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Datum 16 december 2016 

Onderwerp Handelingsperspectief overlastgevende asielzoekers 

 

 

In de afgelopen periode hebben een aantal gemeenten en opvanglocaties 

bovenmatig te maken gehad met overlast van asielzoekers. De overlastgevers 

behoren veelal tot een groep asielzoekers uit zogenoemde veilige landen die 

eigenlijk niet in de asielprocedure thuishoren. In aanvulling op de brief van 5 

oktober 2016 met aandachtspunten jaarwisseling 2016/20171 wil ik het lokaal 

gezag in het kader van de bestuurlijke instrumenten om overlast tijdens de 

jaarwisseling tegen te gaan, ondersteuning bieden ten aanzien van 

overlastgevende asielzoekers. 

 

Vanuit de Vreemdelingenketen heb ik op dit moment al een groot aantal acties op 

touw gezet om de overlast te beperken. Ik heb hierover op 17 november en 13 

december een brief aan de Tweede Kamer verzonden.2 In het kort betreft het de 

volgende acties:  

 

• snellere asielprocedures; 

• snellere Dublinprocedures;  

• minder opvang;  

• eerder in vreemdelingenbewaring stellen;  

• beëindiging van de financiële terugkeerondersteuning;  

• stimuleren van een vertrek uit Nederland en  

• een gecoördineerde integrale lokale aanpak. 

 

Voor de lokale aanpak bied ik u met het oog op oud en nieuw, maar ook voor 

daarna, een handelingsperspectief aan dat u in kunt zetten in het voorkomende 

geval van overlast door vreemdelingen. Het handelingsperspectief is gericht op de 

inzet van het vreemdelingrechtelijke instrumentarium, naast de reguliere 

mogelijkheden die geboden worden vanuit het perspectief van openbare orde en 

veiligheid. Hierbij is een actieve rol van het driehoeksoverleg tussen het lokaal 

gezag, het OM en de Politie essentieel. In de gemeenten waar zich een COA-

locatie bevindt is het mogelijk dat de vreemdelingenketen de driehoek versterkt. 

                                                
1 https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/veiligheidsbeleid/nieuws/aandachtspunten-

voor-de-jaarwisseling-2016-2017 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/13/brief-tweede-

kamer-maatregelen-t-a-v-overlastgevende-asielzoekers-uit-veilige-landen-van-herkomst 
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Indien zich in uw gemeente een COA-locatie bevindt, heeft de COA-

locatiemanager al contact met u opgenomen of zal dit binnenkort doen. 

 

Na de overlast in Noord-Nederland is in de gemeenten Groningen en Vlagtwedde 

een casusoverleg ingesteld waarin partners in de strafrechtketen, de 

vreemdelingenketen en het lokaal bestuur intensief samenwerken. Gezien het 

succes van deze integrale casusgerichte aanpak, kan deze werkwijze ook in 

andere gemeenten ingevoerd worden. Voor details verwijs ik u naar de factsheet 

in de bijlage. Daarnaast treft u bij deze brief een overzicht met vragen en 

antwoorden aan die betrekking hebben op de aanpak van overlastgevers binnen 

het vreemdelingrechtelijke kader. 

 

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de vreemdelingenketen enkele dagen 

nodig heeft voor de voorbereidingen van het toepassen van de gewenste 

maatregelen op individuele vreemdelingen. Hoe eerder de lokale driehoek, waar 

nodig in samenspraak met de vreemdelingenketen, in overleg treedt over de 

aanpak van overlastgevende vreemdelingen, des te eerder de voorbereidingen 

gestart kunnen worden.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

K.H.D.M. Dijkhoff  
 

 

 

 

 


