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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Per e-mail 
Aan de staatssecretaris Asiel en Migratie 
Aan de bestuurder van het COA 

Ter informatie aan de minister van VWS, de voorzitter Veiligheidsregio Groningen 
en de directeur publieke gezondheid GGD Groningen 

Datum 30 september 2022 
Betreft Opvolgen situatie AC Ter Apel 

Geachte heer Van der Burg, geachte heer Schoenmaker, 

In de opvolging van de situatie bij het Aanmeldcentrum (AC) Ter Apel heeft de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op 27 september jl. opnieuw een 
bezoek gebracht aan het AC Ter Apel. Ook heeft zij de opvanglocatie in Zoutkamp 
(het zogenoemde wachtportaal) bezocht. De IGJ onderzocht het niveau van 
verblijfsomstandigheden in relatie tot mogelijke bedreigingen voor de gezondheid 
van de mensen die worden opgevangen. 

Met deze brief informeer ik u over de bevindingen en uit ik mijn zorgen over de 
verblijfsomstandigheden van de mensen in de sporthal en op het voorterrein van 
het AC Ter Apel. In de kern verblijft er - zolang er onvoldoende opvangplekken 
zijn - een grote groep mensen in Ter Apel onder schrijnende omstandigheden die 
voor hen gezondheidsrisico’s opleveren. Ik roep u daarom op om al het nodige te 
doen om de verblijfssituatie in Ter Apel te verbeteren en hierdoor de 
gezondheidsrisico’s voor deze mensen te beperken.   

Situatie Zoutkamp d.d. 27 september 2022 
De inspecteurs constateerden dat de fysieke en hygiënische omstandigheden op 
dat moment op de locatie in Zoutkamp op voldoende niveau zijn. Ook de toegang 
en beschikbaarheid van medische basiszorg is daar afdoende geborgd.  

Situatie Ter Apel d.d. 27 september 2022 
In de sporthal van het AC verbleven op het moment van het inspectiebezoek zo’n 
100 mensen, waaronder mannen, vrouwen, baby’s, jonge kinderen, tieners,  
ouderen, mensen met een fysieke beperking en mensen die medische zorg nodig 
hebben. Het aantal voorzieningen (douches en toiletten) in de sporthal was 
onvoldoende voor het aantal mensen dat in de sporthal verbleef. Mensen zaten 
dicht op elkaar; sommigen hadden een matras of een gymmat, anderen zaten op 
een stoel of op de vloer. Baby’s hadden geen eigen passende slaapplek/wiegje. In 
de sporthal was het merkbaar tochtig, koud en de vloer was smerig door het vele 
in- en uitlopen. De vloer in de doucheruimte was vervuild. De mensen konden wel 
gebruik maken van de douches en toiletten die buiten op het parkeerterrein staan. 

Medewerkers van de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en het Nederlandse 
Rode Kruis (NRK) verleenden op het moment van het inspectiebezoek medische 
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basiszorg aan een aantal mensen. De mensen in de sporthal hebben geen 
medische intake en screening ondergaan waardoor de gezondheidsrisico’s niet in 
beeld zijn, aldus de medewerker van het NRK. In de sporthal hangt bovendien 
geen informatie over bereikbaarheid van zorg voor urgente situaties. Medewerkers 
van het NRK en GZA komen periodiek langs in de sporthal om te zien om iemand 
medische zorg nodig heeft. In de sporthal gaan verkoudheidsvirussen rond aldus 
de medewerker van het NRK en verblijven er mensen met griepverschijnselen. 

De inspecteurs kregen van de locatiemanager van het COA te horen dat er nog 
steeds een groot tekort aan (nacht)opvanglocaties is en dat medewerkers van het 
COA dagelijks tot na middernacht bezig zijn om opvangplekken te vinden. De 
verwachting van de locatiemanager was dat het die dag niet meer zou lukken om 
voor alle mensen een opvangplek voor de nacht te vinden. Die omstandigheden 
zijn debet aan de overbevolking van de sporthal.  

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) 
Ook vernamen de inspecteurs dat er in de wachtruimte van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) op dat moment ongeveer 40 AMV verbleven. In de AMV-
opvang van Ter Apel (die is ingesteld op 55 AMV) verbleven op dat moment 298 
AMV. Over de huidige schrijnende verblijfsomstandigheden van deze groep AMV 
hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de IGJ op ambtelijk niveau eerder 
deze week het ministerie van Justitie en Veiligheid bericht. 

Op het voorterrein verbleven op het moment van de schouw door de inspectie 
geen mensen (NB: na het bezoek is in de media het bericht verschenen dat in er 
in de nacht van 27 op 28 september jl. mensen in uitgedeelde tentjes op het 
voorterrein hebben overnacht). Wel stonden er 50-100 mensen in de rij voor het 
hek op het voorterrein van het aanmeldcentrum. Deze rij groeide gedurende de 
dag. Deze mensen - die soms uren in de rij stonden - hadden geen beschutting en 
bescherming tegen de kou en regen. De mensen in de rij droegen overwegend 
zomerkleding en hadden slippers aan. Waarneembaar was dat mensen het koud 
hadden en verkleumd waren. Vrijwilligersorganisaties en het NRK deelden 
wegwerpponcho’s en sokken uit. Veel mensen in de rij maakten een apathische 
indruk. De mensen in de rij konden gebruik maken van de toiletten en douches op 
het parkeerterrein van het AC die dagelijks worden schoongemaakt.  

Gezondheidsrisico’s nog steeds aanwezig in Ter Apel 
Doordat in de sporthal een groot aantal mensen, uiteenlopend van zeer jong tot 
oud en sommige met verkoudheidsklachten of andere medische aandoeningen, 
dicht op elkaar in een te kleine, koude en tochtige ruimte verblijven, ontstaan 
risico’s voor de volksgezondheid. De risico’s zien onder meer (en niet uitsluitend) 
op: ontstaan en verspreiding van infectieziekten, algemene achteruitgang van 
gezondheid als gevolg van uitputting/koude/vervuiling/etc., uitblijven van tijdige 
triagering bij acute ziektebeelden. De risico’s worden bovendien vergroot door de 
vele verplaatsingen van de mensen van de ene naar de andere 
crisisnoodopvanglocatie.  

De huidige situatie in de sporthal levert daarnaast in het bijzonder grote risico’s op 
voor de gezondheid en veiligheid van jonge kinderen en baby’s. Zij hebben meer 
hygiëne en beschutting nodig dan volwassenen. Daarnaast is de basisveiligheid 
van de baby’s niet geborgd omdat zij geen eigen slaapplaats hebben. Op korte en 
langere termijn kan dit een zeer negatief effect hebben voor het gezondheid en 
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het welzijn van deze meest kwetsbaren. De inspectie heeft het COA daarom na 
haar bezoek verzocht per direct de veiligheid van baby’s en jonge kinderen in de 
sporthal te verbeteren door de mogelijkheid te creëren dat baby’s in een eigen 
wieg/bed kunnen slapen in een tochtvrije ruimte, onder hygiënische en veilige 
omstandigheden.  

Zolang er niet voldoende opvangplekken zijn en het tekort mogelijk per 1 oktober 
a.s. nog groter wordt, blijft de situatie bestaan dat er (kwetsbare) mensen in een 
zeer onwenselijke situatie verkeren met bijbehorende risico’s voor hun eigen 
gezondheid en welzijn en voor de volksgezondheid in het algemeen.

De inspectie roept u daarom nadrukkelijk op om in gezamenlijkheid al het nodige 
te doen om de verblijfssituatie van de mensen die nu nog (bij herhaling) in Ter 
Apel in de sporthal, de rij voor het hek of mogelijk het voorterrein verblijven te 
verbeteren. Volgens de IGJ zijn verdere stappen absoluut noodzakelijk om de 
gezondheid en het welzijn van de mensen die het hier betreft te beschermen en 
de risico’s voor de volksgezondheid te beperken. 

Met vriendelijke groet,  

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Angela van der Putten 

Hoofdinspecteur 


