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Reactie Inspectie

1

DGM

1.1

Eén van de reacties van de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
op de aanbevelingen was dat per 6 mei
2019 drie ketenmariniers aangesteld zijn
die verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling en implementatie van de
zogenoemde Top X aanpak va de meest
hardnekkige overlastgevende en criminele
asielzoekers.

Aanstelling ketenmariniers was een
reactie op de wens van de bm. van
Westerwolde om hulp te krijgen bij de
aanpak. Hierbij heeft SJenV Harbers
inspiratie geput uit de stadsmariniers
in Rotterdam. Er is niet per se een
causaal verband met het EBTL
rapport. Suggestie: tekst veranderen
in -een van de maatregelen die de
SJenV in 2019 na de publicatie van
het EBTL rapport heeft getroffen in de
aanpak van overlastgevende
asielzoekers is de aanstelling van drie
ketenmariniers [...].

Aangepast in h1.1

2

DGM

2.3

Plaatsing in de HTL is een
vrijheidsbeperkende maatregel die naast
een eventueel strafrechtelijk traject en de
ROV-maatregelen bestaat.

Plaatsing in de HTL gaat altijd
gepaard met de vrijheidsbeperkende
art. 56 maatregel, waarmee de
vrijheid van de vreemdeling wordt
beperkt. De htl maatregel an sich is
niet vrijheidsbeperkend.

Al aangepast n.a.v. reactie
wederhoor IND.

3

DGM

2.3

De HTL-maatregel kan op grond van
artikel 56 van de Vreemdelingenwet (Vw)
worden opgelegd door de IND of de DT&V
en wordt uitgereikt door de
locatiemanager van het AZC waar de
overlastgever verblijft. De maatregel is
vrijheidsbeperkend in de zin dat de
vreemdeling alleen met een geldige
reden, bijvoorbeeld bezoek aan een arts
of advocaat, het terrein van de HTL mag
verlaten.

Het COA besluit tot het opleggen van
een HTL maatregel in het kader van
haar ROV beleid. Deze gaat altijd
gepaard met een artikel 56
maatregel, die kan worden opgelegd
door niet alleen de IND en de DT&V,
maar ook door de AVIM.

AVIM toegevoegd in h2.3

4

DGM

3.2

Hoewel de asielzoekers uit Marokko,
Algerije, Libië en Tunesië niet
verantwoordelijk zijn voor alle overlast,
zijn zij dat wel voor het overgrote deel
van de overlast. Hierom richt de Inspectie
zich in dit rapport op deze specifieke

1. Hoewel de asielzoekers uit
Marokko, Algerije, Libië en
Tunesië niet verantwoordelijk
zijn voor alle overlast, zijn zij
dat wel voor het overgrote
deel van de overlast. Hierom

De betreffende zin is
genuanceerder in het rapport
opgenomen. Uiteraard
veroorzaken niet alle
asielzoekers uit de
betreffende landen overlast.

groep. De Inspectie zal in de rest van dit
rapport deze groep aanduiden met
overlastgevers.

richt de Inspectie zich in dit
rapport op deze specifieke
groep. De Inspectie zal in de
rest van dit rapport deze
groep aanduiden met
overlastgevers.
2. Asielzoekers uit Marokko,
Algerije, Libië en Tunesië
gelijkstellen aan
overlastgevers neigt m.i.
naar etnisch profileren. Ik
zou de laatste zin weglaten.

5

DGM

3.2

Het gaat daarbij om asielzoekers
afkomstig uit Marokko, Algerije, Libië en
Tunesië. Dit zijn zogenoemde veilige
landen van herkomst, wat inhoudt dat de
asielzoeker in de regel weinig kans maakt
om in het bezit te worden gesteld van een
verblijfsvergunning.

Libië is géén veilig land van herkomst.
Dit komt ook in hoofdstuk 4 terug.

Al gewijzigd naar aanleiding
van wederhoor IND.

6

DGM

3.2

De groep overlastgevers bestaat uit zowel
minderjarige als meerderjarige
jongvolwassenen die vaak afkomstig zijn
uit slechte gezinsomstandigheden.

Uit onze gegevens blijkt dat de groep
overlastgevers niet alleen bestaat uit
jongvolwassenen.

Nuancering toegevoegd; de
groep bestaat overwegend uit
…

7

DGM

3.3.2

In de onderstaande afbeeldingen is ter
illustratie weergegeven hoeveel ROV 5 en
ROV 6 maatregelen in het eerste kwartaal
van zijn opgelegd door het COA.

Tussen van en zijn hoort het jaartal
2020.

Overgenomen.

8

DGM

3.3.2

Bij minderjarigen die zeer lastig of niet te
begeleiden zijn kan COA de jongere als
uiterste middel overplaatsen naar de
PON-locatie van Nidos.

Het COA kan een amv aanmelden
voor plaatsing op de PON en Nidos
gaat daar in principe altijd mee
akkoord. De daadwerkelijke
overplaatsing gebeurt echter alleen
indien er plek is op de PON.

Overgenomen.

