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Hoe is het mogelijk dat Bolkestein en Kamp acht jaar lang electoraal voordeel 

konden putten uit hun filippica tegen de ontbrekende uitstroom van uitge

procedeerde asielzoekers. terwijl toch - mede onder verantwoordelijkheid van 

de WD - in 2000 het enig effectieve. met veel moeite tot stand gebrachte. be

leidsinstrument - het Vertrekcentrum Ter Apel - zonder publicitaire ophef 

kon worden gesloten? Hoe kun je - met andere woorden - als politicus ener

zijds opzichtig de publieke aandacht vestigen op een schrijnend probleem. ter

wijl je tegelijkertijd dat probleem niet alleen schromelijk verwaarloost. maar 

datgene wat je er nog wel aan deed ook nog ongedaan maakt? 

Aan de hand van de geschiedenis van de stichting en sluiting van Vertrekcen

trum Ter Apel wordt stap voor stap getoond hoe de twee paarse kabinetten 

een symbolisch terugkeerbeleid hebben gevoerd. Ervan uitgaande dat de agen

da van het nieuwe kabinet vooral zal worden gevormd door hetgeen door de 

beide vorige paarse kabinetten werd verwaarloosd. bevat de onderstaande 

beleidsanalyse ook een perspectief op het nieuwe en hopelijk wel effectieve 

terugkeerbeleid (voor de periode 2002-2006). 

Wanneer in 1994 het eerste paarse kabinet aantreedt, ligt er - vers van de pers -

de herziene Vreemdelingenwet (1994). Het stelsel van centrale opvang en de for

mele toekenning of weigering van de drie verschillende soorten verblijfsvergun

ningen is opnieuw op poten gezet. Dat is één van de onderdelen van de nalaten

schap van het derde kabinet Lubbers. VVD-lijsttrekker Bolkestein wijst er in de 

verkiezingscampagne - en ook daarna - bij herhaling op dat er weliswaar een 

geheel vernieuwd stelsel van beoordeling van asielverzoeken ligt. maar dat de 

terugkeer van uitgeprocedeerden nog niet centraal geregeld is. De terugkeer van 

uitgeprocedeerde asielzoekers wordt min of meer aan het eigen initiatief van de 

belanghebbende vreemdeling overgelaten. Toch zijn er geen ideële of commer

ciële organisaties - zoals wel het geval is bij de aanvoerroutes - die de terugke

rende asielzoeker daarin behulpzaam (willen) zijn. Op dit punt zit er een groot 

gat in de markt van hulp en steun. Alleen de VN-organisatie. rOM (International 

Organizationfor Migration), biedt hier zijn diensten aan. Bij zo'n gat in de markt 

ligt er dus een schone taak voor de overheid. Voortdurend wordt er dan ook in 

de Kamer op aangedrongen dat de nieuwe Staatssecretaris met een beleid komt 

om de groeiende groep uitgeprocedeerden die niet uit spontane beweging het 

land verlaten te begeleiden bij hun vertrek (naar meer perspectiefrijke bestem-
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mingslanden) respectievelijk hun terugkeer. Het sluitstuk van de recent herziene 

Vreemdelingenwet moet dus nog worden gelegd. 

De in 1994 nieuw aangetreden Staatssecretaris Elisabeth Schmitz vindt de rege

ling van de terugkeer van uitgeprocedeerden niet het meest aansprekende 

onderdeel van haar portefeuille. Ze weet aanvankelijk ook niet goed hoe dit pro

bleem moet worden aangepakt. In de Vreemdelingenwet (1994) ligt als uitgangs

punt besloten dat wanneer het asielverzoek van de vreemdeling - ook in laatste 

instantie - is afgewezen, op deze vreemdeling de verplichting rust om terug te 

keren naar het herkomstland (omdat daar naar het oordeel van de Minister geen 

reëel risico voor vervolging bestaat) of om door te migreren naar de traditionele 

immigratielanden (zoals Australië en Canada), omdat daar wellicht betere moge

lijkheden tot economische ontplooiing liggen dan in het arme herkomstland en 

in het tijdelijke gastland Nederland dat met congestieproblemen kampt. 

Uit analyses van het departement komt naar voren dat de terugkeer van uitge

procedeerde asielzoekers wordt belemmerd door een aantal problemen (Winter, 

Kamminga 1998). Zo beschikken uitgeprocedeerden vaak niet over geldige reispa

pieren. Op de ambassade van het land van herkomst dienen voor de retourmi

grant visa te worden verkregen. Voor de asielzoeker ligt er vaak een hoge drem

pel om contact te leggen met de ambassade. Verder moet het vervoer geregeld 

worden en is het noodzakelijk om informatie te verwerven over de mogelijkhe

den om in het herkomstland een woning en een baan te vinden. Het spreekt 

voor zich dat deze informatie per land kan verschillen. Op de diverse Asielzoe

kerscentra (AZC) waar de uitgeprocedeerden verblijven is onvoldoende kennis 

aanwezig om de retourmigranten te ondersteunen. Verder ligt de focus van de 

medewerkers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) op verwelkoming van 

nieuwkomers en niet op het uitzwaaien van uitgeprocedeerden. De oplossing 

lijkt dus te zijn om op landelijk niveau een Vertrekcentrum in te richten waar 

uitgeprocedeerden wel zullen worden ondersteund bij hun retourmigratie. Eén 

van de klassieke vragen die zich daarbij voordoet, is de vraag waar dat centrum 

zal moeten worden gevestigd. Dergelijke locatievragen ('toedeling') gaan in de 

regel gepaard met Nimby-reacties. 

Een centrale veronderstelling achter het instrument 'Vertrekcentrum' is dat 

zeker de helft van de betrokkenen met hulp van het Vertrekcentrum of eventu

eel het lOM naar het land van herkomst zal terugkeren (Tweede Kamer 1994-

1995, 19637, nr. 115). Een kwart van de betrokkenen zal technisch niet-verwijder

baar blijken te zijn. In het ambtelijk jargon wordt hieronder verstaan personen 

die, ook al willen zij wel terug, door omstandigheden niet terug kunnen. Het 

kan bijvoorbeeld zijn dat omstandigheden in het herkomstland een terugkeer 

onmogelijk maken (een nieuwe burgeroorlog bijvoorbeeld) of omdat de ambassa

de van het herkomstland geen geldige reisdocumenten wenst afte geven. Ten 
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aanzien van het resterende kwart nemen de beleidsontwerpers op het departe

ment aan dat zij 'onwillig' zullen blijken te zijn. Ten aanzien van eventuele 

onwilligen zal na drie maanden worden vastgesteld of zij nog wel aanspraak 

kunnen maken op centrale opvang (bad, bed, brood, zakgeld, rechtshulp). Indien 

dat oordeel negatief is, zal de hulpverlening vanwege de staat worden beëindigd 

en worden deze 'onwilligen' buiten de sociale verzorgingsstaat geplaatst. De be

leidsmedewerkers gaan er in 1995 vanuit dat jaarlijks ongeveer 1.300 personen 

in aanmerking zullen komen voor zo'n begeleide retourmigratie. 

De Staatssecretaris maakt overigens geen haast een dergelijk Vertrekcentrum te 

realiseren. Er is immers veel maatschappelijke kritiek tegen het 'gedwongen' ver

trek van asielzoekers die hier uit vrije wil naar toe zijn gekomen en nu met 

dwang zouden kunnen worden verwijderd uit Nederland. Het Internationaal 

Netwerk van locale initiatieven ten behoeve van asielzoekers (INLIA), Vluchtelin

genwerk Nederland en Groen Links laten weten weinig gecharmeerd te zijn van 

zulke 'onmenselijke' maatregelen in naam van een zo welvarende democratie. 

De media staan bovendien erg sympathiek tegenover deze menselijke kijk op 

deze zaak. 

Eind 1994 komt de beleidsontwikkeling in een stroomversnelling. Een externe 

gebeurtenis zorgt ervoor dat een bepaalde gemeente zich spontaan aanbiedt om 

het beoogde Vertrekcentrum te huisvesten. In de Groninger gemeente Vlagt

wedde zullen in 1995 de nodige ontslagen vallen. Het Navo-wapendepot in Ter 

Apel zal dan worden gesloten. Als gevolg daarvan zullen 225 mensen zonder 

werk komen. Zowel de burgemeester van de gemeente Vlagtwedde als de Com

missaris van de Koningin in Groningen spreken de Minister van Defensie op zijn 

verantwoordelijkheid aan om voor de betrokken Defensie-ambtenaren vervan

gende werkgelegenheid te bieden. Een bijkomend voordeel is dat het grootschali

ge Navo-depot als bedrijventerrein vrij zal vallen. Misschien ziet de Minister van 

Defensie kans om andere, vergelijkbare overheid staken naar het Oost-Groninger 

land te lokken. De lobby om via de band van de overheid voor vervangende werk

gelegenheid te zorgen wordt sterker wanneer ook de Engelse puzzeltjesfabrikant 

Milton Bradley aankondigt om de productie-eenheid in Ter Apel (90 arbeidsplaat

sen) te sluiten. 

Aangezien de zorg voor de werkgelegenheid een regeringstaak is en Defensie 

begin jaren negentig in een krimpsituatie verkeert, ligt het voor de hand dat ook 

naar andere, meer expansieve onderdelen van het overheidsbeleid wordt geke

ken. Eén van die meer expansieve delen van het overheidsbeleid is het gevange

niswezen. Ook aan de Staatssecretaris van Justitie wordt de vraag voorgelegd of 

er nog capaciteitsuitbreiding aan zit te komen. Het blijkt mogelijk om in het 

voormalige Navo-depot Ter Apel een Huis van Bewaring te realiseren, met name 
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'De kritiek van 

Bolkestein en zijn 

vele medestanders 

kan slechts worden 

gepareerd door snel 

en zichtbaar iets te 

doen.' 

gespecialiseerd op vreemdelingenbewaring (ex artikel 26 Vreemdelingenwet). En 

wanneer provincie en gemeentebestuur openlijk enthousiast reageren om het 

voorgenomen Vertrekcentrum voor uitgeprocedeerden te 'herbergen' kan de 

Staatssecretaris slechts instemmen met dit gulle aanbod. 

De Tweede Kamer zet er meteen tijdsdruk achter. Het is duidelijk dat er zicht

baar iets moet gebeuren aan het terugkeerbeleid. De kritiek van Bolkestein en 

zijn vele medestanders kan slechts worden gepareerd door snel en zichtbaar iets 

te doen. Wanneer het niet blijkt te lukken om op korte termijn een definitief 

Vertrekcentrum in te richten met het geplande aantal van 300 opvangplaatsen, 

dringt de Kamer er op aan dat er op korte termijn alvast een noodopvang komt 

voor 100 plaatsen. Deze noodopvang kan reeds per 1 mei 1996 officieel worden 

geopend. 

Wanneer de locatiekeuze is gemaakt en het noodgebouw er feitelijk al staat, is 

de verdere beleidsvoorbereiding en beleidsuitwerking nog lang niet afgerond. 

Allerlei uitvoeringskwesties zijn nog niet definitief beantwoord. Hoe moet het 

opvangcentrum worden beheerd? Welke wettelijk gefundeerde (dwang)bevoegd

heden krijgen de medewerkers die de retourmigranten zullen begeleiden? Welke 

instanties zullen met de diverse taken worden belast? Hoe zal het retourmigra

tienetwerk er precies gaan uitzien? 

Zowel de uitwerking als de uitvoering van het beleid wordt opgedragen aan een 

drietal bestaande instanties. De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) zal de 

indicatiestelling verzorgen. De IND zal uitgeprocedeerden, die meestal in een 

AZC verblijven, aanschrijven om naar het Vertrekcentrum Ter Apel te gaan. Het 

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat normaliter de asielzoekerscentra 

beheert, zal ook het beheer op zich nemen van het Vertrekcentrum. Hetzelfde 

regiem dat geldt voor reguliere opvangcentra zal ook worden toegepast op het 

Vertrekcentrum. Aan de bewegingsvrijheid van de uitgeprocedeerden zullen wei

nig beperkingen worden opgelegd. De derde instantie die belangrijke taken 

krijgt toegekend, is de Koninklijke Marechaussee. Deze politiedienst krijgt zowel 

taken op het gebied van begeleid vervoer (naar ambassades en de luchthaven) als 

op het gebied van de bewaking van de openbare orde (met name op het Vertrek

centrum zelf). De druk om het land te moeten verlaten, zal ongetwijfeld aanlei

ding geven tot extra spanningen op het centrum. Aangezien het hier om een 

nieuwe overheidstaak gaat, mag er 'werkende weg' worden geëxperimenteerd. 

Tijdens de uitvoering zullen de regels en werkroutines nader worden uitgewerkt. 

Omdat terugkeerbeleid nog in de kinderschoenen staat en Nederland in 

Europees verband hier een achterstand heeft (Black 1997), kan er nog veel van 

dit beleidsexperiment worden geleerd. 
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Veel gelegenheid om in alle rust aan het beleidsexperiment te werken, werd de 

medewerkers van het Vertrekcentrum overigens niet gegund. Vanaf de opening 

van het centrum was de aandacht van de media op dit nieuwe verschijnsel 

gericht. Het hekwerk en het prikkeldraad rond het voormalige Navo-depot kre

gen een prominente plaats op diverse voorpagina's en journaalbeelden. De afge

legen locatie in het open en wijdse Oost-Groningen sprak tot de randstedelijke 

verbeelding van de gemiddelde journalist. Het feit dat op dezelfde omheinde 

locatie naast een Huis van Bewaring voor vreemdelingenbewaring ook een 

Vertrekcentrum voor uitgeprocedeerden staat, zorgt voor veel verwarring. De 

Werkgroep Vluchtelingen Vrij gaat er bijvoorbeeld zomaar vanuit dat het regiem 

dat in het Huis van Bewaring wordt gehanteerd ook van toepassing zal zijn op 

de uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook INLIA laat zich niet onbetuigd. Er zou vol

gens INLIA sprake zijn van een schending van de mensenrechten. Dit zijn grote 

woorden. Dat doet het altijd goed in de media. Wanneer er bij vervoer naar een 

ambassade dwang wordt uitgeoefend door de Marechaussee is dat meteen een 

nieuwsfeit. In de loop van 1997 besluit het Vertrekcentrum voor het eerst om 

bepaalde uitgeprocedeerden die geen medewerking blijken te verlenen buiten 

het centrum te zetten. De opvang (bad, bed, brood, zakgeld, rechtshulp, etc) 

wordt beëindigd. De onwillige uitgeprocedeerde staat op straat. INLIA organi

seert dat in de herfst van 1997 een twintigtal personen die buiten de opvang zijn 

geplaatst, worden ondergebracht in een tentenkamp te Lheebroek (in de toenma

lige gemeente Dwingeloo). Dit kleine tentenkamp waar mensen in de welvaarts

staat Nederland kort voor de Kerst aan hun lot lijken te zijn overgelaten, krijgt 
bijzonder veel publiciteit. Een voltreffer. 

Het spreekt voor zich dat de politici in Den Haag bijzonder gevoelig zijn voor 

deze publiciteit. Staatssecretaris Schmitz moet allerlei Kamervragen beantwoor

den. Uit de rapportages over de gang van zaken in het Vertrekcentrum komt 

geen al te positief beeld naar voren. Van diegenen die een aanzegging krijgen 

om naar Ter Apel te gaan, besluit ruim 40% om zich daar niet te melden. Deze 

uitgeprocedeerden geven er de voorkeur aan om met 'onbekende bestemming te 

vertrekken'. De uitgeprocedeerde asielzoeker maakt dan uit vrije keuze geen 

gebruik meer van de centrale opvang die het eOA en het Vertrekcentrum nog 

kunnen bieden. Voor degenen die wel in Ter Apel aankomen, blijkt het meestal 

niet mogelijk om binnen drie maanden tot een afronding van de vertrekproce

dure te komen. Het achterhalen van de werkelijke identiteit van de uitgeproce

deerde, het verwerven van reispapieren bij de ambassade in Brussel, het regelen 

van een chartervlucht naar het herkomstland voor slechts enkele passagiers, en 

het verwerven van medewerking van de betrokkene aan deze stappen in het 

terugkeertraject, kosten stuk voor stuk veel meer tijd dan in de draaiboeken is 
voorzien. 
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'In tweede lezing, 

eind 1997, ontstaat 

in de Tweede Kamer 

het beeld dat het 

vrijwillig met onbe

kende bestemming 

vertrekken moet 

worden geïnterpre

teerd als een positief 

beleidsresultaat. Dit 

is een knap staaltje 

van 'spin doctoring'.' 

Ook tijdens het verblijf in het Vertrekcentrum zelf, blijkt een belangrijk deel van 

de uitgeprocedeerden ervoor te kiezen om alsnog 'met onbekende bestemming' 

te vertrekken. In 1996 worden van de 368 personen die een oproep krijgen om 

naar Ter Apel te gaan uiteindelijk 41 daadwerkelijk teruggezonden. In vier geval

len komt deze terugkeer niet op het conto van het Vertrekcentrum, maar heeft 

de VN-organisatie, lOM, een belangrijke rol gespeeld in de succesvolle retourrni

gratie. In 1997 lukt het om van 898 uitgeprocedeerde personen die een aanzeg

ging krijgen om naar Ter Apel te gaan in 64 gevallen tot een feitelijke terugkeer 

te geraken. Vele uitgeprocedeerden vertrekken nog vóór (320) en ook na (65) de 

aankomst in Ter Apel 'met onbekende bestemming'. Van 93 personen kan in de 

pe-riode van drie maanden worden vastgesteld dat zij 'technisch niet verwijder

baar' zijn. Ze worden met behoud van rechten teruggeplaatst in de reguliere 

opvang van het COA. Bij 50 personen valt de beslissing om verdere opvang te 

onthouden, nu onvoldoende wordt voldaan aan de verplichting om medewer
king te verlenen. 

Bij de politieke waardering van deze gegevens is de Tweede Kamer begin 1997 

aanvankelijk geneigd om het vervoer van een AZC naar het Vertrekcentrum Ter 

Apel verder te stroomlijnen, zodat minder uitgeprocedeerden zich 'met een on

bekende bestemming' aan de dans zullen kunnen onttrekken. In tweede lezing, 

eind 1997, ontstaat in de Tweede Kamer echter het beeld dat het vrijwillig met 

onbekende bestemming vertrekken, moet worden geïnterpreteerd als een posi

tiefbeleidsresultaat. Dit is een knap staaltje van 'spin doctoring'. De Staat heeft 

im-mers geen dwang behoeven uit te oefenen op deze personen. INLIA, Vluchte

lingenwerk en een andere stoet met kritische volgers van het beleid kunnen bij 

een 'met onbekende bestemming vertrokken persoon' dus niet aan de regering 

het verwijt maken dat er dwang wordt uitgeoefend. Dwang uitoefenen ten aan

zien van een ongenode gast is ongeoorloofd. Alleen wanneer er een zware straf

rechtelijke overtreding is begaan, zou er vanwege de overheid sprake mogen zijn 

van uitoefening van dwang. Bovendien wordt door het vertrek met 'met onbe

kende bestemming' in de centrale opvang een plekje vrij gemaakt voor een 

nieuw instromende asielzoeker die anders wellicht nog wat ianger in de noodop

vang van een tentenkamp zou hebben moeten bivakkeren. Het initiatief om geen 

kostbare hulp meer te vragen, ligt bij het vertrek 'met onbekende bestemming' 

bij de belanghebbende zelf. In dat opzicht is het 'met onbekende bestemming' 

vertrekken naar het oordeel van de regeringspartijen veruit te verkiezen boven 

het ambtshalve opzeggen van de collectieve hulp bij ontbrekende bereidwillig

heid. Met het tentenkamp in Lheebroek blijkt INLIA een bijzonder gevoelige 

snaar te hebben geraakt. De Kamerleden vinden dat je uitgeprocedeerden niet 

'in de kou mag zetten'; ze mogen daar natuurlijk als 'second-worst'-alternatief 

natuurlijk wel zelf voor kiezen. Ter Apel blijkt in deze beleidsopvatting vooral te 

29 

tJ 

I 

i I 



30 

Wanneer de over

heid voortaan uit

gaat van het beginsel 

van de 'zelfredzaam

heid', hoeft er -

hoera! - ook geen 

dwang meer te wor

den uitgeoefend.' 

werken als afschrikwekkend, 'worst-case-scenario'. 

Wanneer de Tweede Kamer wordt geconfronteerd met de kosten van het beleids

experiment in Ter Apel (minimaal 15 miljoen op jaarbasis) rijzen niet alleen ter 

linkerzijde bedenkingen. Ook ter rechterzijde ontstaat het beeld dat het beleids

experiment Ter Apel 'ondoelmatig' is geweest. Er is dus na de verkiezingen dui
delijk behoefte aan weer wat nieuws. 

De teleurstellingen van Job Cohen 

In de verkiezingscampagne van 1998 wordt volgens afspraak tussen de grote par

tijen geen aandacht besteed aan het asielvraagstuk. Bolkestein besluit na de ver

kiezingen te vertrekken. En ook Staatssecretaris Schmitz had reeds voor de ver

kiezingen te kennen gegeven de actieve politiek te zullen verlaten. Het probleem 

waaraan Hoffnungsträger Job Cohen het hoofd moet bieden, is dat het asielbeleid 

na vier jaar paars beleid volledig is vastgelopen. De opvangcapaciteit van het 

COA moet van 40.000 plaatsen in vier jaar worden vergroot tot 80.000 plaatsen. 

Deze doelstelling is ook vrijwel gehaald, zij het op de tijdelijke basis van artikel 

17 Wet op de ruimtelijke ordening (zie: Jan Brinks 2000). Verder moet de recente 

Vreemdelingenwet (1994) op de schop. Ook dit is inmiddels gelukt. De nieuwe 

Vreemdelingenwet trad 1 april 2001 in werking. Dit heeft al met al erg veel be

stuurlijke energie gekost die aan de feitelijke uitvoering van het beleid werd ont

trokken. Ook ten aanzien van het terugkeerbeleid zou er een oplossing moeten 
worden gevonden. 

Maar hoe werd het probleem nu gedefinieerd? Het probleem was niet dat 

Bolkestein erop wees dat het sluitstuk nog steeds ontbrak, maar de regelmatig 

op de televisie getoonde lekkende tentenkampen. En dat de asielzoekers - zoals 

in diverse andere bestuursrechtelijke procedures - niet in hoger beroep mogen 

gaan tegen een negatieve beslissing van de rechter in eerste aanleg. In het re

geerakkoord van het tweede paarse kabinet treffen wij reeds de kiem van de na

derende beleidsomslag aan: "personen die hier uit vrije wil en op eigen initiatief 

gekomen zijn om hun kansen op politiek asiel te beproeven, dragen wanneer zij 

niet binnen de termen van het verdrag van Genève en de Vreemdelingenwet val

len een eigen verantwoordelijkheid om zelf het land te verlaten en terug te ke

ren dan wel door te migreren". Wanneer de overheid voortaan uitgaat van het 

beginsel van de 'zelfredzaamheid', hoeft er - hoera! - ook geen dwang meer te 

worden uitgeoefend (Tweede Kamer 1998-1999, 19.637, nr.444). En zou er - zoals 

ook is geregeld in de nieuwe Vreemdelingenwet van 2001 - van overheidswege 

geen hulp meer geboden te hoeven worden aan degenen van wie ook in aller

laatste instantie (dus dat is na hoger beroep) is vastgesteld dat zij echt geen poli
tieke vluchteling zijn. 

De media en daarmee dus ook de Tweede Kamer hebben vanaf medio 1998 geen 
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enkele belangstelling meer voor het Vertrekcentrum Ter Apel. Het nieuwe is eraf. 

In Ter Apel zelf werken drie overheidsinstanties op ambtelijk niveau keihard aan 

het verder routiniseren en optimaliseren van de vertrekprocedure. De voorlich

ting aan de reguliere asielzoekerscentra wordt verbeterd. De CGA-medewerkers 

die werkzaam zijn bij de centrale opvang in de meer dan 100 asielzoekerscentra 

worden ingelicht over de mogelijkheden van begeleid vertrek. Wanneer uitgepro

cedeerden een oproep krijgen om naar Ter Apel af te reizen, kunnen de mede

werkers van het CGA voortaan meer zakelijke en neutrale (wellicht zelfs positie

ve, stimulerende) informatie aan deze doelgroep meegeven. De werkafspraken 

tussen CGA, IND en de Koninklijke Marechaussee (I<mar) worden gestroomlijnd. 

De effectiviteit van de procedure neemt bovendien langzaam, maar gestaag toe. 

In 1999 krijgt de Evangelische Omroep zelfs toestemming om de werkwijze van 

het Vertrekcentrum te filmen. In zes afleveringen wordt een openhartig en 

realistisch verslag gedaan van de gevolgde werkwijze. Een en ander leidt niet tot 

grootse protesten. De werkwijze van het Vertrekcentrum is inmiddels maat

schappelijk geaccepteerd. In het dorp Ter Apel was de acceptatie bij voorbaat al 

groot. Er werd immers verloren gegane werkgelegenheid gecompenseerd. 

Bovendien werd er ook in substantiële mate nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. 

De plaatselijk pastoraal werker die een persoonlijke kruistocht tegen het Vertrek

centrum was begonnen, was inmiddels teleurgesteld - over het volledig gebrek 

aan steun vanuit de eigen parochie voor deze actie - vertrokken. INLIA richtte 

haar pijlen inmiddels op de nieuwe Vreemdelingenwet van Cohen en de gedwon

gen uitplaatsing van illegalen (als consequentie van de Koppelingswet van 1998). 

Dat het vertrekcentrum draaide en maatschappelijk was geaccepteerd, was een 

heuse beleidsprestatie die voornamelijk op het conto kan worden geschreven 

van de ambtelijke diensten IND, Kmar en in mindere mate het COA. 

Maar toen viel in juni 2000 opeens het doek. Staatssecretaris Job Cohen is blijk

baar teleurgesteld en besluit het Vertrekcentrum te sluiten. Tot vreugde van de 

gemeente Vlagtwedde is het behoud van werkgelegenheid deze keer wel goed 

geregeld. Ter Apel komt in aanmerking om aan de voordeur van de asielketen 

het vierde Aanmeldcentrum te mogen huisvesten. 

Vanuit een rationeel oogpunt valt het moeilijk te begrijpen dat wanneer de uit

voering eindelijk op gang komt en routinematig kan verlopen, wordt besloten 

om het nu steeds doelmatiger en effectiever wordende terugkeerbeleid te beëin

digen. Vanuit de uitvoering wordt er niet geprotesteerd tegen het besluit van Job 

Cohen. Een belangrijke reden is dat de drie instanties die samen het Vertrekcen

trum hebben moeten trekken: COA, IND en Kmar onderling in een stammenoor

log verwikkeld zijn geraakt. Bestuurlijk Den Haag weigert om in dit conflict het 
verlossende woord te spreken. 

Het COA is primair een instelling van welzijnswerkers die floreert bij het bieden 

van hulp en zorg. In de leiding van het COA is sprake van een hoog PvdA-gehalte. 
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succes worden. 

Vanuit Den Haag 
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kers in het veld. Ging 

er wat mis, dan lag 

dat aan de ambtelij

ke uitvoering op 

locatie die niet op 

orde was.' 

In de periode van het tweede kabinet Kok is het COA de snelst groeiende over

heidsorganisatie van Nederland. Hoofddirecteur Erry Stoové wordt door Minister 

Zalm uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar en eind 2001 geroepen tot 

het hoge ambt van directeur Sociale Verzekeringsbank. 

De IND daarentegen heeft veeleer een justitiële kijk op de zaak. heeft een min

der prominent politiek profiel, en wenst beschikkingen 'te slaan' die de toets 

van elke juridische kritiek (door de rechter in eerste en tweede instantie) kun

nen doorstaan. De hele inspanning van de IND staat in deze periode in het teken 

van het bereiken van kwaliteit (het INK-model). Alles dient zorgvuldig te gaan. 

De kans om ienland af te wijzen die toch een echte politieke vluchteling blijkt te 

zijn, moet zo klein mogelijk worden gemaakt (Nationale ombudsman 1998). Het 

is van groot belang dat de Nederlandse ambassades in de meest populaire her

komstlanden (Irak, Afghanistan, Angola, Azerbeidjan, Iran) zoveel mogelijk gede

tailleerde ambtsberichten over het politieke verleden van de asielaanvrager 

inzenden. Zorgvuldigheid vraagt tijd. De behandeluren bij de IND nemen fors 

toe. 

Tenslotte is er de politiële insteek van de Koninklijke Marechaussee. In beginsel 

beschikt deze dienst over de attitude die dringend nodig is om de wet - ook tegen 

de voorkeur van de belanghebbende in, dus zonder diens instemming, dus bui

ten de poldercultuur om, zelfs zonder het endemische gedogen - te volvoeren. 

Ook op andere plaatsen (bijvoorbeeld in de sociale zekerheid) is gebleken dat 

sociale welzijnswerkers en stricte wetstoepassers moeilijk samenwerken. 

Voor het Vertrekcentrum Ter Apel werden deze bureaupolitieke problemen tot 

de tweede macht verheven. Hoewel er op het Vertrekcentrum zelf duidelijk een 

situatie was ontstaan waarbij over de muren van elkanders organisatie heen 

werd gekeken, kon dit niet gezegd worden van de drie moederorganisaties in 

Den Haag. Geen wonder dus dat de directeur van het Vertrekcentrum medio 

1999 de pijp aan Maarten gaf. Steeds meer managers die in de frontlijn verant

woordelijkheid hadden gedragen en bloot hadden gestaan aan de gesel van de 

vrije pers, de gesubsidieerde advocatuur en de niet altijd even ontspannen uitge

procedeerden, hielden het voor gezien. Ter Apel mocht geen succes worden. 

Vanuit Den Haag kwam er geen enkele steun voor de werkers in het veld. Ging er 

wat mis, dan lag dat aan de ambtelijke uitvoering op locatie die niet op orde 

was. De vervreemding tussen de politiek van de 'beleidsverbeteraar' Job Cohen in 

Den Haag en de noeste werkers in het vooronder van Ter Apel was eind 1999 

compleet. 

In het nieuwe beleid van Job Cohen wordt het terugkeerbeleid een onderdeel 

van de gehele asielketen. Reeds op de aanmeldcentra zou er over terugkeer moe

ten worden gesproken. Ook in de reguliere centra krijgen COA-medewerkers cur

sussen om terugkeervragen deskundig tegemoet te treden. Verder rust sinds 1-4-

2001 op de uitgeprocedeerde vluchteling de verplichting om binnen vier weken 
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het land te verlaten. In ieder geval zal 28 dagen na de negatieve beschikking de 

centrale opvang - ten laste van de staatskas - worden beëindigd. De klassieke 

tegenwerping dat dit beleid op termijn vanzelf zal gaan leiden tot een aanzwel

len van het leger illegalen kon, dankzij de tot op heden bereidwillige medewer

king van bepaalde sociologen en politiekorpsen in de grote steden, glashard wor

den ontkend. Bij aanhoudingen van illegalen met name in de grote steden die 

worden verdacht van ernstige overtredingen en misdrijven, bevinden zich medio 

2000 immers (nog) weinig uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is geen wonder 

omdat het 'met onbekende bestemming vertrokken' in de jaren daarvoor nog 

geen grote vlucht had genomen. Die stroom zal pas in de tweede helft van 2001 

goed op gang gaan komen. In kwantitatief opzicht is de jaarlijkse stroom 

arbeidsmigranten die meestal over een kortdurende of ontbrekende arbeidsver

gunning beschikken, zeker zo groot als de instroom van personen die met een 

asielverhaal een beroep doen op de COA-opvang. Het is dus - statistisch gezien -

geen wonder dat uitgeprocedeerde asielzoekers medio 2001 nog slechts een 

klein onderdeel uitmaken van de illegalen die in de grote steden tegen een poli

tiecontact aanlopen. 

Zeven lessen voor een nieuw kabinet 

Eind 2000 werd Hoffnungsträger Job Cohen voor zijn optisch blijkbaar zeer positie

ve bijdrage aan het Nederlandse asielbeleid beloond met het burgemeesterschap 

van 's lands Hoofdstad. Het is nu aan de juriste Kalsbeek om een consequent 

terugkeerbeleid uit te stippelen. Bij de vorming van dat beleid dient ons inziens 

te worden voortgebouwd op de lessen die uit de opkomst en ondergang van het 

Vertrekcentrum Ter Apel kunnen worden getrokken. Tot besluit van deze 

beleidsverkenning zullen wij daarom zeven lessen trekken. 

1. Wanneer controversieel beleid moet worden uitgevoerd op het niveau van ope

rationele beslissingen, waardoor mensen worden geraakt en die aanvechtbaar 

zijn voor de rechter, is het van groot belang dat de uitvoerende instanties be

schikken over een eigen mogelijkheid om zich in de pers te verweren. De noeste 

zwoegers in Ter Apel kregen wel veel meer media-aandacht dan aanvankelijk 

werd verwacht, maar konden niet beschikken over een eigen voorlichtingsmede

werker. De steun vanuit Den Haag was zeer terughoudend. De voorlichters van 

de drie ambtelijke diensten (COA, IND, Kmar) die met elkaar het Vertrekcentrum 

zouden moeten 'runnen', boden slechts bij zeer hoge uitzondering enig publici

tair tegenwicht. Zo kon het gebeuren dat de Werkgroep Vluchtelingen Vrij en 

John van Tilborg van INLIA de meest bekende woordvoerders in de media zijn 

geweest over het dossier Ter Apel. Zo'n fout wordt - ons inziens - alleen maar 

gemaakt ten aanzien van symbolisch beleid dat de Haagse beleidsmaker goed 
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beschouwd niet echt ziet zitten. 

2. Bij het organiseren van de terugkeer stuiten wij op het probleem dat er vrijwel 

geen organisaties zijn die zich specialiseren in retourmigratie. Op zichzelf is het 

organiseren van reizen geen overheidstaak. In beginsel zouden Nederlandse 

organisaties voor ontwikkelingswerk zoals de NOVIB op dit terrein goed werk 

kunnen doen. Maar om 'ideologische' reden durven dit soort organisaties dit 

niet aan. Op het vlak van de instroommigratie bieden commerciële, meestal 

malafide reisagenten in de herkomstlanden hun diensten aan (Herweijer, 2000). 

Deze organisaties gebruiken allerlei middelen waaronder illegale en dwang

maatregelen om hun diensten aan de man of vrouw te brengen. De nieuwe 

Staatssecretaris of eventueel het nieuwe kabinet zou commerciële reisorganisa

ties - eventueel van niet·Nederlandse origine, zoals het lOM - dienen te interes

seren om op een no-cure·no-pay-basis terugkeerarrangementen in de markt te zet

ten en aantrekkelijk te maken. Zoals onze nationale trots - de KLM - het nodige 

heeft weten te verdienen aan de inkomende asielmigratie, zo zouden we er voor 

moeten zorgen dat deze organisatie ook een graantje gaat meepikken aan de 

grootschalige retourmigratie. Zo'n financiële prikkel zou deze zwakke schakel in 

de 'terugkeerketen' op andere gedachten kunnen brengen. 

3. Bij het organiseren van een geloofwaardige terugkeerketen is het van belang 

om duidelijk te bepalen welke organisatie daar de regie voert. Het was indertijd 

bijzonder halfslachtig om de directeur van het Vertrekcentrum te rekruteren uit 

de hoek van de welzijnsorganisatie COA. Het is veel geloofwaardiger wanneer 

een instantie zoals het Vertrekcentrum opereert onder de leiding van de Kmar 

of eventueel de IND. Per slot van rekening gaat het hier om overheidsdiensten 

die deels tegen de zin en de wens van de betrokkene in worden aangeboden. 

Maar aan dat negatieve overheidsoptreden ligt natuurlijk wel een wet, een zorg

vuldige procedure en een competente ambtelijke organisatie ten grondslag. 

4. Wanneer de Kamer en de Staatssecretaris aandringen om in hoog tempo een 

beleid te gaan voeren, is het ten opzichte van de werkers in het veld wel zo eer

lijk wanneer deze beleidsintentie authentiek is. Een authentiek beleid brengt 

met zich mee dat de Staatssecretaris de uitvoerende instanties steunt, ook wan

neer deze diensten onder vuur komen te liggen van de media. Een authentieke 

beleidsvoorkeur betekent ook dat de politici niet elke keer hun werkelijke be

leidsvoorkeur verzwijgen of wijzigen. Het beleidsexperiment met Vertrekcen

trum Ter Apel waar zeer waardevolle informatie over het verkrijgen van reisdo

cumenten, de omgang met de ambassades van notoire schurkenstaaten en het 

organiseren van reizen is verworven, is om zeep gebracht door opportunistisch 

gemanoeuvreer. Ontwikkelingsprojecten dienen niet puur te worden beoordeeld 
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op de doelmatigheid op korte termijn (de 15 miljoen gulden voor de uitplaatsing 

van 66 uitgeprocedeerden in 1997). Ontwikkelingsprojecten dienen beoordeeld 

te worden op hun mogelijkheden om het beleid voor de nabije toekomst verder 

te verbeteren. Die kans is nu gemist. Gelukkig heeft de nieuwe Staatssecretaris 

laten zien dat ze moedig genoeg is om de draad weer op te pakken. 

5. Wanneer een nieuw en controversieel beleid wordt gestart, is het goed om 

niet al te overhaast van start te gaan. Om aan het geroep van Bolkestein tege

moet te komen, wilde de Kamer zo snel mogelijk starten met het feitelijk sturen 

van uitgeprocedeerden naar Ter Apel. Het noodgebouwtje, de hekken en het 

prikkeldraad vielen echter bijzonder slecht in de media. Deze beeldvorming had 

met een meer zorgvuldige voorbereiding voorkomen kunnen worden. Toen het 

definitieve en representatieve Vertrekcentrum er stond, de hekken waren ge

verfd, de toegang was opgefleurd en het prikkeldraad was verwijderd, wilde 

geen enkele journalist nog afreizen naar Ter Apel om daar mooie plaatjes te 

schieten. Ook ten aanzien van de ondersteunende regelgeving kan worden ge

steld dat deze ontbrak bij de start. Medio 1998 lagen er dankzij de zogeheten 

commissie- Van Dijk uitstekende voorstellen om de ondersteunende lagere regel

geving tot stand te brengen (Tweede Kamer 1997-1998, 19637, nr.322). Deze voor

stellen zijn, toen Job Cohen zijn handen van het Vertrekcentrum aftrok, echter 

nooit geïmplementeerd. Dat kan echter alsnog gebeuren. 

6. Voor een goede aanpak van het terugkeerbeleid kan het ook in de toekomst 

nodig zijn om de deskundigheid en de faciliteiten te concentreren op bepaalde 

plaatsen. Natuurlijk ligt het voor de hand om de nabijheid te zoeken tot bepaal

de luchthavens. Maar niet noodzakelijk moet daarbij worden gedacht aan 

Schiphol. Ook regionale luchthavens als Eelde, Leeuwarden, Twente, Beek, 

Eindhoven bieden goede vertrekmogelijkheden. Een belangrijk aspect van de 

locatie Ter Apel was dat provincie en gemeente van meet af aan ten volle bereid 

waren om medewerking te verlenen aan het beleid. Bij het terugkeerbeleid van 

Elisabeth Schmitz en Job Cohen ging het voornamelijk om een symbolische actie 

voor de Bühne, zonder authentieke intentie om er ook echt wat van te maken. 

Wat dat betreft, mag het niet nog een keer gebeuren dat de regeringspartij VVD 

zal weigeren om de verantwoordelijkheid voor dit - voor haar electoraal zo gun

stige - dossier te nemen. Dat zal het de WO veel moeilijker maken om in te stem

men met slechts symbolische maatregelen en vervolgens weer pogingen te wa

gen electoraal garen te spinnen met kritiek op het gevoerde beleid. 

7. De laatste les is dat medewerkers die moeilijke taken moeten uitvoeren werke

lijk moeten worden gesteund. De soldaten die werden uitgezonden naar Eritrea 

om daar hun vredesmissie te volvoeren, kregen de positieve aandacht van de po-
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litici en werden voor hun inzet beloond. De medewerkers die in Ter Apel moes

ten proberen om uitgeprocedeerde Eritreërs te interesseren voor de opbouw van 

hun eigen land. werden in datzelfde politieke Den Haag over het algemeen ech

ter onthaald op hoongelach. Niets is zo demotiverend als gebrek aan politieke 

steun in controversiële uitvoeringssituaties. Wat dat betreft kreeg het paarse 

kabinet het falende terugkeerbeleid waar het zelf om heeft gevraagd. 

Prof Dr. M. Herweijer is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. 

Mr. G. Heiminge is gemeentesecretaris in Ten Boer. 
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