
Onderzoek naar de veiligheid van  
asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers

Vorig jaar heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid gesproken met mensen die in Nederland 
asiel hebben aangevraagd. De Onderzoeksraad heeft hen gevraagd naar hun ervaringen in 
Nederland. De Onderzoeksraad wilde vooral graag weten of deze mensen in Nederland in 
situaties terecht zijn gekomen, waarin zij niet veilig waren of zich niet veilig voelden. De 
gesprekken waren onderdeel van een uitgebreider onderzoek dat de Onderzoeksraad 
heeft gedaan. Hier vindt u een korte beschrijving van dat onderzoek en van de belangrijkste 
onderzoeksresultaten. Ook leest u hier informatie over de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

Wat heeft de Onderzoeksraad onderzocht en waarom heeft de Onderzoeksraad 
dat gedaan?
De Onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van asielzoekers en 
uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. In het onderzoek is speciaal gekeken naar 
de veiligheid van mensen die verblijven in een voorziening van de overheid, bijvoorbeeld 
in een asielzoekerscentrum of een detentiecentrum. De Onderzoeksraad vroeg zich af of 
de Nederlandse overheid genoeg doet om ervoor te zorgen dat deze mensen veilig zijn. 
Aanleiding daarvoor was de zelfmoord van een Russische asielzoeker in het detentie
centrum in Rotterdam begin 2013. Tijdens het onderzoek heeft de Onderzoeksraad zowel 
gesproken met asielzoekers als met medewerkers van organisaties die een rol hebben in 
de asielprocedure, bijvoorbeeld met mensen van het COA en de IND, en met advocaten, 
tolken en artsen. 

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek? 
Uit het onderzoek blijkt dat mensen die in Nederland asiel aanvragen in het algemeen 
veilig zijn in de centra waar zij verblijven. Soms kunnen asielzoekers echter toch in 
situaties terecht komen, waardoor zij psychische problemen krijgen of lichamelijk letsel 
oplopen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de asielprocedure niet goed verloopt, als zij 
niet de juiste medische zorg krijgen of als zij te maken krijgen met geweld of ruzies in de 
centra waar zij verblijven. 

De Onderzoeksraad vindt dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat asiel
zoekers tijdens hun verblijf in Nederland zo veilig mogelijk zijn. Daarom heeft de 
Onderzoeksraad onderzocht wat de medewerkers van alle betrokken organisaties kunnen 
doen om ervoor te zorgen dat asielzoekers veilig zijn. Natuurlijk heeft de Onderzoeksraad 
ook onderzocht wat deze organisaties beter kunnen doen. De Onderzoeksraad vindt dat 
de overheid er bijvoorbeeld voor moet zorgen dat: 

• de organisaties waar asielzoekers mee te maken krijgen, beter met elkaar gaan 
samenwerken; 

• de problemen die zich soms voordoen bij de overdracht van (medische) informatie zo 
snel mogelijk worden opgelost; 

• alle advocaten en tolken hun werk goed doen;  
• asielzoekers met psychiatrische problemen betere medische zorg krijgen; en 
• de betrokken organisaties beter leren van incidenten die zich voordoen. 



Wat gebeurt er met onderzoeken van de Onderzoeksraad? 
De Onderzoeksraad heeft de resultaten van het onderzoek en de verbeterpunten voor 
de Nederlandse overheid opgeschreven in een rapport. Op 24 april 2014 heeft de 
Onderzoeksraad het rapport aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie en aan het Nederlandse parlement. Deze partijen zullen het rapport lezen. Als zij 
het eens zijn met de verbeteringen die volgens de Onderzoeksraad nodig zijn, zullen zij 
maatregelen nemen om die verbeteringen te realiseren. 

Wat is de Onderzoeksraad voor Veiligheid?
De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat mensen in Nederland veilig kunnen 
wonen, werken en reizen. Als er toch een ongeluk of een incident plaatsvindt, dan wordt 
uitgezocht wat de oorzaak daarvan is. Als de oorzaak duidelijk is, kunnen maatregelen 
worden genomen om ervoor te zorgen dat zo’n ongeluk of incident niet nog een keer 
gebeurt. In Nederland is er een organisatie die speciaal is opgericht om ongelukken en 
incidenten te onderzoeken. Dat is de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

De Onderzoeksraad organisatie doet bijvoorbeeld onderzoek als er een vliegtuig neer
stort, als er brand is een chemisch bedrijf, of als een ziekenhuis geen goede medische 
zorg verleent. De Onderzoeksraad beslist zelf welke onderzoeken hij het best kan doen 
om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Als de Onderzoeksraad dat nodig vindt, 
doet hij in zijn onderzoek aanbevelingen aan de partijen die ervoor kunnen zorgen dat 
het veiliger wordt in Nederland. 

Het rapport van de Onderzoeksraad is in het Nederlands te lezen op de website 
www.onderzoeksraad.nl. Een Engelse samenvatting is te vinden op www.safetyboard.nl.
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