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Samenvatting 
 

De directe aanleiding voor het hier gepresenteerde onderzoek wordt gevormd door de inhoudelijke 

bevindingen zoals beschreven in het Incidentenoverzicht 2019, samengesteld door de Directie Regie 

Migratieketen (DRM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid in coproductie met het Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND) en in samenwerking met de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en 

de Raad voor de Rechtspraak. Hierin zijn de cijfers opgenomen over incidenten op COA-locaties en 

misdrijven waarvan asielzoekers zijn verdacht. Uit dit overzicht blijkt onder meer dat het aantal 

geregistreerde incidenten op COA-locaties in 2019 met 30 procent is gestegen ten opzichte van 2018. 

Deze stijging doet zich het sterkst voor bij het overtreden van de COA-huisregels (met 39 procent). 

En ook voor de categorie verbale agressie en geweld is er in 2019 een aanzienlijke stijging van 32 

procent. De misdrijven die bij de politie zijn geregistreerd waarbij asielzoekers als verdachte zijn 

aangemerkt, blijken in 2019 eveneens te zijn gestegen (met 27 procent) ten opzichte van het jaar 

ervoor. De stijging geldt vooral de registraties van diefstallen zonder geweld. Verder valt in de 

politiecijfers op dat 59 procent van de verdachten afkomstig is uit een veilig land; in 2018 is dit 56 

procent. Deze stijging van zowel het aantal incidenten op COA-locaties als het aantal misdrijven 

waarvan asielzoekers worden verdacht, roept vragen op over de achterliggende oorzaken en de meer 

specifieke kenmerken van de doelgroep. Hierop heeft de staatssecretaris het WODC gevraagd nader 

onderzoek te (laten) doen. Het onderhavige rapport is het resultaat van dit verzoek.   

 

De centrale vraag die met dit onderzoek wordt beantwoord, luidt als volgt:  

 

Hoe kan de stijging in de periode 2018-2019 van het aantal incidenten op COA-locaties en de 

van misdrijven verdachte personen die op enig moment in het peiljaar op een COA-locatie 

verbleven worden geduid?  

 

Voor het beantwoorden van deze vraag is een analyse gemaakt van de incidenten op COA-locaties 

en van de criminaliteit waarvan COA-bewoners zijn verdacht. Hierbij is ook ingezoomd op kwaliteit 

van de geregistreerde data. Tevens zijn de kenmerken van de asielzoekers en COA-locaties 

beschreven. Voor het onderzoek waarbij het Incidentenoverzicht 2019 het uitgangspunt vormt, zijn 

drie onderzoeksmethoden gebruikt, namelijk: deskresearch, bestandsanalyse en een interviewronde. 

De databestanden zoals gebruikt voor het maken van het Incidentenoverzicht 2019 zijn opnieuw 

samengesteld, en waar mogelijk aangevuld met relevante extra variabelen. De bestanden zijn 

vervolgens diepgaander geanalyseerd dan voor het Incidentenoverzicht 2019 het geval is geweest. 

Tevens zijn er aanvullende bestanden opgevraagd bij het COA en het ministerie van JenV. Bij de 

analyse van incidenten op COA-locaties zijn de resultaten gerelateerd aan de bewoners van COA-
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locaties op 30 juni in het peiljaar (dwarsdoorsnede). Bij de analyse van verdachten van misdrijven is 

gewerkt met de gehele populatie uit het peiljaar omdat het om verdachten gaat die op enig moment in 

het peiljaar op een COA-locatie hebben gewoond. Er zijn interviews gehouden met 

vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn bij de asielprocedure, de huisvesting van 

asielzoekers en de registratie van incidenten op COA-locatie en misdrijven waarbij asielzoekers als 

verdachte zijn aangemerkt. De beantwoording van de centrale vraag verloopt langs de lijnen van vier 

thema’s: (1) kwaliteit van de data, (2) beschrijving van de kenmerken van asielzoekers en COA-

locaties, (3) analyse van incidenten op COA-locaties en (4) analyse van criminaliteit door bewoners 

van COA-locaties.  

 

Ad 1 Kwaliteit van de data 

De kans dat een incident wordt geregistreerd, hangt samen met de opvangvorm. Op locaties waar 

permanent COA-personeel aanwezig is – zoals op AMV-locaties, EBTL’s en IBO – is de 

registratiekans (veel) groter. Onderzoek van het COA zelf laat zien dat het personeel van mening is 

dat lichte vergrijpen – zoals het roken op plekken waar dit niet is toegestaan – minder vaak worden 

vastgelegd in de incidentenregistratie dan zwaardere zaken, zoals geweldsincidenten. Op de vraag 

hoe de politie heeft vastgesteld dat een persoon die als verdachte van een misdrijf is geregistreerd op 

enig moment in de periode 2018-2019 als asielzoeker op een COA-locatie verblijft, is het volgende 

antwoord gevonden: het COA heeft een lijst met vreemdelingennummers aan de politie geleverd van 

alle asielzoekers die in het peiljaar op een COA-locatie verblijven. De politie heeft aan de hand van 

het vreemdelingennummer gezocht of deze persoon in BVH is geregistreerd als verdachte van een 

misdrijf. Hierbij is de datum van kennisname leidend om te bepalen of het misdrijf binnen het peiljaar 

valt.   

 

Ad 2 Kenmerken asielzoekers en kenmerken COA-locaties 

Voor het vaststellen van de kenmerken van de asielzoekers die in de periode 2018-2019 op COA-

locaties verblijven, is in kaart gebracht wie er op 30 juni 2018 en 2019 op een COA-locatie verblijft. 

Het gaat daarbij om asielzoekers die een eerste of herhaalde aanvraag hebben ingediend, nareizigers, 

zij-instromers en asielzoekers in het kader van hervestiging. De grootste groep bestaat uit personen 

die een eerste aanvraag hebben ingediend. Deze groep is in 2019 aanmerkelijk groter (65 procent) 

dan in 2018 (45 procent).  

 

De IND kent drie sporen waarlangs de behandeling van de eerste asielaanvraag wordt afgedaan. Spoor 

1 betreft asielzoekers die onder de Dublinverordening vallen. Zowel in 2018 als in 2019 valt ongeveer 

20 procent van de asielzoekers binnen dit spoor. Spoor 2 betreft asielzoekers uit veilige landen. Zij 

staan voor 4 procent van de COA-populatie. De overige asielzoekers vallen in spoor 4, de reguliere 

asielzoekers. 

 

In 2018 bestaat de COA-bewonerspopulatie voor 59 procent uit mannen; in 2019 is dit 62 procent. In 

2019 is het aandeel alleenstaande mannen toegenomen in vergelijking met 2018 (van 30 naar 36 

procent). Het gaat dan vooral om mannen in de leeftijd van 18-29 jaar. In 2018 heeft 3,3 procent van 

de bewoners van een COA-locatie het predicaat alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV’er); 



in 2019 is dit 2,4 procent. Zowel in 2018 als in 2019 komt 9 procent van de asielzoekers uit een veilig 

land. Het gaat onder meer om: Algerije, Armenië, Georgië, Macedonië, Marokko, Oekraïne, Servië 

en Tunesië. Deze landen staan gezamenlijk voor ongeveer 80 procent van de asielzoekers uit veilige 

landen. Het overgrote deel van de asielzoekers dat op een COA-locatie woont, komt uit een land dat 

als niet-veilig is gecategoriseerd. Het gaat vooral om asielzoekers uit Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, 

Nigeria, Syrië en Turkije. Deze landen staan voor ongeveer twee derde van de asielzoekers uit niet-

veilige landen.  

 

Het COA beschikt in de periode 2018/19 over verschillende opvangvormen; deze hangen enerzijds 

samen met de asielprocedure en anderzijds met specifieke kenmerken van de asielzoekers.  

Alle asielzoekers (minus AMV’ers) komen binnen bij een Centrale Ontvangstlocatie (COL) in Ter 

Apel of Budel. Na hooguit tien dagen komen de asielzoekers op een Proces Opvanglocatie (POL). In 

deze fase wordt de asielaanvraag beoordeeld. Na de procesfase verhuist de asielzoeker naar een 

Asielzoekerscentrum (AZC) of de Aanvullende Opvang (AVO) in Maastricht. Dit geldt zowel voor 

asielzoekers die een vergunning hebben gekregen (statushouders), als ook voor degenen die een 

negatieve beschikking hebben ontvangen en voor asielzoekers die een Verlengde Asielprocedure 

(VA) doorlopen. In het laatste geval heeft de IND meer tijd nodig om tot een finaal oordeel te komen. 

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, krijgen vroeg of laat een woning 

aangeboden. Zij die geen vergunning hebben gekregen, moeten terugkeren naar het land van 

herkomst. Als terugkeer vanuit het AZC niet mogelijk blijkt, dan kunnen uitgeprocedeerde 

asielzoekers in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) worden ondergebracht. Na twaalf weken kan 

het verblijf in een VBL worden verlengd als er zicht is op het moment van terugkeer. Zo niet, dan 

wordt de opvang beëindigd. Dit geldt echter niet voor gezinnen met minderjarige kinderen; zij krijgen 

onderdak in een op vertrek gerichte Gezinslocatie (GLO).  

 

Er zijn twee speciale opvangvormen in 2018/19. De eerste betreft de Extra Begeleiding en 

Toezichtlocatie (EBTL). Hier worden asielzoekers ondergebracht die ernstige overlast hebben 

veroorzaakt op een reguliere COA-locatie. Het verblijf duurt maximaal drie maanden. Minderjarigen, 

eenoudergezinnen en asielzoekers met (ernstige) psychische of psychiatrische problemen worden niet 

in een EBTL ondergebracht. Deze laatste groep van asielzoekers kan worden geplaatst op een speciale 

afdeling voor Intensief Begeleidende Opvang (IBO) van het AZC Schalkhaar. 

 

In 2019 verblijven gemiddeld ruim 4.500 bewoners meer op een COA-locatie dan in 2018 (toename 

van 24 procent). Dit wordt veroorzaakt door asielzoekers die op een proceslocatie verblijven als 

gevolg van achterstanden bij de IND waardoor een beslissing over de status van de asielaanvragers 

lang(er) op zich laat wachten. Tegelijkertijd is het aantal bewoners van een AZC nauwelijks 

afgenomen, omdat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn. Met andere woorden: de doorstroom 

door het systeem verloopt in 2019 minder snel dan in 2018 en daardoor verblijven er gemiddeld meer 

mensen op een COA-locatie. 

 

AMV’ers melden zich ook in Ter Apel. Zij krijgen door de rechter een voogd van de stichting Nidos 

toegewezen. AMV’ers in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar verblijven tijdens de asielbeoordeling in een 



Proceslocatie voor AMV’s (POA). Ook 13- en 14-jarige AMV’ers verblijven hier zolang Nidos nog 

geen opvanggezin voor hen heeft gevonden. Kwetsbare kinderen boven de 15 jaar en kinderen met 

een statusperspectief worden als ze dat willen waar mogelijk in opvanggezinnen geplaatst.  

 

Ad 3 Analyse van incidenten op COA-locaties  

In 2018 zijn er 13.088 incidenten geregistreerd op COA-locaties. In 2019 is dit aantal met 31 procent 

gestegen tot 17.145. De gemiddelde bezetting is echter ook toegenomen van gemiddeld 19.458 

bewoners in 2018 naar 23.972 in 2019. Daarmee is de reële stijging (rekening houdend met de 

toegenomen bezetting) aanzienlijk kleiner, namelijk 6 procent. 

 

Wij onderscheiden drie hoofdvormen van incidenten: ‘naar binnen gericht geweld’ (suïcidedreiging 

en zelfbeschadiging), ‘naar buiten gericht geweld’ (non-verbale, verbale en fysieke agressie) en ‘het 

overtreden van huisregels’. De meeste incidenten hebben betrekking op het ‘overtreden van de 

huisregels’. Er zijn iets meer van dit type incidenten per bewoner geregistreerd in 2019 ten opzichte 

van 2018 (0,38 incidenten in 2018 tegen 0,43 incidenten in 2019). De stijging van 6 procent van het 

aantal incidenten op COA-locaties komt geheel voor rekening van het overtreden van huisregels.  

 

• Jongvolwassenen, twintigers en alleenstaande minderjarigen zijn vaker bij incidenten 

betrokken.  

• Bepaalde nationaliteiten zijn relatief vaak betrokken bij incidenten. Dit geldt voor zowel 

herkomstlanden die als veilig (Algerije, Marokko, Tunesië) als niet-veilig (Gambia en Libië) 

gelden.  

• Asielzoekers uit veilige landen zijn relatief vaker bij incidenten betrokken dan asielzoekers 

uit niet-veilige landen.  

• Asielzoekers die bij incidenten zijn betrokken, hebben in 2018 gemiddeld 2,5 incidenten op 

hun naam staan; in 2019 is dit gemiddelde 2,6. AMV’ers uit veilige landen zijn gemiddeld bij 

meer incidenten betrokken, namelijk 7,3 in 2018 en 10,0 in 2019. Overigens is een aantal 

asielzoekers die als AMV te boek staan niet meer minderjarig in 2018/19.   

• Asielzoekers die een eerste asielaanvraag hebben ingediend, zijn vaker bij incidenten 

betrokken dan asielzoekers die op een andere manier zijn ingestroomd.  

• Asielzoekers die spoor 1 (Dublinclaimanten) of 2 (Veiligelanders) lopen, zijn vaker bij een 

incident betrokken.  

 

Deze resultaten gezamenlijk wijzen in dezelfde richting, namelijk dat asielzoekers uit Noord-

Afrikaanse landen en dan vooral AMV’ers uit deze landen frequenter bij incidenten zijn betrokken.       

 

Er blijkt een zeer sterke samenhang te bestaan tussen de opvangvorm en het aantal geregistreerde 

incidenten op COA-locaties. Binnen de twee speciale opvangvormen – EBTL en IBO – worden 

gerelateerd aan de bezettingsgraad veruit de meeste incidenten geregistreerd. Het is gezien de 

behoefte waarin deze speciale opvangvormen voorzien – het opvangen van overlastgevers (EBTL) 

en geesteszieken (IBO) – niet verrassend dat deze bewoners vaak de regels overtreden. Door de 



intensievere begeleiding op deze locaties is er bovendien een grotere ontdekkingskans. Naar verluidt 

worden de regelovertredingen er ook consequent(er) geregistreerd.  

 

Op locaties waar AMV’ers verblijven, worden ook relatief meer incidenten geregistreerd waarbij het 

vooral gaat om naar buiten gericht geweld en het overtreden van de huisregels. Dit gegeven hangt 

vermoedelijk enerzijds samen met de (puber)leeftijd van deze doelgroep en anderzijds met de 

intensievere begeleiding (hetgeen net als bij de groep hierboven inhoudt dat er een grotere kans is op 

ontdekking van de regelovertreding). De reële stijging van het aantal geregistreerde incidenten (6 

procent) komt geheel voor rekening van AMV’ers.   

 

Ook binnen de reguliere opvang verschilt het aantal geregistreerde incidenten per opvangvorm. Met 

de overgang van de COL (intake) naar de POL (beoordeling) neemt het aantal incidenten af, terwijl 

dit weer iets toeneemt in het AZC. Het is slechts gissen naar verklaringen, maar wellicht zorgt de 

beoordelingsfase ervoor dat de meeste asielzoekers zich meer aan de regels houden. Een andere 

verklaring zou kunnen zijn dat degenen die vrijwel kansloos zijn om een verblijfstitel te verkrijgen 

(Dublinclaimanten en veiligelanders) slechts kort op een procesopvanglocatie verblijven. Degenen 

die geen verblijfstitel hebben gekregen en daardoor in een VBL verblijven zijn vaker dan gemiddeld 

voor een incident geregistreerd. Deze incidenten komen voor een groot deel voor rekening van 

veiligelanders.  

 

Ad 4 Analyse van criminaliteit waar bewoners van COA-locaties van zijn verdacht 

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen misdrijven die op of juist buiten een COA-locatie zijn 

gepleegd. Het merendeel van de misdrijven is geregistreerd buiten een COA-locatie. De stijging in 

2019 ten opzichte van 2018 komt voor rekening van de misdrijven die buiten de COA-locaties zijn 

gepleegd. Verhoudingsgewijs gaat het op COA-locaties vooral om geweldsmisdrijven. Buiten de 

COA-locaties betreft het met name vermogensmisdrijven. In absolute aantallen zijn er in 2019 ten 

opzichte van 2018 1.072 misdrijven meer geregistreerd; een groot deel in de vorm van 

winkeldiefstallen (403) en overige diefstallen (424). De reële stijging (gerelateerd aan de bezetting) 

is minder groot (23 procent), want het aantal personen dat tijdens het peiljaar op enig moment op een 

COA-locatie verblijft, is gestegen van 53.236 naar 54.926 personen. Bij de misdrijven die op een 

COA-locatie zijn gepleegd, is het echter zuiverder het aantal misdrijven te spiegelen aan de 

gemiddelde bezetting; dan is er sprake van een daling van 3,6 misdrijven per 100 bewoners in 2018 

naar 3,0 misdrijven in 2019.     

 

Kenmerken van verdachten 

Het beeld dat naar voren komt bij verdachten van misdrijven, is deels vergelijkbaar met dat van 

degenen die bij incidenten op COA-locaties zijn betrokken. Het betreft vrijwel uitsluitend mannen. 

AMV’ers staan voor 4 procent van de populatie (zowel in 2018 als in 2019), maar zij hebben een veel 

groter aandeel in de verdachtenpopulatie. Op COA-locaties staan zij voor 22 procent van alle 

verdachten. Buiten COA-locaties ligt dit aandeel op 14 procent. Ook hier gelden voor beide jaren 

(2018 en 2019) dezelfde percentages. Veiligelanders (met name afkomstig uit Algerije en Marokko) 

zijn sterk oververtegenwoordigd onder de verdachten. In 2018 staan zij voor 12 procent van de 



populatie, maar hun aandeel bij de verdachten is (op COA-locatie) 48 procent en erbuiten (59 procent) 

is fors hoger. In 2019 is het verdachtenaandeel van veiligelanders nog groter: 13 procent van de 

populatie, 52 procent op COA-locaties en 63 procent buiten COA-locaties. 

 

Vormen van criminaliteit 

AMV’ers uit veilige landen zijn in 2019 sterker vertegenwoordigd dan in 2018; dit geldt vooral voor 

vermogensmisdrijven. Tevens blijkt dat veiligelanders – zowel AMV’ers als overige asielzoekers – 

verhoudingsgewijs vaker betrokken zijn bij vermogensmisdrijven en winkeldiefstallen dan bij 

agressieve misdrijven. Maar ook bij agressieve misdrijven zijn asielzoekers uit veilige landen 

oververtegenwoordigd, gemeten naar hun aandeel in de onderzoekspopulatie. 

 

Pleegplaats 

Het aantal misdrijven gepleegd op een COA-locatie is gerelateerd aan de gemiddelde bezetting van 

locatie(s) binnen een gemeente. Er zijn verschillen per gemeente, maar het gaat om relatief kleine 

aantallen. Wel is het zo dat de bewoners van speciale opvangvormen, zoals de EBTL, vermoedelijk 

voor meer geregistreerde misdrijven zorgen. Binnen de gemeenten Amsterdam en Hoogeveen waar 

de EBTL’s zijn ondergebracht in 2018/19, worden relatief veel misdrijven geregistreerd. Misdrijven 

die buiten een COA-locatie zijn gepleegd, zijn overwegend gepleegd in gemeenten waar een of 

meerdere COA-locaties zijn gevestigd (72 procent in 2018 en 69 procent in 2019).  

 

Aandeel en kenmerken veelplegers 

Het aandeel veelplegers (personen die van tenminste tien feiten zijn in het tijdsbestek van vijf jaar) is 

in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018 (van 2,4 naar 3,7 procent van de verdachten). Het gaat 

daarbij verhoudingswijs vaak om jonge alleenstaande mannen uit (veilige) Noord-Afrikaanse landen. 

Deze asielzoekers maken feitelijk geen kans op een verblijfstatus. Ze wonen daarom in de regel 

slechts relatief korte tijd op een COA-locatie. 

 

Tot slot: duiding van stijging van het aantal incidenten en misdrijven  

De analyse laat zien dat de stijging van het aantal geregistreerde incidenten voor het grootste deel kan 

worden verklaard uit het feit dat er in 2019 gemiddeld meer asielzoekers op een COA-locatie 

verblijven dan in 2018. De hogere bezettingsgraad op COA-locaties kan enerzijds worden verklaard 

door de vertraagde beoordelingen van de asielaanvraag door IND-medewerkers (minder personeel en 

complexere aanvragen) en anderzijds door het minder snel uitstromen van statushouders naar 

gemeenten (door een tekort aan beschikbare woningen). Er is geen sprake van een gestegen instroom 

van asielzoekers in 2019 in vergelijking met 2018. De geringe stijging die na correctie voor de 

bezettingsgraad overblijft, komt voor rekening van AMV’ers – met name uit (veilige) Noord-

Afrikaanse landen – en betreft het overtreden van de COA-huisregels. 

 

De stijging van het aantal misdrijven in het peiljaar 2019 voor asielzoekers die op enig moment op 

een COA-locatie hebben gewoond, heeft voor een groot deel betrekking op winkel- en overige 

diefstallen. Deze toename heeft betrekking op misdrijven die buiten COA-locaties worden gepleegd. 



Een belangrijk deel van deze stijging moet worden toegeschreven aan (veelplegende) asielzoekers uit 

Algerije en Marokko (jonge, alleenstaande mannen). 


