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en ons kenmerk vermelden.
Wiltuslerhts één zaak In uw
brief behandelen.

Geachte heer K
In de afgelopen weken hebt u diverse brieven gestuurd met betrekking tot geweld
tegen personen met een LHBTI-achterg rond in asielzoekerscentra. Deze brief is
een reactie op uw brieven.
Allereerst wil ik benadrukken dat bedreigingen en geweld, in welke vorm dan ook,
niet worden getolereerd. Asielzoekers moeten veilig kunnen verblijven in de
asielzoekerscentra. Intolerantie tegen medebewoners past hier niet bij. COA
medewerkers, beveiligers en vrijwilligers op de centra zetten zich dagelijks in om
de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Indien dat nodig is schakelt het
COA de politie in en dringt er bij eventuele slachtoffers op aan om aangifte te
doen bij de politie. Medewerkers van het CDA ondersteunen de slachtoffers hier
ook bij.
De signalen in uw brieven neem ik uiterst serieus en naar aanleiding van
gerapporteerde incidenten zijn ook diverse maatregelen getroffen. Ik kan, gelet
op de privacy van betrokkenen, niet ingaan op individuele zaken. Wel zal ik in
meer algemene zin ingaan op de door u beschreven punten.
In uw brief van 19 februari jl. verwijst u terecht naar maatregelen die door mijn
voorganger genomen zijn. Dit betrof een breed scala aan maatregelen, opgesomd
in de zogenaamde “maart brief” van 31 maart 2016 aan de Tweede Kamer. In
genoemde “maart brief” wordt onder andere beschreven dat kwetsbare
vreemdelingen, als dit nodig is in verband met hun veiligheid, tijdelijk een andere
plek binnen de COA-opvang kunnen krijgen. Dit kan een plek dicht bij de
beveiliging zijn en/of op een eigen kamer of bijvoorbeeld in een aparte vleugel in
de opvang waar ook andere kwetsbare personen worden geplaatst.
Het COA bekijkt wat in het Individuele geval nodig is en draagt zorg voor een
veilige plek. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de overlastgevers worden
aangepakt. In zaken zo ernstig als beschreven in de brieven van respectievelijk 9
en 15 maart ji., is dat een zaak van het COA en politie. Zonder specifiek in te
gaan op deze zaak kan ik melden dat het CDA in overleg met betrokkene
overplaatsing, extra toezicht en zorg heeft geboden en dat medewerkers van
CDA, Politie en zorgverleners volledige aandacht hebben voor betrokkene. Het
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beeld dat door LGBT Asylum Support wordt geschetst over de wijze waarop in
deze zaken door het COA, politie en hulpverlening wordt omgegaan deel ik niet.
Ik heb op basis van de informatie die Ik over deze zaken ontvangen het
vertrouwen dat op adequate wijze wordt gereageerd.
Wanneer overlastgevers in een aslelzoekerscentrum verblijven, dan beschikt het
COA over een uitgebreid pakket aan maatregelen om ongewenst gedrag aan te
pakken. Het kan hierbij onder andere gaan om boetes, uitsluiting van opvang en
overplaatsing naar de Extra Begeleiding en Toezicht Locatie (EBTL).
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In de brieven gaat u in op enkele inhoudelijke situaties. Zoals eerder aangegeven
kan ik niet ingaan op de individuele omstandigheden. Wel vind ik het belangrijk te
benadrukken dat er in deze gevallen goed contact is met de betrokken personen.
Bij elk incident wordt in gesprek met de betrokken personen al tijdens het
feltenonderzoek gekeken naar wat de beste verblijfplaats is voor betrokkene. Dit
als onderdeel van het zoeken naar een passende structurele oplossing. Zoals
u ook in uw brieven schrijft, wordt bij het bekend worden van een melding door
het COA gehandeld. Het is dan ook van essentieel belang dat betrokken personen
op locatie melding maken van incidenten en eventueel aangifte doen bij de politie.
Hierdoor kunnen de feiten onderzocht worden en mogelijk daders in beeld komen
(onafhankelijk of zij in de opvang verblijven). Ook kunnen de COA-medewerkers
begeleiding bieden richting (medische) hulp indien nodig.
—

—

Voor wat betreft de communicatie over incidenten, is het belangrijk dat de
gemaakte afspraken hierover worden gerespecteerd. Het is in belang van
betrokkenen dat deze zaken direct bij het COA worden gemel. Het COA zal
binnenkort contact met u opnemen. Mochten er in de tussentijd-nog zaken zijn die
aanleiding geven voor een gesprek, dan vraag ik u dit te doen conform de
opschalingslijn die tussen LGBT Asylum Support en het COA is afgesproken, zodat
het COA-medewerkers zo snel mogelijk kunnen handelen.
.

Conform uw verzoek stuur ik een afschrift van deze brief aan de Tweede Kamer.
Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Mark Harbers
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