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CDV 
• 
In gesprel< 

over 
illegalen 

Door Thijs l ansen 

en Bertine Wessels 

'Burgemeester Deetman van Den Haag', zo lazen we in de 
Volkskrant van 10 april, 'heeft een groep uitgeprocedeerde 
asielzoekers, die al een kleine week bivakkeerde in het 
Haagse stadhuis, duidelijk te kennen gegeven dat ze het 
land uit moesten en niet langer op opvang en andere voor
ziening hoefden te rekenen'. In hetzelfde krantenartikeltje 
zegt Deetman dat hij de harde boodschap met pijn in zijn 
hart had overgebracht. 'Als moeders met kinderen bij je ko
men en die kinderen praten ook nog Nederlands, dan zitje 
daar niet als een blok beton. Dan denk ik, waar zijn we mee 
bezig? Maar ik heb ze niets te bieden. En valse hoop wil ik 
niet geven'. Volgens het landelijke beleid, door achtereenvol
gende kabinetten uitgestippeld en Kamerbreed gedragen, 
hebben uitgeprocedeerde asielzoekers niets meer te zoeken 
in Nederland. Asielzoekers die het land uit moeten, krijgen 
28 dagen de tijd om allerlei voorbereidingen voor de reis te 
treffen, worden daarna uit hun huis gezet en moeten ver
trekken (Vreemdelingenwet 2000). Zoals bekend, willen ve
len - om verschillende redenen - Nederland helemaal niet 
verlaten en kloppen aan bij de gemeente: 'Is er misschien 
toch nog ergens onderdak voor ons?' Zo zijn er in Leiden en 
Den Haag naar schatting 1300 migranten zonder verblijfs-
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vergunning (geregistreerd door politie en vreemdelingendienst). 
In 1998 werd het aantal illegalen in de vier grote steden geschat 
op ongeveer 40.000. Nu mensen gewoonweg op straat worden ge
zet, worden de effecten van de nieuwe wet steeds zichtbaarder. 
Gemeentebestuurders zoals Deetman komen hiermee voor moei
lijke dilemma's te staan. Waarvoor kies je: voor barmhartigheid of 
het landelijke overheidsbeleid? Veel gemeenten voelen zich toch 
vaak genoodzaakt om iets te organiseren voor schrijnende geval
len en doen een beroep op allerlei soorten plaatselijke opvang. 
Dat kan een particulier initiatief zijn, maar soms wordt de op
vang door de gemeenten zelfs gesubsidieerd. Op 10 april jl. ver
scheen een onderzoek naar dit soort vangnetten in Den Haag en 
Leiden, geïnitieerd door het Haags Sociaal Beraad. Aangevoerd 
door prof. dr. Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit) en dr. 
Joanne van der Leun (Universiteit Leiden) brachten dr. Jan Vos 
(KPMG) en de junior-onderzoekers Kat ja Rusinovic, Tiziana Chessa 
en Afke Weltevrede de situatie in kaart. CDV sprak met Joanne 
van der Leun naar aanleiding van het eindrapport Nieuwe vangnet
ten in de samenleving. Over problemen en dilemma's in de opvang van 
kwetsbare groepen. 

CDV: Waarom zijn er instanties die 'illega

len' toch nog hulp bieden? 

VAN DER LEUN: Diverse motieven kunnen 

hieraan ten grondslag liggen. De meest 

voorkomende overwegingen zijn van hu

manitaire. professionele en instrumentele 

aard. Bij humanitaire overwegingen komt 

de hulp voort uit sociale normen van me

dedogen. solidariteit en humaniteit. 

Professionele overwegingen hangen sa

men met een specifieke beroepsethiek. 

Deze laat men (bijvoorbeeld in de gezond

heidszorg) vaak zwaarder wegen dan ie

mands verblijfsstatus ofverzekeringsnum

mer. Daarbij komt dat sinds de invoering 

van de Koppelingswet illegalen niet uitge-

sloten mogen worden van medische zorg 

en gemaakte medische kosten kunnen 

worden gedeclareerd. Saillant is echter 

dat ook vóór invoering van de Koppelings

wet al veel hulpverleners medische zorg 

verleenden aan vreemdelingen zonder ver

blijfsstatus. Evenmin als medische hulp. 

mag onderwijs aan illegale kinderen en 

jongeren (tot achttien jaar) geweigerd wor

den. De instrumentele overwegingen - het 

derde motief - hebben vaak te maken met 

het algemeen belang. Denk bijvoorbeeld 

aan handhaving van de openbare orde en 

volksgezondheid en de angst dat de 

vreemdelingen zullen vervallen in crimi

nele activiteiten. 
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CDV: Uit wat voor soort instellingen be- tus. Hulp wordt geboden op de terreinen 

staan die nieuwe vangnetten? van onderwijs, gezondheidszorg, huisves-

ting, praktische hulpverlening en andere 

VAN DER LEUN: Het gaat om kerkelijke instel- zaken. De opvang die geboden wordt, is 

lingen, actiegroepen, individuen en pro- echter vaak beperkt. Daarom kun je het 

fessionals. Zij bieden hulp, omdat zij zich beste spreken van een relatieflosgeknoopt 

daartoe geroepen voelen op basis van hu- netwerk van voorzieningen. Belangrijk 

manitaire en religieuze overwegingen. voor veel organisaties is daarbij de samen-

Gefinancierd worden zij uit particuliere 

gelden - het grootste deel - en bijdragen 

van gemeenten. De precieze bronnen en 

verhoudingen tussen beide soorten bron

nen is lastig aan te geven. Alleen al in Den 

Haag zijn 25 van dergelijke organisaties 

betrokken bij enige vorm van opvang voor 

vreemdelingen zonder geldige verblijfssta-

werking met anderen. Door van elkaars 

bestaan op de hoogte te zijn en in sommi

ge gevallen (nauw) samen te werken, kun

nen veel organisaties op verschillende ter

reinen doorverwijzen naar andere instel

lingen en initiatieven en zo aan de hulp

vraag voldoen of de druk op de eigen orga

nisatie beperken. 
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CDV: In het onderzoeksrapport stelt u dat 

het losgeknoopte netwerk geen aanzui

gende werking heeft. Waarop baseert u 

die stelling? 

VAN DER LEUN: Wij denken dat het geen 

aanzuigende werking heeft, omdat deze 

vormen van opvang beschikken over 

beperkte financiële middelen; bovendien 

onderschrijven de mensen die wij hebben 

gesproken in het algemeen de nieuwe 

Vreemdelingenwet. Ze selecteren mensen: 

ze ontfermen zich vooral over heel schrij

nende gevallen en over gevallen die nog 

juridisch perspectief hebben. Het nadeel 

van het laatste kan wel enigszins zijn dat 

je mensen dan aan het procederen houdt. 

Overigens klopt van alle illegalen die in 

Den Haag en Leiden rondlopen maar een 

klein deel aan. Vervolgens wordt daaruit 

ook nog een selectie gemaakt. Daarnaast 

motiveert het particulier initiatief ook 

mensen om terug te gaan. 

CDV: Acht u het juist of onjuist dat het 

particulier initiatief deze vangnettaak op 

zich neemt? De Raad van Kerken stelt dat 

men het 'onder protest' doet. omdat het 

eigenlijk de taak van de overheid is. 

VAN DER LEUN: Ik heb daarop niet een een

duidig antwoord. Ik vind dat de overheid 

de oude gevallen - van voor de nieuwe 

Vreemdelingenwet - een specifiek pardon 

zou moeten geven. Deze mensen hebben 

de kans gekregen om jaren te procederen 

en hebben vaak kinderen die allang inge

burgerd zijn. Het gaat daarbij om duizen

den mensen. Ik onderschrijf in principe 

de noodzaak van een restrictief vreemde

lingenbeleid, maar ik vind dat miskend 

wordt dat er altijd moeilijke gevallen zul

len blijven. Daarom moeten gemeenten 

armslag krijgen om een losgeknoopt vang

net in stand te houden. Daarvoor zou de 

landelijke overheid wat geld moeten uit

trekken. Voor die moeilijke gevallen is te 

weinig oog. Men fIXeert zich teveel op de 

symbolische kant van het Vreemdelingen

beleid. Daarmee bedoel ik dat men met de 

wet vooral naar kiezers en andere vreem

delingen de boodschap wil uitzenden dat 

Ne-derland heel erg streng is. Aan die 

boodschap wordt alles en iedereen onder

geschikt gemaakt. Mijn stelling is dat het 

Vreemdelingenbeleid niet alleen maar 

symbolisch mag zijn. Verantwoordelijke 

politici moeten zich realiseren dat toela

ting. terugkeer en uitzetting nooit slui

tend zullen kunnen worden. Iemand als 

VVD-kamerlid Kamp wil opvang door ge

meenten verbieden. Dat is erg kortzichtig. 

Je hebt dat losgeknoopte vangnet nodig 

en dat mag ook best erkend worden. Nu 

voelen veel van dergelijke initiatieven zich 

gedwongen tot handelen. terwijl het werk 

niet wordt erkend. 

Bovendien moet ingezien worden dat het 

hier gaat om een afweging van verschil

lende belangen: volksgezondheidsbelan

gen, belangen van openbare orde en hu

manitaire belangen. Het lijkt mij een taak 

van de politiek om die verschillende be

langen in het oog te houden en deze niet 

volstrekt ondergeschikt te maken aan de 

symbolische duidelijkheid. Zeker is dat de 

Binnenhofretoriek van uitzetten en uit

sluiten nu men op gemeentelijk niveau 

stuit op humanitaire, professionele en 

praktische grenzen. 



CDV: Vindt u de nieuwe Vreemdelingen

wet een verbetering? 

VAN DER LEUN: Ook ik onderschrijf de nood

zaak van een restrictief beleid. De uit

gangspunten van de nieuwe wet zijn niet 

slecht. Ik deel de doelstellingen 'meer dui

delijkheid' en 'snellere procedures'. Ik 

constateer echter dat de procedures nog 

even traag verlopen als jaren geleden. De 

wet is een goede basis voor verbetering, 

maar nog steeds kampen de uitvoerende 

instellingen met grote problemen. Daar 

zit onverminderd de bottleneck. Nu er min

der asielzoekers aankloppen, valt te ho

pen dat de doelstellingen beter gehaald 

zullen worden. Ondertussen worden uit

geprocedeerden gewoon op straat gezet, 

zonder dat daarvoor ook maar iets gere

geld wordt. Het is pappen en nathouden. 

Er is geen sluitsteen: geen behoorlijk te

rugkeerbeleid of zelfs uitzettingsbeleid. 

Daarom nemen nu gemeenten en particu

lier initiatief hun verantwoordelijkheid, 

zij het onder protest. Het probleem op lo

kaal niveau wordt steeds groter. Om dat 

duidelijk te maken zou het helemaal niet 

gek zijn wanneer gemeenten en particu

lier initiatief eens een poosje niks zouden 

doen. Ik zou mij goed kunnen voorstellen 

dat de Vereniging van Nederlandse Ge

meenten de verantwoordelijkheid gewoon

weg teruggeeft aan de landelijke overheid. 

Helemaal niks doen is waarschijnlijk niet 

realiseerbaar, maar het zou goed zijn als 

signaal. Iedereen zou zich dan rotschrik

ken. 

CDV: Hoe moet een sluitsteen van de 

Vreemdelingenwet eruit komen te zien? 

VAN DER LEUN: De tot nu toe spaarzaam 

gedane pogingen zijn geen succes geweest. 

Het Vertrekcentrum Ter Apel kostte veel 

geld, maar het resultaat was pover. De 

strenge variant van opsluiten en onder 

dwang uitzetten waar verschillende grote 

politieke partijen aan denken, zal weinig 

opleveren. Nederland moet zich aan inter

nationale verdragen houden en heeft te 

maken met eisen van rechtsbescherming. 

De rechter laat illegalen vaak al weer vrij 

nadat een 'redelijke termijn' is verstreken. 

En men moet niet onderschatten hoever 

mensen gaan om hier te kunnen blijven. 

Er zal veel verzet komen tegen het uitzet

ten onder stevige dwang en hoe harder de 

dwang hoe groter de prikkel om de identi

teit nog minder snel prijs te geven. In ons 

rapport wijzen wij op de praktische wijs

heid van lokale initiatieven. Daar worden 

cursussen gegeven, gesprekken gevoerd of 

wordt er wat geld gegeven. Steuntjes die 

mensen over de streep kunnen halen om 

zonder gezichtsverlies toch terug te keren. 

Zo krijgen illegalen die binnen de afdeling 

'Terugkeer' van de Willem II-gevangenis 

in Tilburg niet-strafrechtelijk vastzitten 

cursussen (opgezet in samenwerking met 

het ROC) om de arbeidskansen in eigen 

land te vergroten. Daarnaast worden ook 

andere individuele methoden gebruikt 

om terugkeer mogelijk te maken, bijvoor

beeld door het bekostigen van zaken die 

relevant zijn voor een succes-volle rentree 

op de arbeidsmarkt in het land van her

komst. De bedragen die met dit soort pro

jecten gemoeid zijn, zo blijkt uit ervarin

gen binnen de Willem II-gevangenis, zijn 

relatief beperkt. Het is van belang dat het 

huidige netwerk van vrijwilligers en aan

wezige expertise wordt benut voor terug-
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keerbeleid. Dit netwerk is immers in staat 

gebleken een vertrouwensrelatie te kun

nen opbouwen met vreemdelingen. die de 

optie van terugkeer makkelijker mogelijk 

kan maken. Volledige medewerking van 

de vreemdeling in kwestie - vooral ten 

aanzien van identiteitsbepaling - is een 

vereiste. Tenslotte kan ook worden ge

dacht aan nauwere samenwerking tussen 

lokale asielcentra en de nieuwe vangnet

organisaties op lokaal niveau. 

CDV: Het dossier inzake de uitgeproce

deerde asielzoekers vertoont alle kenmer

ken van een verlegenheidsdossier. 

VAN DER LEUN: Ja. er is geen ideale oplos

sing. Opvallend is dat Nederland - in ver

gelijking met andere Europese landen -

sinds de zeventiger jaren heel weinig naar 

legalisering voor specifieke groepen grijpt. 

Ook dat instrument kan echter niet in de 

kast blijven liggen. Er moet een bredere 

variëteit aan instrumenten worden inge

zet. Doen we dat niet dan zal het pro

bleem steeds groter worden. 

Ik vraag me wel afwelk probleem en 

waarom groter: uitgeprocedeerden? Maar 

als de nieuwe wet sneller werkt en minder 

procedures uitlokt. dan is het toch rede

lijk om ook uit te zetten. Hebben we het 

hier niet over het pijnlijke. maar tijdelijke 

gevolg van de oude manier van werken? 

K. Rusinovic, J.P. van der Leun, T. Chessa, A.M. 

Weltevrede, G. Engbersen & J. Vos, (2002), Nieu

we vangnetten in de samenleving. Over proble

men en dilemma's in de opvang van kwetsbare 

groepen. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-19-2. 

{te bestellen via risbo.eur.nl] 
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