
Amsterdam, 8 april 2013 

 

Geachte heer van der Laan, 
 
Wij zijn verheugd dat u als burgemeester morgen opnieuw in gesprek gaat met de bewoners 
van de Vluchtkerk om met hen te zoeken naar een structurele oplossing wat betreft opvang 
van deze mensen. Wij hopen dat u met hen tot een oplossing komt zolang het landelijk 
beleid volhardt in de eenzijdige benadering van drang-en dwangbeleid, dat duizenden 
onuitzetbaren in een marginale en uitzichtloze positie plaatst en gemeenten en burgers 
confronteert met de gevolgen daarvan.  
Het siert u dat u als burgemeester mede verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van de 
groep onuitzetbare Amsterdammers die in de Vluchtkerk verblijven.  
 
Al jaren vragen wij aandacht voor het probleem van onuitzetbaarheid. Helaas wordt dat in 
het landelijk beleid tot nog toe onvoldoende erkend en blijft alle energie eenzijdig gericht op 
drang- en dwangmaatregelen om mensen te bewegen zelf te vertrekken. Wij roepen, met 
vele anderen, op om te komen tot constructief beleid dat erkent dat velen buiten hun schuld 
onuitzetbaar zijn en mensen begeleiding op maat biedt om na te denken over hun toekomst 
hier of elders.  
Wij zijn er voor dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, maar daartoe moeten zij 
wel in staat zijn of gesteld worden. Een bredere toepassing van de buitenschuldverklaring 
zou één van de mogelijkheden zijn om mensen perspectief te bieden; opvang in relatieve 
vrijheid en met goede individuele begeleiding zou mensen die wel terug kunnen of elders 
heen kunnen in staat stellen daarvoor een plan te maken dat voor hen perspectief biedt. 
Graag zouden wij ook met u in gesprek gaan over mogelijkheden. 
 
Wij blijven pleiten voor een constructief, creatief en realistisch overheidsbeleid dat de 
menselijke waardigheid recht doet. Zolang dergelijk beleid niet voldoende van de grond komt 
worden onuitzetbaren, gemeentelijke overheden en burgers geconfronteerd met de moreel 
onaanvaardbare situatie dat mensen zonder voorzieningen, mogelijkheden en perspectief op 
straat moeten verblijven. Wij zijn daarom bijzonder verheugd dat veel gemeentelijke 
overheden, waaronder de Amsterdamse, zich met burgers èn onuitzetbaren inzetten om tot 
een zo menswaardig mogelijke situatie te komen zolang in het overheidsbeleid geen stappen 
worden gezet.  
Uiteraard hopen we dat morgen de motie Voordewind, Voortman, De Wit en Sjoerdsma 
wordt aangenomen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/19637/kst-19637-
1633?resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4 en er de komende tijd ook meer structurele 
stappen gezet zullen worden. Maar tot het zover is hopen wij dat Amsterdam 
menswaardigheid blijft nastreven.  
 
Hoogachtend, 

Ineke de Vries,  

directeur Humanistisch Verbond 



voor meer informatie over onze visie zie: 

 

http://humanistischverbond.nl/doc/actueel/U117084_Onuitzetbaar_DEF_LR2.pdf 

http://humanistischverbond.nl/dossiers/mensenrechten/menswaardigvreemdelingenbeleid 

 
 


