en personen werkzaam voor bestuursorganen 

jegens MiGreat, Doorbraak en de mensen die op het terrein voor het aanmeldcentrum Ter Apel 

verbleven. Dit overeenkomstig artikel 9:1, lid 1 en lid 2 Algemene wet bestuursrecht (verder: “Awb”). 

De klacht ziet ook op het besluit van de politie eenheid Noord-Nederland (verder: “politie”) van 14 

oktober 2022 om de klacht van 5 oktober 2022 niet in behandeling te nemen. 

De klacht ziet daarnaast op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Westerwolde  (verder: “college”) van 1 november 2022, bekendgemaakt per brief op 3 

november 2022, om de klacht van 5 oktober 2022 niet in behandeling te nemen.  

1. Aanleiding klacht

Einde zomer 2022 hebben honderden mensen, die zich wilden en moesten aanmelden bij 
het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel, noodgedwongen een of meerdere nachten 
buiten doorgebracht. Soms ook in de stromende regen. De overheid heeft hen geen menswaardige 
opvang geboden. Zij hadden geen enkele vorm van beschutting of onderdak (“shelter”). 

Het Public Interest Litigation Project (PILP) is een project van het Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten (NJCM). Bij het PILP werken advocaten in dienst van het NJCM. 
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Door lokale individuen en nationale en lokale organisaties, waaronder MiGreat en Doorbraak, zijn toen 

tentjes en kampeermiddelen uitgedeeld.  

De lokale politie en overheid hielp de mensen, die noodgedwongen buiten verbleven op het terrein 

voor het aanmeldcentrum Ter Apel,  niet. In plaats daarvan hebben de politiemedewerkers en de 

medewerkers toezicht en handhaving op verschillende momenten, vanaf 16 augustus 2022 tot in elk 

geval 5 oktober 2022, de aan deze groep uit nood verstrekte kampeermiddelen door burgers en 

organisaties op verschillende momenten afgenomen. Dit deden zij in opdracht van de voorzitter van 

de Veiligheidsregio Groningen en de burgemeester van de gemeente Westerwolde.1  

Ten aanzien van dit (opdracht geven tot het) afpakken van de tentjes en kampeermiddelen van mensen 

die geen enkele andere vorm van beschutting hebben, hebben MiGreat en Doorbraak bij de gemeente 

Westerwolde en bij de politie een klacht ingediend op 5 oktober 2022 (Bijlage 1). Tegen dit handelen 

van de politie en medewerkers toezicht en handhaving van de gemeente Westerwolde richten zij nu 

hun klacht bij de Nationale ombudsman.  

De politie heeft per brief, van 14 oktober 2022, laten weten de klacht niet in behandeling te nemen, 

omdat de politie niet het afpakken van de tenten tot taak zou hebben gehad (Bijlage 2). De politie zou 

enkel de medewerkers toezicht en handhaving hebben ondersteund voor het geval er geweld jegens 

hen gebruikt zou worden. De klacht bij de Nationale ombudsman richt zich ook tot het besluit om de 

klacht niet in behandeling te nemen. 

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Westerwolde heeft per brief, van 3 

november 2022, besloten om de klacht niet in behandeling te nemen (Bijlage 3). Het college is van 

mening dat er bij noodbevoegdheden op grond van de Gemeentewet een beginselplicht tot 

handhaving bestaat. Over de beslissing om al dan niet te handhaven kan volgens het college niet 

geklaagd worden. Tegen het besluit van het college om de klacht niet in behandeling te nemen is deze 

klacht bij de Nationale ombudsman eveneens gericht. 

 

2. Procesverloop 

 

● Op 5 oktober 2022 is namens MiGreat en Doorbraak een klacht ingediend. 

● Op 14 oktober 2022 heeft de politie besloten de klacht niet in behandeling te nemen. 

● Op 3 november 2022 is per brief aan klagers medegedeeld dat het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Westerwolde op 1 november 2022 heeft besloten om de 

klacht niet in behandeling te nemen. 

 

 

 
1 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. Deze Noodverordening gold tot 1 november 2022. Er zijn ook tenten afgenomen 
voordat de Noodverordening in werking trad.  
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3. 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 

medewerkers van toezicht en handhaving van de gemeente Westerwolde 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 politie en de medewerkers van 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. 

4. Feiten

Sinds in elk geval juli tot en met eind september 2022 hebben er honderden mensen 

noodgedwongen een of meerdere nachten, tot zelfs meerdere 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 maanden juli tot en met september 2022 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. Enkele grote luifels, 

waaronder kon worden gewacht in de zomer, werden begin september 2022 zelfs weggehaald. Voor 

deze mensen was zodoende geen sprake van enige vorm van beschutting of onderdak (“shelter”). Zij 

konden nergens terecht. 
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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. Hoewel deze klacht niet ziet op het onthouden van menswaardige opvang, is 

het wel relevant dat het kortgeding van Vluchtelingenwerk tegen de Staat en het COA over het bieden 

van menswaardige opvang voor asielzoekers in 2022 ook in hoger beroep is gewonnen.2 In eerste 

aanleg werd, onder meer, vastgesteld dat Nederland niet voldoet aan Europese normen voor wat 

betreft menswaardige opvang.3 Dat was ook zo in de periode waarop de klacht ziet. 

Omdat er niets voor deze groep mensen, die zich moesten aanmelden in Ter Apel, 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.4 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). MiGreat heeft dit in de nacht van 

27 september 2022 voor het laatst gedaan. In de maand oktober 2022 heeft MiGreat wel nog meerdere 

keren een zeil opgehangen en partytenten opgezet, bijvoorbeeld als het regende en mensen urenlang 

overdag buiten stonden. Doorbraak is vanaf augustus 2022 betrokken bij het vanuit liefdadigheid en 

solidariteit bieden van noodhulp aan de wachtenden voor het aanmeldcentrum.  

De lokale overheid en de politie werd geconfronteerd met de noodsituatie en onmenselijke 

omstandigheden. Zij hielp de mensen, die noodgedwongen buiten verbleven op het terrein voor het 

aanmeldcentrum Ter Apel, echter niet. In plaats daarvan hebben medewerkers toezicht en 

handhaving, ondersteund door de politie, op verschillende momenten vanaf 16 augustus 2022 de aan 

deze groep uit nood verstrekte kampeermiddelen afgenomen. Ook heeft de politie zelfstandig 

kampeermiddelen afgenomen, in elk geval op 24 augustus 2022. Dit deden zij in opdracht van de 

voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen en de burgemeester van de gemeente Westerwolde.   

Op 24 augustus 2022 werd 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’ (verder: “Noodverordening kampeermiddelen 

aanmeldcentrum Ter Apel 2022”) van kracht, waarmee het voorhanden hebben of gebruiken van 

kampeermiddelen werd verboden.5  

 
2 Gerechtshof Den Haag, 20 december 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2429. 
3 Rb Den Haag, 6 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10210. 
4 C. Berkhout, ‘In één klap werd Willem Straat landelijk nieuws. Wie is deze ondernemer uit Groningen?’ 19 
augustus 2022, Dagblad van het Noorden. Zie: https://dvhn.nl/groningen/In-%C3%A9%C3%A9n-klap-werd-
Willem-Straat-landelijk-nieuws.-Wie-is-deze-ondernemer-uit-Groningen-27877108.html  
5 Deze verordening was van kracht tot 1 oktober 2022 en is dezelfde dag vervangen door de Noodverordening 
van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter handhaving van de openbare orde 
en ter beperking van gevaar op en rond het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel (verder: 
“Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel oktober 2022”), die van kracht bleef tot 1 
november 2022. 
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De tenten van de heer Straat werden vanaf 16 augustus 2022 verwijderd.6 Op 24 augustus 2022 heeft 

(ook) de politie tenten verwijderd, waarvan foto’s zijn gemaakt door Doorbraak (Bijlage 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 medewerkers toezicht en handhaving. 7 

De door MiGreat uitgedeelde tenten hadden géén haringen en vormden wat dat betreft geen 

veiligheidsrisico. 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. Dit is in september 2022 meerdere malen gebeurd.  

Tijdens al deze momenten stond vast dat de mensen die op het terrein in Ter Apel waren 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. 

Van de mensen die gebruik maakten van de tenten en overige kampeermiddelen is, door deze 

middelen af te pakken, hun enige mogelijkheid tot beschutting tegen de weersomstandigheden 

weggenomen. Dit heeft hen beperkt in hun sociale veiligheid, gezondheid en hygiëne.  

Pas op 8 november 2022 werd een overkapping geplaatst bij de hoofdingang van het aanmeldcentrum 

in Ter Apel, waardoor kleine groepjes mensen droog kunnen wachten tot ze naar binnen mogen.  

Op 16 januari 2023 berichtte NOS dat de voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van 

Groningen meermaals door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is gewezen op de noodzaak om 

onmiddellijk maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van tenten, douches en waterdrinkpunten, om 

het uitbreken van infectieziekten als gevolg van het totale gebrek aan hygiëne op het terrein tegen te 

gaan.8 De tenten hadden volgens de Inspectie al in de zomer geplaatst moeten worden.9 Dit heeft de 

voorzitter van de Veiligheidsregio volgens de NOS bewust tegengehouden uit vrees dat andere 

gemeenten dan minder snel in actie zouden komen om asielzoekers op te vangen, zo volgt uit het 

artikel.10  

6 NOS Nieuws, ‘Initiatiefnemer tenten Ter Apel: “Geen dringende reden om ze weg te halen”’, 17 augustus 
2022. Zie: https://nos.nl/artikel/2440942-initiatiefnemer-tenten-ter-apel-geen-dringende-reden-om-ze-weg-te-
halen 
7 Noordhollands Dagblad, ‘COA en gemeente Westerwolde bevestigen buitenslapers in Ter Apel’, 28 september 
2022. Zie: M.Borst, ‘Handhaving Westerwolde verwijdert tentjes van buiten slapende asielzoekers, terwijl 
tweehonderd mensen wachten voor de poort in Ter Apel’, 28 september 2022, Dagblad van het Noorden. Zie: 
https://dvhn.nl/groningen/Handhaving-Westerwolde-verwijdert-tentjes-van-buiten-slapende-asielzoekers-
terwijl-tweehonderd-mensen-wachten-voor-de-poort-in-Ter-Apel-27952694.html 
8 NOS Nieuws, ‘Inspectie wilde opvangtenten in Ter Apel, maar Veiligheidsregio weigerde’, 16 januari 2023. Zie: 
https://nos.nl/artikel/2460025-inspectie-wilde-opvangtenten-in-ter-apel-maar-veiligheidsregio-weigerde  
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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5. 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 en van 

toezicht en handhaving en de politie onbehoorlijk, in strijd met de mensenrechten en disproportioneel 

gehandeld. 

De opdrachtgevers en medewerkers van toezicht en handhaving en de politie 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.  

De rechtmatigheid van het handelen maakt ook deel uit van de behoorlijkheidsnormen waaraan bij 

klachtbehandeling wordt getoetst.11 Het naleven of handhaven van een wettelijke bepaling die evident 

in strijd is met de mensenrechten kan nooit rechtmatig of behoorlijk zijn.12  

Het actief afpakken van kampeermiddelen, terwijl er geen mogelijkheid tot opvang bestaat, ís 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 

aanzien van het recht op adequate opvang en gezondheid 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 schending van bovengenoemde mensenrechten die dat ten gevolg zou hebben heeft 

meegewogen.  

Zolang er aan mensen zonder opvangplek voor het aanmeldcentrum geen adequate opvang geboden 

wordt (en dat gebeurde niet), is het (opdracht geven tot het) afpakken van tenten en 

kampeermiddelen door de politie en medewerkers van toezicht en handhaving tevens 

disproportioneel en in strijd met bovengenoemde mensenrechten.  

Een deel van het handelen van de politie en medewerkers van toezicht en handhaving vond plaats op 

grond 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 gezondheid van de asielzoekers”,13 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. Zij zien dit 

 
11 Kamerstukken II 1997/98, 25 837, nr. 3, p.5. 
12 Bijlage 1, hoofdstuk 3. 
13 Overweging 12 van de Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022.  
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standpunt bevestigd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.14 Het verbieden van tenten en 

kampeermiddelen is dan ook geen geschikt middel. Bovendien, uit het eerder genoemde NOS artikel 

blijkt een ander doel van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen om de tenten te verbieden 

en mensen buiten te laten slapen, namelijk  zodat andere gemeenten in actie zouden komen om hen 

op te vangen.15 Dit vinden klagers ontzettend kwalijk en dit kan geen legitiem doel zijn in de zin van 

bovengenoemde mensenrechten. 

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. Het afpakken is niet 

proportioneel. 

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. De gemeente Westerwolde had de minder 

zware opties op zijn minst beter moeten onderzoeken. Door de (opdrachtgevers van de)  medewerkers 

van toezicht en handhaving en de politie 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 middel om zich te beschermen tegen de weersomstandigheden; zonder een tent werden zij 

blootgesteld aan koude temperaturen, dauw en regen.  

6. Het niet in behandeling nemen van de klacht door het college

Klagers verzetten zich tegen het niet in behandeling nemen van de klacht. Zij zullen eerst uiteenzetten 

waarom artikel 9:8 eerste lid Awb in casu niet opgaat en dat de klacht daarom in behandeling had 

moeten worden genomen. Daarna zullen laten zien waarom het argument van het college, dat ziet op 

de beginselplicht tot handhaving, niet klopt. 

6.1.  Artikel 9:8 Awb eerste lid, sub c, d of e staan niet in de weg aan het indienen van een klacht 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde heeft op grond van 9:8 

lid 1 Awb besloten om de klacht niet in behandeling te nemen. Het college heeft echter niet 

14 NOS Nieuws, ‘Inspectie wilde opvangtenten in Ter Apel, maar Veiligheidsregio weigerde’, 16 januari 2023. 
Supra noot 8.  
15 Ibid.  
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gespecificeerd welke van het in het eerste lid van dit artikel genoemde sub-gronden aan dit besluit ten 

grondslag ligt.  

Artikel 9:8 Awb, eerste lid, sub a en f gaan voor deze klacht niet op. Uit de volgende zinnen uit het 

besluit: “Wij zijn dan ook van oordeel dat áls u vindt dat er niet gehandhaafd moet worden, u andere 

middelen moet aanwenden. Wij vertrouwen er op dat u als advocaat daar de juiste wegen weet te 

behandelen”, maken klagers op dat het college kennelijk artikel  9:8 Awb, eerste lid, sub c, d of e heeft 

bedoeld.  

Artikel 9:8 Awb eerste lid, sub c en d zijn echter niet van toepassing op onderhavige klacht, omdat er 

geen sprake is geweest van een appellabel besluit waartegen MiGreat en Doorbraak en de mensen van 

wie de tenten waren afgepakt konden opkomen.  

Ten eerste is hetgeen is bepaald in de Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 

2022 geen appellabel besluit. Een noodverordening bevat naar zijn aard algemeen verbindende 

voorschriften, zodat deze om die reden, gelet op de artikelen 8:3, lid 1 aanhef en onder a, en 7:1 van 

de Awb niet als een appellabel besluit kan worden aangemerkt.16 Zo lang er geen sprake is van een 

appellabel besluit, is er ook geen mogelijkheid van exceptieve toetsing van het algemeen verbindend 

voorschrift aan hoger recht.17  

Artikel 2 uit de Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022 verbiedt een ieder 

om verboden kampeermiddelen te gebruiken of voorhanden te hebben binnen het op de kaart in de 

bijlage bij deze verordening aangegeven gebied. Dit is een algemeen verbindend voorschrift waartegen 

geen bezwaar of beroep open staat. Dat betekent dat artikel 9:8, eerste lid, sub c en d hierop niet van 

toepassing kunnen zijn. 

Ten tweede staat tegen het afpakken tenten en kampeermiddelen geen bezwaar en beroep open. Dit 

afpakken is namelijk een feitelijke handeling en kwalificeert niet als besluit in de zin van artikel 1:3 

Awb. Dat betekent dat artikel 9:8 Awb, eerste lid, sub c en d ook hierop niet van toepassing kunnen 

zijn. 

Dan blijft artikel 9:8 Awb eerste lid sub e over, maar ook hierop kan het college zich niet beroepen. Er 

is over het afpakken van de tentjes en kampeermiddelen immers geen andere procedure ingesteld bij 

een andere rechterlijke instantie dan een bestuursrechter. 

De conclusie moet dan ook zijn dat artikel 9:8 Awb, eerste lid, niet van toepassing is op deze klacht en 

dat het college de klacht in behandeling had moeten nemen. 

 

6.2. Beginselplicht tot handhaving  

MiGreat en Doorbraak zullen hieronder uiteenzetten wat de beginselplicht tot handhaving behelst en 

dat die in casu niet bestaat. Daarna zullen zij uiteenzetten dat als er wel een plicht tot handhaven zou 

 
16 Rb Den Haag, 25 mei 2020 ECLI:NL:RBDHA:2020:4606, rov. 4.2 
17 Ibid. 
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bestaan, het in dit geval onevenredig is te handhaven. Tot slot zetten zij uiteen dat de beginselplicht 

tot handhaving an sich irrelevant is voor het al dan niet in behandeling nemen van de klacht. 

 

6.2.1 Geen beginselplicht tot handhaving 

De beginselplicht tot handhaving verwoordt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(verder: “Afdeling”) als volgt: 

“Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, zal in geval van overtreding 

van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder 

bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten 

maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden 

gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. 

Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te 

dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.”18 

Uit bovenstaande volgt dat de beginselplicht tot handhaving geldt voor herstelsancties (last onder 

bestuursdwang of dwangsom). De Afdeling komt echter niet tot eenzelfde conclusie voor bestraffende 

sancties.19 Volgens de Afdeling bestaat de beginselplicht tot handhaving voor herstelsancties, omdat 

die het beëindigen of ongedaan maken van een overtreding ten doel hebben, in andere woorden het 

rechtmatig maken van een situatie.20 Daar zijn bestraffende sancties volgens de Afdeling niet op 

gericht, wel op leedtoevoeging bij de overtreder en daarom vereist dit een andere afweging.21 Deze 

overweging van de Afdeling sluit aan bij het strafrecht. Daar geldt het opportuniteitsbeginsel, op basis 

waarvan de officier van justitie de beleidsvrijheid heeft om al dan niet tot strafrechtelijke vervolging 

over te gaan. 

In de Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022 is geen bepaling 

opgenomen over de bevoegdheid van een bestuursorgaan om tegen overtredingen van bepalingen 

daarin met een last onder bestuursdwang of dwangsom op te treden. De Noodverordening 

kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022 ziet dan ook niet op herstelsancties. Wel omvat 

artikel 5 Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022 een strafbepaling. 

Hiervoor bestaat geen plicht tot handhaving, maar het opportuniteitsbeginsel.  

Er bestaat, kortom, geen beginselplicht tot handhaving, hier bestaande uit het afpakken van tenten en 

kampeermiddelen van vluchtelingen en mensen in nood. 

 

6.2.2 Handhaving is onevenredig 

Mocht de ombudsman tot het oordeel komen dat er wel een beginselplicht tot handhaving zou 

bestaan, dan geldt nog steeds dat handhaving zodanig onevenredig kan zijn in verhouding tot de 

 
18 ABRvS, 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1216, rov. 2. 
19 ABRvS, 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1407, rov. 5.1. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien 

(artikel 3:4 Awb).22 Daarvan is in casu dan duidelijk sprake. Een plicht tot handhaving gaat natuurlijk 

sowieso niet op als het handhaven in strijd is met hoger recht, zoals internationale 

mensenrechtenverdragen (zie § 5 van deze klacht). Maar ook in de concrete belangenafweging gaat 

het hier mis, wat het handelen onevenredig maakt. 

De overtreding (het in bezit hebben, uitdelen of gebruiken van tenten of kampeermiddelen) is immers 

van geringe aard en ernst.23 En, gezien hetgeen is uiteengezet in § 5 van deze klacht inzake de 

schending van de mensenrechten van vluchtelingen en mensen in nood is handhavend optreden ook 

anderszins onevenredig. De overheid kan en móet zelfs geheel afzien van handhaving. 

Zo hoeft er bijvoorbeeld ook geen parkeerboete uitgeschreven te worden als de parkeerwachter ziet 

dat een persoon in de geparkeerde auto onwel is geworden en er daarom waarschijnlijk geen 

parkeergeld betaald is. Zo ook moeten de medewerkers toezicht en handhaving van de gemeente 

Westerwolde (en hun opdrachtgevers) bepalen of het afpakken van een tentje van iemand in nood, 

die geen andere vorm van beschutting heeft, evenredig is of dat ze daarvan moeten afzien.  

Die afweging kan maar naar een kant uitvallen: het (opdracht geven tot het) afpakken van tentjes in 

zo’n geval is onbehoorlijk, in strijd met de mensenrechten en disproportioneel en daarmee ook 

onevenredig.  

 

6.2.3 Beginselplicht tot handhaving is irrelevant 

Of er een beginselplicht tot handhaving geldt, is irrelevant voor de beoordeling of de klacht al dan niet 

in behandeling moet worden genomen. Het gaat hier namelijk om het handelen waarover geklaagd 

wordt en waarover volgens de Memorie van Toelichting bij de Awb geklaagd kán worden: 

 “Een klachtprocedure is gericht op het verkrijgen van een rechtens niet-bindend oordeel 

omtrent het overheidshandelen. (…) Het object van een klacht is een gedraging van de overheid. 

Die gedraging kan inhouden het verrichten van feitelijke handelingen dan wel publiek- of 

privaatrechtelijke rechtshandelingen.”24 

Het (opdracht geven tot het) afpakken van tentjes en andere kampeermiddelen door de medewerkers 

toezicht en handhaving is een feitelijke handeling, dan wel een publiek- of privaatrechtelijke 

rechtshandeling waarover geklaagd kan worden. De beginselplicht tot handhaving doet daar niets aan 

af en heeft daar niets mee van doen.  

  

 
22 ABRvS, 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1216, rov. 2. 
23 Vgl. ABRvS,  5 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV8642. 
24  Kamerstukken II 1997/98, 25 837, nr. 3, p.5. 
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7. Het niet in behandeling nemen van de klacht door de politie 

De politie heeft de klacht niet in behandeling genomen om de volgende reden: 

“Uw klacht komt niet voor behandeling in aanmerking, omdat uw klacht zich richt tegen de manier 

waarop de politie haar taak uitvoert. U haalde aan: “een deel van het handelen vond plaats op 

basis van de Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022”. De 

medewerkers van toezicht en handhaving hebben/hadden hierin een uitvoerende taak. Zij hebben 

kampeermiddelen inbeslaggenomen en aangeboden bij het Openbaar Ministerie om hierover een 

beslissing te nemen. De politiemedewerkers waren in ondergeschiktheid aanwezig als “sterke arm” 

voor het ondersteunen van die medewerkers voor het geval er geweld tegen hen gebruikt zou 

worden. De politiemedewerkers hadden hierin nimmer een taak tot het afnemen van tenten en 

andere kampeermiddelen.”25 

De politie noemt niet de grond waarop is besloten om de klacht niet in behandeling te nemen. Volgens 

MiGreat en Doorbraak zijn artikel 9:8 lid 1 en 2 Awb in elk geval niet van toepassing.26 Deze bepalingen 

bevatten een limitatieve opsomming van de gronden waarop een bestuursorgaan kan besluiten om 

een klacht niet te behandelen. De politie had de klacht dan ook in behandeling moeten nemen. 

De politie had de klacht vervolgens gegrond moeten bevinden. Uit de door Doorbraak ingebrachte 

foto’s blijkt immers dat de politie op in elk geval 24 augustus 2022 zelf een tent aan het verwijderen 

was door de haringen uit de grond te trekken. Het klopt dan ook niet dat de politie enkel “in 

ondergeschiktheid aanwezig [was] als “sterke arm” voor het ondersteunen van [de] medewerkers 

[toezicht en handhaving]”, maar niet “een taak tot het afnemen van tenten en andere 

kampeermiddelen”  had. Ook door (medewerking van) de politie zijn tenten verwijderd en afgenomen 

van mensen in nood. Over dat handelen kán geklaagd worden.27 

 

8. Conclusie 

De groep mensen van wie de tenten zijn afgepakt kon nergens heen. Ze moesten bij het 

aanmeldcentrum in Ter Apel zijn en daar was geen slaapplek. Toentertijd was ook nergens anders in 

Nederland voor hen een toegankelijke slaapplek en opvang. Deze mensen bungelden daarmee al over 

de rand van hetgeen in Nederland vanuit de fundamentele mensenrechten aanvaardbaar is. 

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.  

 
25 Brief politie, d.d. 14 oktober 2022 (Bijlage 2) 
26 Vgl. sectie 6.1. 
27 Kamerstukken II 1997/98, 25 837, nr. 3, p.5; vgl. sectie 6.2.3 
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Het (opdracht geven tot het) handelen van de politie en medewerkers van toezicht en handhaving, 

daar waar het zag op het afnemen van kampeermiddelen van mensen die gedwongen buiten moeten 

slapen, is onbehoorlijk, onevenredig, onnodig, onbillijk en onredelijk.  

De politie en het college hadden bovendien de klacht van MiGreat en Doorbraak over het afpakken 

van de tenten en kampeermiddelen in behandeling moeten nemen, om die vervolgens gegrond te 

verklaren. 

MiGreat en Doorbraak verzoeken u dan ook deze klacht in behandeling te nemen en de klacht gegrond 

te verklaren. 

Hoogachtend, 

_

Mevr. mr. M. B. Hendrickx 

Advocaat PILP-NJCM 
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Bijlage 2 

  



  

  

Geachte mevrouw mr. Hendrickx, 
 
In uw klachtschrift van 5 oktober 2022 doet u namens uw cliënten, stichting 
MiGreat en Vereniging Doorbraak.eu, klacht over het afnemen (daartoe 
opdracht geven) van tenten en andere kampeermiddelen van mensen in nood 
die op dat moment geen onderdak hadden bij het aanmeldcentrum Ter Apel. 
De periode ziet toe op verschillende momenten vanaf 16 augustus 2022 tot het 
schrijven van uw klacht. Uw klacht richt zich op meerdere personen van 
verschillende bestuursorganen.  
 
Dat er sprake was/is van een schrijnende situatie rond het aanmeldcentrum 
hoeft geen nader betoog. Ik wens uw cliënten heel veel sterkte met het 
verlichting bieden aan de asielzoekers. 
 
Mijn restrictie richt zich op het handelen van de politiemedewerkers. Ambtelijk 
is overlegd met de klachtencoördinator van de gemeente Westerwolde die uw 
klachtschrift zal beantwoorden waar het gaat om de medewerkers toezicht en 
handhaving en hun opdrachtgevers. 
 
Uw klacht komt niet voor behandeling in aanmerking, omdat uw klacht zich 
richt tegen de manier waarop de politie haar taak uitvoert. U haalde aan: “een 
deel van het handelen vond plaats op basis van de Noodverordening 
kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022”. De medewerkers van 
toezicht en handhaving hebben/hadden hierin een uitvoerende taak. Zij hebben 
kampeermiddelen inbeslaggenomen en aangeboden bij het Openbaar 
Ministerie om hierover een beslissing te nemen. De politiemedewerkers waren 
in ondergeschiktheid aanwezig als “sterke arm” voor het ondersteunen van die 
medewerkers voor het geval er geweld tegen hen gebruikt zou worden. De 
politiemedewerkers hadden hierin nimmer een taak tot het afnemen van tenten 
en andere kampeermiddelen.  
 
Ik heb de inhoud van uw klacht en mijn reactie onder de aandacht gebracht 
van de politiechef Eenheid Noord-Nederland de heer Veldhuis en de teamchef 
basisteam Ommelanden-Oost de heer Schaftenaar die instemmen met deze 
reactie. Ik heb ze verzocht om de informatie uit uw klacht in te brengen in het 
overleg met het bevoegd gezag bij de evaluatie van gemaakte beleidskeuzes.  
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