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Onuitzetbaar 
 
48 % van de mensen die in Nederland wonen zonder verblijfs-
vergunning kunnen het land niet uitgezet worden, geeft Minister Leers toe in zijn brief 
‘Terugkeer in het vreemdelingenbeleid’. Leers’ oplossing is het opvoeren van de druk, 
een voortzetting van de strategie die al jaren niet gewerkt heeft. Aan zijn brief hangt 
een moreel prijskaartje, in de vorm van aanhoudende mensenrechtenschendingen. 
Hebben we echt geen alternatieven, of willen we ze gewoon niet zien? 
 
Het gaat om tienduizenden mensen. Om hen tot vertrekken te bewegen voert onze overheid 
de druk op hen al jaren zo hoog op, dat toonaangevende mensenrechtenorganisaties 
Nederland aanhoudend op de vingers tikken.  
Toch stelt Leers nu onder het motto ‘van drang naar dwang’ voor de druk op onuitzetbaren 
nog verder op te voeren. Dit beleid is gebaseerd op een illusie: dat alle mensen die zonder 
verblijfsvergunning in Nederland verblijven zelfstandig terug kunnen naar het land van 
herkomst, of daar door de overheid toe gedwongen kunnen worden. Uitzetten is echter geen 
eenvoudige procedure, hoewel sommige politici dat wel zo doen voorkomen. De procedure 
kan formeel mogelijk zijn, maar is door bureaucratie, corruptie en onwilligheid door alle 
betrokken partijen zover te vertragen dat uitzetting vaak feitelijk onmogelijk is. Dat de 'schuld' 
onverminderd altijd bij één van die partijen ligt, is een fictie.  
 
Het nut van dwang 
Dat gedwongen uitzetting tot nu toe in ongeveer de helft van de gevallen niet gelukt, ligt er 
niet aan dat we te zacht zijn geweest. Vreemdelingendetentie onder zware omstandigheden 
blijkt niet te helpen. Ook niet als die zo lang mogelijk gerekt wordt, en herhaaldelijk 
toegepast. Ook niet als mensen tussendoor zonder enige voorziening op straat gezet 
worden, en zij wat ze in de tussentijd moeizaam aan bestaansvoorwaarden opgebouwd 
hadden elke keer weer kwijtraken. 
Onuitzetbaarheid bestaat en verdwijnt niet met spierballentaal. De illusie blijven koesteren 
dat deze hele groep te bewegen is tot zelfstandige terugkeer heeft geen zin. Dat levert 
Nederland zwaarwegende morele vragen op.  
 
Morele vragen 
Hoe om te gaan met mensen die hier niet mogen blijven? Als de rechter zo beslist heeft, is 
het humaan om mensen die geen recht op legaal verblijf hebben te begeleiden bij terugkeer. 
Daar is iedereen het wel over eens. Maar wat moeten we denken over degenen die zich tot 
het uiterste verzet omdat terugkeer een onoverkomelijk schrikbeeld oplevert, zoals de man 
die zich dit voorjaar in brand stak op de dam, of degene die door allerlei omstandigheden 
echt niet weg kan? Zal een boete, zoals Leers nu voorstelt, of een inreisverbod dat hun 
bestaan op deze plek op zich al tot criminele handeling verklaart, dan wel helpen?   
 
Verantwoordelijkheid 
We kunnen alle verantwoordelijkheid bij de migrant leggen, zoals Leers nu doet: je bent zelf 
gekomen, dus los het maar op. In principe zijn humanisten erg voor eigen 
verantwoordelijkheid en keuzes maken. Maar dan moet er wel voldoende perspectief zijn. 
Voldoende mogelijkheid om met die verantwoordelijkheid tot een zinvol leven te komen. Als 
dat ontbreekt, zoals bij de onuitzetbaren, moet je bij die overheidseis morele vragen stellen.  
Waarom is het zo moeilijk om te erkennen dat ons terugkeerbeleid als sluitstuk van ons 
vreemdelingenbeleid gewoonweg  niet uitvoerbaar is? Hoe kan het, dat we dat in onze 
discussies over de aanpak van irreguliere migratie dat gegeven niet oppakken? 
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Twee kampen 
In Nederland voeren we geen productief debat over hoe we met internationale 
migratiestromen kunnen omgaan. We kennen grofweg maar twee posities: deze mensen zijn 
slachtoffers, kunnen niet anders, en moeten verwelkomd worden, of deze mensen zijn 
frauduleuze en criminele gelukszoekers, die we met harde hand moeten weren of uitzetten. 
De standpunten worden steeds in nieuwe vormen herhaald. De aanhangers van beide 
kampen verketteren elkaar graag en aanhoudend.   
 
Creatieve alternatieven 
In dit debat, waarin we elkaar over en weer beschuldigen van gevaarlijke naïviteit of 
gevaarlijke mensenrechtenschendingen lijkt geen ruimte te zijn voor creativiteit. Lijkt, want er 
zijn wel degelijk wetenschappers die visies op dit punt ontwikkelen. Zij opperen bijvoorbeeld 
een alternatieve visie op deze migranten, niet als problematische profiteurs of als 
slachtoffers, maar als reservoir van arbeidskrachten, dat meebeweegt met internationale 
arbeidsmarktmogelijkheden. Anderen bestuderen de invloed die een getrapte toegang tot de 
verzorgingsstaat zou kunnen hebben op migratiebewegingen en de beheersbaarheid 
daarvan, of een vorm van een greencardsysteem. Weer anderen analyseren migratie als een 
circulair en transnationaal proces, en doorbreken daarmee ons schema waarbij maar twee 
landen van belang zijn: Nederland en het land van herkomst. Al deze alternatieve manieren 
van denken kunnen aanknopingspunten opleveren voor het vormgeven van  nieuw beleid.  
 
Eigen regie en perspectief 
Ik ben ervan overtuigd dat mensen pas in beweging komen als ze mogelijkheden zien en 
krijgen, de regie kunnen nemen en perspectief hebben. Dat is tevens een moreel 
uitgangspunt: De manier waarop we migratie reguleren, moet mensen voldoende ruimte 
laten om de regie te voeren over hun eigen leven.  
Als dat het uitgangspunt is, kan er ruimte ontstaan in de begeleiding van mensen zonder 
verblijfsvergunning. Ruimte bieden, meedenken, wat kan, wat wil je, is er een ander 
perspectief, in een gedeelde verantwoordelijkheid van migrant, overheid en begeleider. Zie je 
mogelijkheden terug te keren naar je eigen land? Zoniet, kun je direct of na terugkeer 
doormigreren naar een derde land en zie je daar mogelijkheden? Over het scala van 
mogelijkheden dat er zou kunnen zijn, en dat door Nederland gefaciliteerd zou kunnen 
worden, daar moet over nagedacht worden, niet over hoe we de druk nog verder op kunnen 
voeren.  
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