
'Een morele verplichting voor Nederland' 

SP bepleit 
generaal pardon 

voor asielzoekers 
die al jaren in de 

• opvang zttten 

De uitkomst van een discussie in het 
Partijbestuur is door de Kamerfractie 

snel omgezet in een motie. De SP pleit 
ervoor alle asielzoekers die bij de 

inwerkingtreding van de nieuwe 

Vreemdelingenwet op 1 april 2001 

drie jaar of langer in de opvang zaten, 

in aanmerking te laten komen voor 

een verblijfsvergunning. Jan de Wit: 

'Die mensen zijn het slachtoffer van 

de vastgelopen juridische procedures 

en daardoor blootgesteld aan extreem 

lange wachttijden. Nederland is het 

moreel verplicht om hen een verblijfs

titel te geven.' Dit generaal pardon 

zou ook moeten gelden voor asiel

zoekers die inmiddels uitgeprocedeerd 

zijn. In Spanning de achtergronden 

bij het voorstel. 

van een rechtmatig asiel
verzoek. 
Door de vele procedures 
kwamen de overheidsinstanties 
die de onderzoeken uitvoeren, 
de IND en de Vreemdelingen
dienst, in steeds grotere capaci
teitsproblemen. En dat was ook 
het geval bij de rechterlijke 
macht. Langzamerhand ontstond 
de situatie dat maar weinig pro
cedures binnen de wettelijke 
termijnen konden worden af
gehandeld. 

De veilige landen van 
Buitenlandse Zaken zijn 

bar onveilig 

Wie asielopvang zegt, zegt 
ellenlange onzekerheid. Dat 
heeft er alles mee te maken, dat 
ons opvangsysteem niet was 
ontworpen voor de grote aantal
Jen asielzoekers uit de brand
haarden in de wereld. De groei 
van de instroom hing nauw 
samen met de oorlogen in bij
voorbeeld voormalig Joegosla
vië, Irak, Angola, Somalië en 
Afghanistan. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken onderzocht 
de situatie en verklaarde landen 
'onveilig' waar oorlog woedde 
of waar mensenrechten struc
tureel werden geschonden. Het 
ministerie van Justitie, belast 
met de statusverlening aan 
asielzoekers, besloot vervol
gens dat asielzoekers uit deze 
landen bescherming genoten 
onder het vluchtelingenverdrag 
van Geneve. Deze mensen · 
moesten nog wel uitgebreide 
juridische procedures onder
gaan, waarbij een afwijzing 
weer gevolgd kon worden door 
een nieuwe procedure, een 
voorlopige voorziening of een 
bodemprocedure. Die rechts
bescherming bleek noodzake
lijk, want regelrnatig werd na 
veel procedures erkend, dat er 
in tegenstelling tot eerdere oor
delen wel degelijk sprake was 

Jan de Wit betuigt steun aan de uitgeprocedeerde asielzoekers die 
bivakkeren in het gemeentehuis van Den Haag. 

Bij de onderhandelingen van 
Paars 11 zijn in reactie daarop de 
hoofdlijnen van de nieuwe 
Vreemdelingenwet ontworpen: 
minder procedures en meer 
mogelijkheden om opvang te 
beëindigen. Ook ging het minis
terie van Buitenlandse Zaken op 
zoek naar manieren om de 
landen die ze eerder onveilig 
hadden bestempeld, veilig te 
verklaren. Daarvoor was het al 
voldoende, dat er in een deel 
van het land minder kans was op 
grove schending van mensen
rechten zoals marteling. Zo wer
den landen met grote problemen 
als Irak, Iran, Somalië en Ango-
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la veilig verklaard. Justitie 
besloot vervolgens dat mensen 

uit die landen in principe geen 
recht meer hadden op asiel en 
maar moesten terugkeren. 
Van meet af aan zijn dit landen

beleid en de nieuwe Vreem
delingenwet onderwerp van 
discussie geweest. Vluchtelin
genorganisaties trokken fel van 
leer tegen de ambtsberichten 
van Buitenlandse Zaken die vol
gens hen geënt waren op het 
weren van asielzoekers, en niet 
op het onafhankelijk waarderen 
van de situatie. In de Tweede 
Kamer spraken verschillende 
partijen - waaronder de SP -
zich uit tegen de uitholling van 
de positie van asielzoekers door 
de nieuwe Vreemdelingenwet 
en de conclusies van de arnbts
berichten. Moties werden 
ingediend om landen alsnog 
onveilig te verklaren, zoals Irak. 
De nieuwe Vreemdelingenwet 
2000 werkt niet zorgvuldig, 
maar wel snel. En de regering 
doet er alles aan om dit zo te 
houden, bijvoorbeeld door te 
bepalen dat procedures die ná 
I april 2001 (de invoerings
datum van de nieuwe wet) 
gestart zijn voorrang krijgen. 
De mensen die onder de oude 
wet vallen, moeten hierdoor nog 
langer wachten. Als ze uiteinde
lijk te horen krijgen dat ze uit
geprocedeerd zijn, wonen ze 
hier al jaren en is er geen enkel 
begrip meer voor het vonnis. 
Temeer, daar de vluchtelingen 
Nederland uit moeten, naar een 
'eigen land' dat verre van veilig 
is, maar hooguit een veilig ge
bied heeft- waar ze meestal niet 
vandaan kwamen. 

Uit de opvang - maar niet 
uit Nederland 

Bepalen dat iemand geen asiel 
krijgt, is eenvoudig. Maar wat 
daarna? De centrale overheid 
heeft bepaald dat de opvang 
wél, en de terugkeer niét tot haar 
taken behoort. Dit betekent dat 
ze wel uitgeprocedeerde asiel
zoekers de opvang kan ontzeg
gen, maar niet verantwoordelijk 
is voor waar die dan naartoe 
moeten. Vorigjaar is aan 16.000 
mensen de toegang tot opvang 

ontzegd. Hierover was men zeer · 
enthousiast, want eindelijk was 

het tij gekeerd. Totdat duidelijk 
werd dat meer dan 12.000 men
sen weliswaar uit de statistieken 
waren verwijderd, maar dat 

het onduidelijk was waar ze 
gebleven waren. MOB heet dat, 
vertrokken Met Onbekende 
Bestemming. 
Niet alleen asielzoekers die zijn 
uitgeprocedeerd wordt de op
vang ontzegd. Dat geldt ook 
voor vluchtelingen die een 
tweede asielverzoek doen door
dat ze veel tijd nodig hadden om 
identiteitsbewijzen te verzame
len of aanvullende gegevens; en 
voor asielzoekers die' voordat 
ze in Nederland kwamen, al 
elders asiel aanvroegen (de zo
genaamde Dublin-claimanten, 
naar de plaats waar het akkoord 
hierover is getekend). 

Bij vluchtelingen
organisaties en kerken 

staan dagelijks tientallen 
hopelozen op de stoep 

De gevolgen van uitzetting uit 
de opvang zijn dramatisch. De 
betrokkenen kunnen niet langer 
legaal in Nederland legaal wer
ken, een opleiding volgen of 
sociale voorzieningen gebrui
ken. Ook een huis bewonen 
wordt zeer moeilijk, omdat de 
meeste woningstichtingen een 
legitimatiebewijs vragen. Ze 
hebben een zeer onduidelijke 
rechtspositie en kunnen moei
lijk rechtsbijstand krijgen. Wel 
mogen ze voor medisch nood
zakelijke handelingen naar de 
dokter en mogen leerplichtige 
kinderen naar school 
De nood waarin asielzoekers 
verkeren die uit de opvang zijn 
gezet, leidt ertoe dat er bij 
vluchtelingenorganisaties als 
lnlia, Prime, Vluchtelingen
werk, ASKV en het Autonoom 
Centrum dagelijks tientallen 
mensen aankloppen voor on
derdak. Ook kerken bieden 
regelmatig opvang aan uit
geprocedeerde asielzoekers. Ze 
spreken van een 'inhumane 
situatie die een land als Neder
land totaal niet past'. Kritiek op 
het Paarse asielbeleid komt ook 
vanuit een aantal gemeenten. 

Sommigen weigeren om huma
nitaire redenen mensen uit te 
zetten. Ze zorgen voor verleng
de opvang, bijvoorbeeld als het 
om kinderen gaat. De openbare 
orde speelt hierbij ook een rol: 
mensen die op straat zwerven en 
geen geld hebben zorgen voor 
sociale onrust, en belanden wel
licht in criminele circuits. Vier
endertig gemeentes hebben 
inmiddels officieel beleid 
gemaakt van de verlengde op
vang, volgens de zogenaamde 
Inli.a-methode, een systeem dat 
de beperkte opvangcapaciteit 
verdeelt over de meest hulp
behoevenden. Dat zijn bijvoor
beeld alleenstaande vrouwen, 
moeders met kinderen en zie
ken. 

'Generaal pardon is 
op zijn plaats' 

Geconfronteerd met de gevol
gen van het verscherpte asiel
beleid in combinatie met de veel 
te lange tijd waarin vluchtelin
gen in onzekerheid leven, con
cludeerden Kamerfractie en 
bestuur van de SP dat een gene
raal pardon op zijn plaats is voor 
de mensen die onder de oude 
Vreemdelingenwet al langdurig 
in de opvang zaten. Langdurig 
is daarbij vertaald met 'min
stens drie jaar', een termijn die 
in dit verband vaker gebruikt 
wordt. Daarmee worden meer
dere doelen bereikt: 
• Het lost de inhumane situatie 

op dat mensen jarenlang 
moeten wachten alvorens 
met een negatieve beschik
king geconfronteerd te wor-

den. Wachttijden die alle wet
telijke termijnen ruimschoots 
overschrijden. 

• Door een generaal pardon 
raakt de procedure ontstopt, 
zodat het apparaat zich volle
dig kan richten op het correct 
uitvoeren van de nieuwe 
Vreemdelingenwet. De door
looptijd is in deze wet, die 
overigens ook bezwaren 
heeft, veel korter. 

• Uitzetting van asielzoekers 
die al langer dan drie jaar in 
onzekerheid en hoop leven, is 
schrijnend. De taferelen die 
het oplevert, verbijsteren 
mensen. De sociale onrust 
die dit veroorzaakt in de sa
menleving zal grotendeels 
verdwijnen met dit generaal 
pardon. 

Met dit voorstel gaan we verder 
dan Vluchtelingenwerk, dat 
alleen een generaal pardon voor 
asielzoekers uit onveilige lan
den bepleitte. Het nadeel daar
van is, naast de twijfel aan de 
veiligheid, dat de absurd lange 
doorlooptijden voor mensen uit 
veilig verklaarde landen geen 
rol spelen. 
Over de motie waarin de SP
fractie het voorstel op de poli
tieke agenda zette, is nog niet 
gestemd. Gezien de uitlatingen 
van de regering en andere frac
ties is er echter weinig kans op, 
dat het voorstel een meerder
heid krijgt. 
Voor meer informatie over dit 
onderwerp: bel met fractie
medewerker Lucien Stöpler, 
(070) 318 28 09. 

Geen echte oplossing 
'Een generaal pardon voor deze groep mensen zal een beperkte 
werking hebben, namelijk alleen voor de mensen onder de oude 
wet. Er zullen dus altijd mensen blijven die buiten deze regeling 
vallen,' erkent Jan de Wit. 'Maar uit het oogpunt van menselijk
heid wel het beste dat we nu kunnen doen. Ik besef ook dat elke 
grens discutabel is: wel mensen die drie jaar in de opvang zitten, 
geen mensen die er twee jaar in zitten. En natuurlijk komen er in 
de toekomst weer nieuwe schrijnende gevallen en een nieuwe 
roep om een generaal pardon. De enig echte oplossing is het 
wereldwijd uitbannen van alle redenen om te vluchten: dus ook 
de armoede. Maar het ontbreken van die oplossing mag nooit 
een reden zijn om maar helemaal niets te doen. En dus verde
digen wij met volle overtuiging ons voorstel.' 
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