
Onderzoekers universiteit vergelijken Ter Apel met Tahrirplein 
Recht op demonstreren met slimme truuks ontnomen  
 
Uitgeprocedeerde vluchtelingen is in Ter Apel het recht om vrij te 
demonstreren met slimme trucs ontnomen. Dit blijkt uit een onderzoek naar  
de gebeurtenissen van voor en na de ontruiming van het tentenkamp op 23 
mei, door de Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Het kabinet heeft 'niet rechtstatelijk' gehandeld. "Ons bekruipt sterk het gevoel dat dit 
spel op het hoogste niveau vanuit Den Haag werd georkestreerd", schrijven mr 
Adriaan Wierenga, onderzoeker aan de Groningse Universiteit en professor mr dr Jan 
Brouwer, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (njblog.nl, 22 
juni jl). Minister Leers zei 1 juni nog tegen NRC Handelsblad dat hij 'geen rol' heeft 
gespeeld bij de ontruiming, de beslissing om hiertoe over te gaan kwam volgens hem 
van de burgemeester. De Groningse deskundigen die de zaak onder de loep namen, 
geloven dit niet. 
Bij een bezoek aan het tentenkamp vijf dagen voor de ontruiming, toen er nog zo'n 
250 actievoerders méér aanwezig waren dan op de ontruimingsdag, was 
burgemeester Kompier volgens actievoerder Ali Mohamed Abdille uit Somalië 'positief' 
over de veiligheid. Ook op het NOS journaal die avond leek ze nog niet aan 
ontruiming te denken. Toch werd tot ieders grote verrassing het gebrek aan veiligheid 
later als reden gegeven voor de ontruiming van het protestkamp.  
De burgemeester kon zelfs niet wachten tot de rechter zich een dag later over de zaak 
zou buigen, hoewel ze dat volgens diverse deskundigen wel had moeten doen, zeker 
omdat de advocaat van de actievoerders alle betrokken instanties had laten weten dat 
de dag erna een kort geding zou plaatsvinden.  
 
Burgemeester geen respect voor rechter 
Volgens Tom Barkhuysen, hoogleraar staatsrecht in Leiden en advocaat in 
Amsterdam, hadden de actievoerders, omdat het hier om een 'fundamenteel recht' 
gaat, de kans moeten krijgen over hun demonstratierecht 'een oordeel van de 
voorzieningenrechter te vragen en had dit oordeel ook moeten worden afgewacht'. 
"Gebeurt dit niet, dan is ook het respect voor de rechter in het geding", schrijft de 
hoogleraar op nrc.nl (rechtenbestuur).  
Alleen in een 'noodsituatie' had ze hiervan af kunnen wijken maar volgens Barkhuysen 
was daarvan geen sprake omdat de situatie in het tentenkamp 'niet plotseling zodanig 
verslechterde dat niet nog even gewacht kon worden'.  
Volgens Wierenga en Brouwer had de burgemeester op grond van de Wet openbare 
manifestaties 'aanwijzingen' kunnen geven over brandveiligheid. Actievoerder Ali 
Mohamed Abdille: "Als mevrouw Kompier het niet veilig had gevonden, had ze ons dat  
gewoon kunnen vertellen". De onderzoekers vinden het dan ook 'onnodig hard' dat 
Kompier naar het 'noodbevel' greep. De Groningse rechter vond de ontruiming 
eveneens disproportioneel. Er waren andere maatregelen mogelijk. De dag na de 
ontruiming bepaalde de rechtbank Groningen dat de ontruiming niet had mogen 
plaatsvinden maar toen was het te laat. Actievoerders konden niet terug naar het 
terrein omdat er intussen hekken omheen waren geplaatst.  
 
Verdacht toevallig 
Een week later verloren ze de rechtszaak die oorspronkelijk was aangespannen tegen 
de noodverordening. Die verordening was intussen ingetrokken dus kon niet meer 
aangevochten worden. Daarom ging de zaak om het plaatsen van hekken en het recht 
op demonstreren op dit terrein. De rechter vond dat het COA de hekken daar mocht 
neerzetten omdat de opvangorganisatie tenslotte een gebruikersovereenkomst over 



het terrein heeft met de gemeente. In die overeenkomst staat dat het terrein niet 
door derden mag worden gebruikt. De onderzoekers vinden het evenals de 
actievoerders verdacht toevallig (de NRC noemt het 'wonderbaarlijk toevallig') dat die 
gebruikersovereenkomst net twee weken voor de ontruiming zou zijn afgesloten en 
dat dit pas op de zitting bekend werd. Ze vragen zich dan ook af of deze 
overeenkomst niet is bedacht om meer kans te maken in de rechtszaal.  
In de overeenkomst staat dat het COA het terrein niet door derden mag laten 
gebruiken en dat daar een boete op staat van 500 euro per dag. Dit zou betekenen 
dat de opvangorganisatie nu 8000 euro aan de gemeente Vlagtwedde waar het dorp 
Ter Apel onder valt, moet betalen. De onderzoekers vragen zich af of het wel waar is 
dat dit er echt in stond. Ze denken niet dat het van betaling van die 800 euro gaat 
komen.  
Ook Folkert Jensma voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad gelooft daar 
'geen biet' van (23/6). Het lijkt waarschijnlijk dat de overeenkomst achteraf uit de 
mouw is geschud maar dat valt vooralsnog niet aan te tonen.  
 
Met lege handen 
Deskundigen denken dat de noodverordening die vlak na de ontruiming werd 
afgekondigd en die verbood het terrein opnieuw te betreden, met succes 
aangevochten had kunnen worden, zeker na het winnen van de zaak tegen de 
ontruiming. Maar omdat de verordening vlak na de plaatsing van het hek werd 
ingetrokken, en omdat er een gebruikersovereenkomst was, stonden de actievoerders 
met lege handen. Letterlijk en figuurlijk want de actievoerders moesten 2x1300 euro 
'onkosten' betalen van de twee procespartijen gemeente Vlagtwedde en COA. 
Inmiddels is een deel van dit geld bijeengebracht door solidaire mensen en 
organisaties. 
Folkert Jensma (voormalig hoofdredacteur) van NRC Handelsblad zegt in een 
opiniestuk (23 juni jl): "Het recht op toegang tot de rechter, om te demonstreren en 
op vrijheid van meningsuiting- het is allemaal om zeep geholpen".  
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