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Onderwerp  

Bescherming  mensenrechten  opvang  
Heumensoord  

Uw  brief   van  

- 
Uw  kenmerk  

- 

Datum  

3  september  2021  
Ons  kenmerk  
2021/0081/JG/KdeJ/HJ  

Geachte  heer  Schoenmaker,  
 
In  2016  heeft  het  College  voor  de  Rechten  van  de  Mens  een  rapport  gepubliceerd  
over  de  bescherming  van  mensenrechten  op  woonpaviljoens  die  waren  ingericht  
als  noodopvang  voor  asielzoekers  op  de  locatie  Heumensoord  (zie  bijlage).  Na  
een  bezoek  aan  de  locatie  samen  met  de  Nationale  Ombudsman  concludeerde  
het  College  dat  er  knelpunten  waren  ontstaan  rond  het  recht  op  privacy,  het  
recht  op  lichamelijke  en  mentale  integriteit,  het  recht  op  een  effectief  
rechtsmiddel,  en  het  recht  op  bescherming  tegen  discriminatie  van  de  
asielzoekers  tijdens  hun  verblijf  op  Heumensoord.  Het  College  stelde  vast  dat  
grootschalige  opvang  in  paviljoens  schadelijk  is  voor  de  veiligheid  en  gezondheid  
van  de  asielzoekers.  Het  College  deed  de  dringende  aanbeveling  om  de  locatie  
niet  opnieuw,  op  grote  schaal,  in  gebruik  te  nemen.   
 
Eind  augustus  2021  is  de  locatie  opnieuw  opgebouwd.  Ditmaal  voor  de  opvang  
van  evacués  uit  Afghanistan.  Het  Centraal  Orgaan  opvang  Asielzoekers  (COA)  
kondigt  aan  dat:  ‘de  ervaringen  en  lessen  uit  2015  zijn  meegenomen  in  de  
opbouw  en  inrichting  van  de  nieuwe  paviljoens.  Dit  geldt  ook  voor  de  uitvoering  
van  opvangwerkzaamheden  en  het  begeleiden  van  evacués.’1  Het  College  
constateert  dat  een  aantal  aanbevelingen  inderdaad  is  overgenomen.  De  locatie  
zal  minder  grootschalig  zijn.  Waar  er  in  2016  maximaal  3000  plekken  waren,  zijn  
dat  er  nu  1000.  Verder  heeft  het  COA  aangekondigd  dat  er  per  slaapruimte  zes  
bedden  zullen  staan  in  plaats  van  acht.  De  ruimtes  worden  afgesloten  met  een  
deur  in  plaats  van  door  een  gordijn.  

Ondanks de verbeteringen ten opzichte van 2016, maakt het College zich zorgen 
dat de privacy, gezondheid, en veiligheid van de evacués in de nieuwe situatie 

1  https://www.coa.nl/nl/nieuws/heumensoord-opbouw-voor-opvang-afghaanse-evacues  
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toch weer in het gedrang kunnen komen. Berichtgeving rond de nieuwe 
paviljoens duidt op kamers met dunne kunststoffen muren die niet tot het dak 
reiken.2 Het College constateerde in 2016 dat griep en andere overdraagbare 
ziektes zich snel verspreiden omdat de kamers van boven open zijn. Dit knelt 
extra ten tijde van de coronacrisis. Een corona-uitbraak vormt een reëel risico. 
In 2016 meldden asielzoekers verder dat iedere vorm van privacy ontbrak, wat 
met name ’s avonds leidde tot geluidsoverlast en slaapgebrek. 

Het College wijst op de verplichtingen die de overheid heeft om zorg te dragen 
voor de rust, stabiliteit en veiligheid van de evacués bij aankomst en verblijf in 
Nederland. Het recht op bescherming van de lichamelijke en geestelijke 
integriteit wordt gewaarborgd door onder meer artikel 12 Internationaal Verdrag 
inzake Economische, Sociale en Culturele rechten. Dit artikel beschrijft onder 
meer de verplichting om te beschermen tegen epidemische ziektes. Ook artikel 
11 van het Europees Sociaal Handvest beschrijft de verplichting om epidemieën 
zoveel mogelijk te voorkomen. Artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens) legt het recht op respect voor het privéleven vast. Dit 
recht omvat tevens het recht op bescherming van de lichamelijke en geestelijke 
integriteit. Onderliggende waarde is het recht op autonomie en zelfbeschikking. 

Berichtgeving rond de opvang lijkt erop te duiden dat de afweging is gemaakt 
bovenstaande rechten deels te laten wijken omdat sprake is van een 
noodsituatie. De gemeente Nijmegen geeft bijvoorbeeld het volgende aan: 
‘Evacuees onderbrengen in tijdelijke opvangunits is niet ideaal. Dat bleek ook bij 
de opvang van asielzoekers in 2015/16. Eigenlijk zouden we een dergelijke 
opvang niet meer willen, maar de situatie is zeer ernstig. Daarom werkt de 
gemeente Nijmegen weer mee. Nood breekt wet. Het gaat nu om minder mensen 
en kortere tijd. We nemen de ervaringen van vorige keer mee.’3 Het College 
wijst erop dat de overheid de mensenrechten ook bij crisisopvang moet 
garanderen. Het gaat immers om minimumnormen, en de overheid moet zich 
ervoor inspannen om inbreuken op mensenrechten te voorkomen. 

Het COA kondigt aan dat Heumensoord tot januari 2022 open zal blijven. Het 
College doet aan het COA de aanbeveling om de huidige omstandigheden in 
Heumensoord aan de hand van bijgevoegd rapport uit 2016 nogmaals te 
evalueren. Op basis hiervan kunnen verdere aanpassingen aan de huidige locatie 
worden overwogen of in gesprek met gemeentes alternatieve locaties worden 
verkend. Zo kan de problematiek die zich in 2016 voordeed worden voorkomen. 
Het College dringt er bovendien op aan de evacués zo snel mogelijk naar 
reguliere azc’s te verplaatsen waar meer faciliteiten zijn ingericht. 
Op reguliere azc’s zijn privacy en gezondheid geborgd en kunnen kinderen 
gebruik maken van schoolfaciliteiten. 

2 https://www.gelderlander.nl/heumen/heumensoord-is-zo-goed-als-klaar-voor-de-
opvang-van-de-eerste-afghanen-en-dit-keer-gaat-het-anders-rust-en-privacy-daar-
hebben-wij-het-meest-van-geleerd~a9bdd315/ 
3 https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/opvang-afghaanse-evacuees/ 
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Het College is graag bereid tot een gesprek om de aanbeveling verder toe te 
lichten en mee te denken over het minimaliseren van de risico’s. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Charlotte Baarda, beleidsadviseur bij het College, via 
c.baarda@mensenrechten.nl en +31 30 888 38 88. 

Met vriendelijke groet, 

Jacobine Geel 
Voorzitter 

Bijlage: Aanbevelingen Mensenrechten in de Noodopvang Heumensoord, 2016 
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