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2500 EA DEN HAAG
Den Haag, 26 juli 2022
Geachte heer Rutte,
Op 13 mei vertelde u aan de NOS dat u zich diep schaamt voor de overvolle asielopvang. Wij
schamen ons ook. Ondanks de opschaling naar de nationale crisisstructuur, is er te weinig verbeterd
en is het elke dag de vraag hoeveel mensen geen toegang hebben tot fatsoenlijke opvang. Iemand
moet boven deze crisis uitstijgen, de regie pakken en de moed tonen om te zorgen voor een
oplossing. U kunt als leider van het kabinet het verschil maken.
Nederland laat toe dat kwetsbare mensen en kinderen in mensonterende omstandigheden moeten
verblijven. Ons land laat toe dat gevluchte kinderen nog meer beschadigd raken.
De beschamende situatie in Ter Apel staat symbool voor de crisis in de asielopvang. Maar niet alleen
de situatie in Ter Apel, ook het noodgedwongen langdurig verblijf in crisisopvang en
crisisnoodopvang is schadelijk voor kwetsbare mensen en kinderen. Kinderen voelen zich op de
massale locaties niet veilig. Ze worden vaak verplaatst, wat leidt tot onzekerheid, stress in het gezin
en ze krijgen daardoor nauwelijks toegang tot zorg en onderwijs.
Momenteel verblijven 2485 kinderen in de noodopvang en zijn 270 kinderen geregistreerd in de
crisisnoodopvang. Vanwege de vele overplaatsingen en achterlopende registratie in gemeenten,
ontbreekt een volledig beeld van de aantallen kinderen in de crisisnoodopvang. Dit gebrek aan
overzicht maakt het onmogelijk om kinderen voorrang te geven bij doorstroom naar geschikte
opvangplekken – een belofte die het kabinet op 6 juli heeft gedaan.
Ondertussen wijst iedereen naar elkaar. Niemand pakt de eindverantwoordelijkheid. Onterecht
ontstaat het beeld dat het niet mogelijk zou zijn om deze opvangcrisis op te lossen. Dat kan wel, zie
de hartverwarmende opvang voor tienduizenden Oekraïners. Kunt u de verantwoordelijkheid nemen
en zorgen dat:
• Met spoed de voorgenomen wetgeving wordt ingevoerd die het mogelijk maakt gemeentes
te verplichten locaties beschikbaar te stellen voor de opvang;
• Kinderen en kwetsbare mensen onmiddellijk voorrang krijgen en overgeplaatst worden naar
een geschikte omgeving waar ze de hele procedure kunnen verblijven;
• De registratieprocessen en informatievoorziening daarover verbeterd worden;
• Er structurele en langdurige oplossingen komen;
• Nederland haar verplichtingen nakomt onder internationale en Europese verdragen en
wetgeving om adequate opvang te bieden aan vluchtelingen.
We denken graag met u en staatssecretaris Eric van der Burg mee. Nederland moet en kan dit
oplossen. U kunt hierin samen met de staatssecretaris het voortouw nemen. U bent aan zet.
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