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Geachte staatssecretaris Broekers-Knol,
Het College voor de Rechten van de Mens (College) en de Nationale ombudsman
bezochten op 29 oktober jl. de noodopvang voor Afghaanse evacués in
Heumensoord. Tijdens dit bezoek hebben de voorzitter van het College en de
ombudsman gesproken met zowel medewerkers van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) als met evacués zelf.
In 2016 brachten we ook een gezamenlijk bezoek aan de toenmalige noodopvang
Heumensoord. Naar aanleiding van dat bezoek stelden we vast dat grootschalige
opvang in dergelijke paviljoens schadelijk is voor de veiligheid en gezondheid
van de asielzoekers. We deden de dringende aanbeveling om de locatie niet
opnieuw, op grote schaal, in gebruik te nemen. 1
Heumensoord is ondanks deze aanbeveling toch opnieuw in gebruik genomen als
noodopvanglocatie. De evacués, waaronder 450 vaak jonge kinderen, verblijven
daar onder omstandigheden die volstrekt ongeschikt zijn voor een verblijf langer
dan een paar weken. Tijdens ons bezoek en tijdens gesprekken met evacués,
constateerden wij een groot gebrek aan privacy. De slaapkamers hebben geen
plafond, maar alleen dunne scheidingswanden. Alle leefgeluiden, waaronder
gesprekken en huilende kinderen, zijn voor iedereen hoorbaar. Ongestoord
slapen is daarmee onmogelijk en er is geen ruimte voor mensen om zich terug te
trekken. Gevoegd bij de onduidelijkheid over de duur van het verblijf en de
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onzekerheid over de toekomst leidt dat tot psychische en gezondheidsproblemen
zoals stress, slapeloosheid en depressie.
Heumensoord is bovendien niet geschikt voor verblijf tijdens de wintermaanden.
Verlenging van de opvangperiode tot na december 2021 is ook om deze reden
onacceptabel. De bewoners moeten ander onderdak krijgen dat bovendien meer
structureel van aard is, om te voorkomen dat ze na korte tijd opnieuw moeten
verhuizen (van noodopvang naar noodopvang). Het betreft een groep evacuees
waarvoor de Nederlandse overheid zegt een extra verantwoordelijkheid te
voelen, maar die in de praktijk verblijft onder omstandigheden die slechter zijn
dan in een regulier AZC.
De situatie in Heumensoord heeft niet alleen gevolgen voor de
gezondheidssituatie van de betrokken evacués, maar heeft ook een negatieve
impact op het integratieproces. 2 Het is in ieders belang dat zo snel mogelijk
gestart wordt met inburgering (inschrijving BRP, huisvesting, taallessen etc.),
zodat deze mensen hun capaciteiten al in de nabije toekomst kunnen inzetten.
Tot slot spreken we onze waardering uit voor de medewerkers van het COA en de
medewerkers en vrijwilligers van andere instanties in Heumensoord. Zij doen er
alles aan om ondanks inadequate omstandigheden het leed van de bewoners te
verzachten.
Het College en de ombudsman gaan graag op korte termijn met u in gesprek over
deze brief. Een afschrift van deze brief sturen wij aan het COA, de Tweede
Kamer en aan de bewoners van Heumensoord die wij spraken.
Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

drs. Jacobine D.C. Geel
Voorzitter College voor de Rechten van de Mens

Reinier van Zutphen
Nationale ombudsman
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