	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Aan:

De leden van de Algemene Commissie voor Immigratie en Asiel
Per E-mail verzonden: cie.ia@tweedekamer.nl

Betreft:

Onafhankelijk toezicht op kwaliteit opvang kinderen/gezinnen in azc’s.

	
  

Voorburg, 3 oktober 2011

Geachte leden van de Algemene Commissie voor Immigratie & Asiel,

Binnenkort vindt er een spoeddebat plaats in de Tweede Kamer n.a.v. de berichtgeving
over het COA.
Vooruitlopend hierop vragen wij uw aandacht voor de noodzaak van onafhankelijk toezicht
op de kwaliteit van de opvang van kinderen en gezinnen in de asielopvang.
In het debat van uw Kamer met minister Leers op 8 september j.l. werd door de heer Schouw
een motie ingediend waarin de regering verzocht wordt om onafhankelijk toezicht (door
bestaande inspecties) te organiseren op kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van de opvang
van asielkinderen. Deze motie werd door minister Leers ontraden.
Het argument van de minister was dat er al een orgaan is dat toezicht houdt op het COA,
namelijk de Raad van Toezicht van het COA zelf. En ook functioneert het directoraatgeneraal vreemdelingenzaken van het ministerie van BZK volgens de minister als
toezichthouder. Het lijkt de minister niet verstandig om nog een andere toezichthouder in het
leven te roepen, en daarmee “de toezichthouder de toezichthouder te laten controleren”. Ook
noemt de minister “instanties als Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de
Kinderombudsman”. De minister ziet niets in “een stapeling van toezichthouders”. Wél deed
de minister daarbij de toezegging dat hij de Raad van Toezicht van het COA zal voorstellen
om de kinderen als bijzonder aandachtspunt te beschouwen.
Naar onze mening ontstonden er drie misverstanden in het debat:
1) Het idee dat een zelfstandig bestuursorgaan – of de verantwoordelijk minister
daarvoor – zichzelf kan controleren.
2) Het idee dat het om een nieuw op te richten toezichthoudende organisatie zou gaan.
Het voorstel is juist dat de bestaande inspecties ook toezicht op de opvang die het
COA biedt – en op het COA zelf – gaan houden.
3) Het idee dat de Kinderombudsman als toezichthouder kan fungeren. Die taak heeft
hij wettelijk niet.
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De motie van de heer Schouw werd bij de stemmingen op 13 september verworpen.
Nu blijkt echter – na alles wat er boven tafel is gekomen over het functioneren van het COA –
dat bovenstaande argumenten van de minister niet meer houdbaar zijn.
Vanuit de Werkgroep Kind in azc kregen wij al geruime tijd signalen dat er binnen het COA
mogelijk sprake is van bestuurlijke problemen. Deze conclusie van de NOS kwam voor ons
dan ook niet als een verrassing. Kennelijk was dat voor de minister wel het geval. Op
maandag 19 september gaf hij in Nieuwsuur als reactie niet op de hoogte te zijn geweest van
de problemen binnen het COA. “Deze signalen zijn eerder nooit bij mij terechtgekomen. Als
ik dat geweten had, dan had ik eerder ingegrepen.” Hij geeft aan daarom twee maatregelen te
nemen: verlaging van het salaris van de bestuursvoorzitter van het COA conform de
Balkenende-norm; opdracht aan de Raad van Toezicht van het COA onderzoek te doen,
waarbij ‘de feiten’ boven water moeten komen. Leers: “Ik neem aan dat de Raad van
Toezicht een onafhankelijk onderzoek instelt.” Hij voegt eraan toe: “Ik ben niet degene die
daar aan het stuur zit.” De minister vraagt zich hardop af: “waarom alle mogelijkheden van
meldingen doen, vertrouwenspersonen inschakelen etc. niet hebben gewerkt” binnen het COA.
Hij vindt dat de Raad van Toezicht van het COA dat moet nagaan. Inmiddels is de
bestuursvoorzitter van het COA op non-actief gesteld en is er voor tijdelijke vervanging
gezorgd.
Ons vallen in dit alles drie zaken op:
1) De minister heeft de afgelopen periode (bij ons weten) nergens gewag gemaakt van de
mogelijke negatieve consequenties voor de bewoners van de azc’s. Er wordt gesproken over
een verziekte bedrijfscultuur binnen het COA, over een ‘angstcultuur’ en over mogelijk
wanbeleid (leegstand, geldverspilling etc.). Maar niemand vraagt hoe dit alles zijn weerslag
heeft op de kwaliteit van de opvang en het welzijn van de mensen voor wie het COA
verantwoordelijk is.
2) De minister geeft aan dat hij het heel zorgelijk vindt dat COA medewerkers geen gebruik
hebben kunnen maken van “alle mogelijkheden” binnen de organisatie om klachten, signalen
en andere vertrouwelijke informatie formeel kenbaar te maken. Maar de minister vergeet dat
het niet alleen om COA-medewerkers gaat: voor de bewoners van de azc’s is het nog veel
ingewikkelder om klachten in te dienen bij een organisatie van wie ze zo afhankelijk zijn.
3) De minister bracht het punt rondom het ‘onafhankelijk toezicht op het COA’ in het debat
op 8 september nog als een vertrouwenskwestie. De minister werd gevraagd om
bewijsvoering over de wijze waarop de Raad van Toezicht van het COA toezicht houdt op de
opvang van kinderen in azc’s. Ook werd gevraagd om bewijsvoering hoe de jeugdinspectie
systematisch betrokken zou zijn bij het werk van het COA. De minister reageerde daarop met:
“Bewijsvoering doe je als er gebreken zijn. Dan zeg je: ik wil een duidelijk bewijs van wat u
allemaal hebt gedaan. U kunt het ook omdraaien, en mij vertrouwen geven. Ik begrijp uw
signaal heel goed, maar ik zie het COA niet als een staat binnen de staat. (...) Ik wil mijn grip
erop echter wel houden. Geef mij het vertrouwen dat ik dat goed zal doen en laat mij bewijzen
dat het goed gaat, zodat een verdere versterking van de toezichtsrol niet aan de orde hoeft te
komen.”
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Conclusie
Ons inziens heeft de actualiteit de minister ingehaald. De praktijk bewijst dat er tot nu toe
geen enkel onafhankelijk toezicht gevoerd wordt, noch op de bedrijfsvoering en
bedrijfscultuur van het COA als organisatie, noch op de kwaliteit van de opvang die door het
COA wordt geboden. En dat laatste is waar wij ons vooral ernstig zorgen over maken.
Vanuit de Werkgroep Kind in azc zien wij gerede argumenten om in het aankomend debat
opnieuw aandacht te vragen voor de noodzaak van onafhankelijk toezicht op het COA. Naar
ons idee is het niet nodig om hiervoor een nieuwe organisatie in het leven te roepen, maar dit
als taak te beleggen bij een bestaande toezichthouder, bijvoorbeeld die van het Integraal
Toezicht Jeugdzaken (ITJ).
Het ITJ is een samenwerkingsverband van vijf rijksinspecties die toezicht houden op
organisaties en voorzieningen voor jongeren. Het belang van het kind staat bij het ITJ centraal.
Het ITJ betrekt in haar onderzoek ook de kwaliteit van de samenwerking van voorzieningen
voor jeugd. De vijf inspecties die binnen ITJ samenwerken zijn: de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid, en de Inspectie Werk en Inkomen. Het ITJ heeft echter tot op
heden géén opdracht gekregen om toezicht te houden op de kwaliteit van de opvang van
kinderen in asielzoekerscentra.
Wij hopen dat u mogelijkheden ziet om het onderwerp ‘onafhankelijk toezicht’ opnieuw in
uw overwegingen te betrekken, gezien de recente ontwikkelingen omtrent het COA.
Mocht u nog aanvullende informatie van ons willen hebben of anderszins willen overleggen,
neemt u dan contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

Marjon Donkers, Coördinator Werkgroep Kind in azc
marjon.donkers@gmail.com; 06-12659359
Karin Kloosterboer, Pleitbezorger en onderzoeker kinderrechten, UNICEF Nederland
kkloosterboer@unicef.nl; 06-22566611
Carla van Os, Jurist kinderrechten en migratie, Defence for Children
c.vanos@defenceforchildren.nl; 06-20003200
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