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Betreft: Bezoek Kinderombudsman en Nationale ombudsman aan Ter 

Apel d.d. 3 oktober 2022 

Geachte heer Van der Burg, 

Op maandag 3 oktober was ik met collega's van de Kinderombudsman en 

Nationale ombudsman op werkbezoek bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Dit 

in navolging van een eerder werkbezoek op 11 april j.l. De situatie van de 

alleenstaande minderjarigen is slechter dan in april. Terwijl er ook toen al 

sprake was van ernstige kinderrechtenschendingen.   

Onveilige en stressvolle opvang voor kinderen 

COA en IND-medewerkers doen wat in hun vermogen ligt om de kinderen 

in Ter Apel zoveel mogelijk menselijkheid te bieden. Ondanks hun 

inspanningen verslechtert de situatie dagelijks. Tijdens ons werkbezoek 

afgelopen maandag verbleven er 300 AMV's in Ter Apel terwijl er plek is 

voor 55. We troffen een groep van ongeveer dertig jongens en twee meisjes 

aan die al drie dagen in de wachtkamer van de IND verbleven. Op het 

centrum was voor hen geen plaats. Ze wachten de hele dag op hun plastic 

stoeltje en slapen 's avonds in een andere identieke wachtruimte op een 

stenen vloer of op een stoeltje met een laken en iets wat voor deken door 

moet gaan. Ze zien grauw van vermoeidheid. Een bed hebben ze niet, ook 

sanitaire middelen zijn er niet. Ze eten onvoldoende. Ze poetsen op de wc 

met hun vingers hun tanden en er is geen douche. En wat stress verhogend 

is, er is niemand die hen kan vertellen hoe lang het gaat duren voordat er 

wel plek voor ze is.  

Een van de meisjes met wie ik sprak vertelde hoe onveilig ze zich voelde. In 

de drie dagen dat ze in Ter Apel was, had nog niemand met haar 

gesproken over haar situatie. De twee meisjes slapen in dezelfde 

wachtruimte met dertig jongens. Ze ervaren onvoldoende toezicht. 

Overigens voelen ook jongens zich niet veilig. Alle kinderen die we spraken, 

vertelden gevlucht te zijn voor de oorlog in hun thuisland. 

Uitstroom naar de gemeentes stagneert waardoor deze situatie 

voortduurt  

Dat er voor kinderen geen fatsoenlijke plek is in het aanmeldcentrum Ter 

Apel komt doordat deze kinderen niet uitstromen naar gemeentes. Hierdoor 

houden kinderen soms weken lang de plekken in het aanmeldcentrum 

bezet waardoor nieuwe binnenkomers onder zeer schadelijke 

omstandigheden in de wachtruimtes moeten verblijven tot er plek is op het 



Pagina 2/2 

Ons nummer 

1695222 

centrum. Zonder bed, zonder veiligheid en sanitaire voorzieningen, zonder 

goede voeding en persoonlijke begeleiding. Jongeren die elkaar niet 

kennen en die enorm veel hebben meegemaakt, die al nachten niet 

hebben geslapen en die zich met elkaar niet veilig voelen. Jongeren die 

steeds angstiger worden en steeds meer stress ervaren. 

Contact het de staatssecretaris 

Naar aanleiding van het werkbezoek heb ik contact met u gezocht en laten 

weten dat de rechten van kinderen ernstig geschonden worden terwijl 

gevluchte kinderen onder het kinderrechtenverdrag extra bescherming 

genieten. Ik heb u aangegeven alles op alles te zetten om aan de 

kinderrechtenschendingen onmiddellijk een einde te maken. En u daarbij 

verzocht alle beschikbare middelen aan te wenden om er voor te zorgen 

dat gemeenten opvangplekken voor kinderen beschikbaar stellen. 

Kwetsbare -vaak getraumatiseerde- kinderen verdienen bescherming en 

zorg en perspectief om te waarborgen dat ze ooit met hun leven verder 

kunnen.  

Inmiddels zijn we gisteren ingehaald door de actualiteit. Er ligt er een 

uitspraak van de rechter (Vorderingen Vluchtelingenwerk) en heeft u een 

brief  inzake de opvang van AMV's aan de gemeenten gestuurd. De 

Kinderombudsman en de Nationale ombudsman vinden het belangrijk dat 

verantwoordelijke bestuurders onmiddellijk gehoor geven aan de oproep 

van de staatssecretaris.  

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman blijven de situatie van 

kinderen in Ter Apel -en ook op andere opvanglocaties- op de voet volgen 

tot deze voldoet aan de normen die het Kinderrechtenverdrag stelt. We 

zullen u blijven informeren over onze bevindingen.  

Met vriendelijke groet, mede namens de Nationale ombudsman Reinier 

van Zutphen, 

Een afschrift van deze brief is eveneens verzonden aan de VNG, Nidos en 

de Inspectie JenV. 

Margrite Kalverboer 

Kinderombudsvrouw 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Vorderingen-Vluchtelingenwerk-Nederland-tegen-de-Staat-en-het-COA-grotendeels-toegewezen.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/documenten/publicaties/2022/10/06/brief-aan-gemeenten-inzake-opvang-amv-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen

