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We hebben zojuist gezien wat onuitzetbaarheid betekent voor onuitzetbaren zelf. Verloren 
levens,  een treffende titel, die ook direct verwijst naar waarom het Humanistisch Verbond 
onuitzetbaarheid in dat complexe debat over ons vreemdelingenbeleid als speerpunt 
uitgekozen heeft.   
Onuitzetbaren ontberen toekomstperspectief, de mogelijkheid zelf de regie te nemen over 
het eigen leven, iets dat wij als Humanisten van wezenlijk belang vinden. We willen mensen 
aan kunnen spreken op hun eigen verantwoordelijkheid, maar zijn ons er ook scherp van 
bewust dat er ook ruimte moet zijn om iets met die eigen verantwoordelijkheid te doen. Als 
dat ontbreekt, ontbreekt ook de morele grond voor het aandringen op de eigen 
verantwoordelijkheid, en overschrijden we de grens van de menselijke waardigheid. 
Maar dat is niet de enige reden waarom we aandacht vragen voor onuitzetbaarheid. Het is 
een aspect van het vreemdelingenbeleid dat het hart van het beleid zelf raakt. Terugkeer is 
het sluitstuk van het vreemdelingenbeleid: wie we niet toelaten, moet ook vertrekken.  Zo 
gemakkelijk blijkt het echter in de praktijk niet te zijn. Dat drong bij het Humanistisch Verbond 
in feite pas door, toen  onze Humanistisch Geestelijk Begeleiders in 2006 in de 
vreemdelingendetentie aan het werk gingen, en terugrapporteerden over de dilemma's die zij 
dagelijks tegenkwamen. Mensen die lang vastgezet werden, herhaaldelijk, om uitgezet te 
worden, terwijl in de praktijk uitzetting onmogelijk bleek. De praktijk van het 'klinkeren': 
mensen na maandenlange detentie met niet meer dan geld voor een treinkaartje afzetten op 
het NS station. Het was vooral de omvang van het probleem die ons schokte. Er werden 
cijfers genoemd tussen de 50 en de 70% van de gedetineerde vreemdelingen. We gingen op 
zoek naar feiten en cijfers.  We vonden feiten, maar ook mythen en onzekerheden.  
 
Een van de eerste vragen die opkomt is wat de oorzaak is van onuitzetbaarheid. De officiële 
lezing is, dat wie terug wil, terug kan. De term onuitzetbaar reserveren we voor wie 
daadwerkelijk niet terug kan. Diegene kan een buiten schuld verklaring krijgen. Wie daarvoor 
niet in aanmerking komt, kan dus terug. Ergo: de oorzaak van onuitzetbaarheid ligt bij de 
vreemdeling zelf, die de procedure tegenwerkt. Het gaat niet om niet terug kunnen, maar niet 
terug willen, is de vooronderstelling. We ontdekten echter dat er een veel groter complex van 
factoren meespeelt.  
Onuitzetbaarheid begint wanneer een bewijs van de identiteit van de betrokkene ontbreekt. 
Er zijn dan geen reisdocumenten verkrijgbaar waarmee hij of zij in het land van herkomst 
toegelaten kan worden. Dat kan verschillende oorzaken hebben.  

• Vreemdeling zelf, achterhouden gegevens. Dit is de meest bekende en meest 
aangehaalde oorzaak. Maar er zijn er meer mogelijk. 

• land van herkomst werkt niet mee, weigert, of is niet in staat de identiteit van 
betrokkene te bevestigen. Dat kan een politieke oorzaak hebben, of een 
administratieve (niet geautomatiseerde, niet centraal toegankelijke, incomplete of 
door corruptie ontoegankelijke bevolkingsadministratie). Vorig jaar is er hard bewijs 
op tafel gekomen over de (on-)mogelijkheden van uitzetting of 
‘zelfstandige’ terugkeer en van de mate van medewerking van diplomatieke 
vertegenwoordigingen, toen INLIA via een WOB-procedure in juni 2011 zgn. 
‘landgebonden vertrekinformatie’ verkregen van de Dienst Terugkeer & Vertrek wist 
te verkrijgen. Van een flink aantal landen is bekend dat er beperkingen zijn.  

• De overheid verwacht van de vreemdeling dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt 
voor terugkeer. Als hij niet over de juiste documenten beschikt, betekent dat, dat hij 
zelf contact moet zoeken met derden in het land van herkomst, om hen te verzoeken 
de gewenste documenten te verzamelen en op te sturen. Daarmee zijn die 'derden' 



ook een factor van belang geworden, wanneer zij niet in staat of niet bereid zijn de 
gewenste documenten te regelen, of als het contact verstoord of verbroken is. 

• De inzet van de Nederlandse ambtenaren is natuurlijk ook een factor die van invloed 
kan zijn. Nu is er de afgelopen jaren hard aan gewerkt om de effectiviteit van de 
organisaties die bij terugkeer betrokken zijn op te voeren. Deze factor speelt wel een 
rol, maar de overheid heeft er veel in geïnvesteerd om het proces zo effectief 
mogelijk te organiseren. 

 
Wat het aanpakken van onuitzetbaarheid zo lastig maakt, is dat niet precies te bepalen is 
welke van deze factoren er spelen in elke casus. Of de vreemdeling echt alle gegevens 
geleverd heeft is niet te bewijzen. Wat precies de achtergrond is waarom een ambassade 
niet over de brug komt met het erkennen van de identiteit van een vreemdeling is ook over 
het algemeen niet vast te stellen. Of de familie in het land van herkomst inderdaad niet 
opgespoord kan worden, of niet bereid of in staat is documenten te bemachtigen, het is vaak 
een black box.  
In veel gevallen lijkt het ook nog te gaan om een samengaan van een aantal van deze 
factoren. Het uit blijven gaan van de vooronderstelling dat het altijd gaat om de 
terugkeerbereidheid van de vreemdeling zelf is niet gerechtvaardigd, maar ook niet 
productief in het aanpakken van het probleem. We blijven ons in ons debat doodstaren op de 
vraag of het om  wil niet terug, of kan niet terug gaat. Als het klopt dat daar in veel gevallen 
geen uitsluitsel in te geven is, is dat een heilloze weg. We kunnen beter  constateren dat 
terugkeer gewoonweg niet lukt.  Wij pleiten dan ook voor een pragmatische definitie van 
onuitzetbaarheid.  
 
Onuitzetbaar is: 

• geen recht op legaal verblijf in Nederland - om welke reden dan ook – EN 
• de Nederlandse overheid heeft met alle mogelijke middelen, inclusief ultimum 

remedium vreemdelingendetentie, gepoogd hen uit te zetten – EN  
• deze pogingen zijn op niets uitgelopen. 

 
Laten we nu proberen feiten en mythen te scheiden. 
Feit is dat het de Nederlandse overheid in circa 48% van de gevallen niet lukt vreemdelingen 
zonder papieren uit te zetten. (we hebben diverse cijfers vergeleken, o.a. van DT&V en de 
rapportage Vreemdelingenketen over 2010)   
Onzeker is wat in elk geval de precieze belemmeringen zijn. Waarschijnlijk gaat het om een 
samengaan van de diverse factoren.  
Feit is dat de beïnvloedingsmogelijkheden op die factoren beperkt zijn. 
Dat de oorzaak altijd bij de vreemdeling zelf ligt - dat wie terug wil, terug kan -  en dat 
daarmee het terugkeerbeleid het sluitstuk is van het vreemdelingenbeleid, is een mythe. 
Onuitzetbaarheid is het sluitstuk van het vreemdelingenbeleid, maar juist daarop hebben we 
geen beleid. 
Dat de buitenschuldregeling daaraan tegemoet komt, is een mythe. Als we naar de feiten 
kijken, kregen circa 50 mensen in 2010 een buiten schuld verklaring, terwijl in diezelfde 
periode 10790 mensen 'mob': met onbekende bestemming  vertrokken. Zij bleken dus voor 
de Nederlandse overheid niet uitzetbaar. Als we uitgaan van een ruwe schatting van 100.000 
illegalen in Nederland, lopen er daarnaast nog 45.000 onuitzetbaren op Nederlandse grond.   
 
Er is bijna geen ander thema dat in onze samenleving zoveel animositeit, 
onderbuikgevoelens en polarisatie oproept als ons vreemdelingenbeleid. Sinds de jaren 90 
van de vorige eeuw kennen we een steeds toenemende verharding van dit beleid, waarbij 
het wantrouwen tegenover vreemdelingen toeneemt, de procedures om legaal verblijf te 
verkrijgen steeds aangescherpt worden, en het optreden tegen mensen die  zonder papieren 
hier verblijven steeds harder wordt. Het levert polarisatie op. De ene helft van de 
samenleving roept om maatregelen om mensen eerder de grens over te zetten en daarin 
hard op te treden, de andere helft van de samenleving wil dat juist voorkomen, omdat 



daarmee de veiligheid, de menselijke waardigheid en ook de mensenrechten van de 
betrokkenen in het gedrang kunnen komen. Wat opvalt is dat beiden ervan uit gaan dat 
uitzetten mogelijk is. Dat leidt ons af van  de kern van wat hier aan de orde is: dat het vaak 
niet vastgesteld kan worden of uitzetting mogelijk is.  
 
We moeten stoppen met uitgaan van het idee dat de vreemdeling onder druk zetten de 
oplossing voor onuitzetbaarheid is. Dat uitgangspunt levert de strategie van drang en dwang 
op, die ons vreemdelingenbeleid in toenemende mate kenmerkt.   
Als we naar de oorzaken van onuitzetbaarheid kijken, dan zijn detentie en andere dwang en 
drang maatregelen met name gericht op de bij de vreemdeling zelf liggende factoren. Andere 
factoren blijven buiten beeld. En voor zover de terugkeerbereidheid van de vreemdeling zelf 
echt de bepalende factor is, is het nog de vraag of drang en dwang helpen. Onderzoek van 
WODC  (2010 'Kiezen tussen twee kwaden') laat zien dat druk vanuit de overheid maar heel 
beperkt van invloed is op de terugkeerbereidheid van uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat 
wel telde voor deze mensen, waren hun gezondheid, en de veiligheid in het land van 
herkomst. Ook recent onderzoek van IOM (International Organisation for Migration) (IOM, 
2011, Leaving Detention) toonde aan dat detentie de terugkeerbereidheid van 
vreemdelingen nauwelijks doet toenemen.  
Met de laatst genomen maatregelen, de strafbaarstelling, het inreisverbod, de aanscherping 
van criteria om een verblijfsvergunning in te nemen en een ongewenst verklaring uit te 
reiken, wordt die strategie tot het maximum opgevoerd. 
Hoe effectief is deze strategie van drang en dwang eigenlijk, als je kijkt naar de omvang van 
de groep die nog steeds niet uitzetbaar is? 
 
Als levensbeschouwelijke organisatie willen we echter de nadruk leggen op principiële, op 
waarden berustende argumenten. Als een reëel toekomstperspectief ontbreekt, is het ver 
opvoeren van de druk op mensen onaanvaardbaar.  Als Humanisten zouden wij beginnen bij 
de voorwaarden waaronder mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen 
leven. 
Dwang, drang, detentie en het afsnijden van mogelijkheden zijn geen stimulans voor het 
nemen van verantwoordelijkheid. De verhalen uit de detentiecentra, waaruit blijkt dat 
vreemdelingen juist steeds verder in het defensief gedrongen worden, en vast komen te 
zitten in apathie, woede en wanhoop, en waarbij hun psychische gezondheid steeds verder 
terugloopt, bevestigen deze gegevens.  
 
Velen van u kennen de schrijnende verhalen ook uit uw eigen praktijk. Er zijn echter meer 
consequenties.  Voor de uitvoerende diensten en de professionals die betrokken zijn bij de 
uitvoering van het beleid, maar ook voor onze samenleving als geheel. De uitvoerende 
professionals, zoals onze geestelijk verzorgers, worstelen met de morele dilemma's die ze 
tegenkomen. Mensen ondersteunen die vastzitten, terwijl je zelf vindt dat de morele grond 
onder die detentie ontbreekt, vreet aan je. Medewerkers van DJI en DT&V hebben te maken 
met bedreigingen, en lopen daarmee persoonlijk schade op. Er is sprake van vormen van 
geweld, richting vreemdeling, overheidsmedewerkers en ook naar geestelijk verzorgers.  
 
Wij constateren dat deze vormen van geweld ook een gevolg zijn van de polarisatie en 
verharding in ons debat. Er lijken steeds maar twee posities te zijn: de harde hand versus de 
morele verontwaardiging. De mensen van de harde hand spreken over illegalen, fraudeurs, 
gelukszoekers, die een lesje geleerd moet worden. Zij benadrukken overlast en criminaliteit. 
De kant van de morele verontwaardiging spreekt over vluchtelingen, vervolgden, 
slachtoffers, kwetsbare mensen en benadrukt de noodzaak tot opvang en ruimhartigheid in 
het verlenen van verblijfsstatussen. Standpunten worden herhaald. De bereidheid om 
gezamenlijk te werken aan een nieuwe doordenking van de politieke en morele wenselijkheid 
en de uitvoerbaarheid van het beleid lijkt op dit moment niet groot.  
 
 



Samenvattend: 
Onuitzetbaarheid  heeft diepgaande consequenties: 

1. De levens van onuitzetbaren raken beschadigd. 
2. Professionals die met onuitzetbaren werken worden dagelijks geconfronteerd met 

complexe morele dilemma’s. 
3. Het beleid is onvoldoende uitvoerbaar.  
4. Het gegeven dat het beleid onvoldoende uitvoerbaar is werkt verdere polarisatie van 

de samenleving in de hand. Dit is een grote belasting voor onze samenleving.  
5. Het beleid is niet alleen onuitvoerbaar, het is ook duur. 

 
Het Humanistisch Verbond kan zich niet neerleggen bij de huidige polarisatie in het debat. 
Onuitzetbaarheid is een gedeeld probleem van alle partijen en de samenleving als geheel, 
waar we ook gezamenlijk verantwoording voor moeten nemen.  
 
De vraag die we ons gezamenlijk moeten stellen is:  
Als dwang en drang onvoldoende bijdraagt aan handhaving van het vreemdelingenbeleid en 
bovendien schadelijk is voor vreemdelingen, professionals en de samenleving, wat werkt dan 
wel en wat is een humanere strategie?  
 
Als er iets is, dat een humanist kenmerkt, dan is het dat hij altijd bereid is de dialoog aan te 
gaan. Dat is dan ook onze insteek voor de organisatie van dit symposium geweest. Daarom 
bent u hier, daarom is het geen debat, daarom is het besloten. En daarom zit hier vandaag 
een unieke combinatie van mensen. 

 
Opdracht voor de dag: samen zoeken naar werkbare alternatieven voor de strategie van 
dwang en drang die bijdragen aan toekomstperspectief  voor de vreemdeling en van de 
Nederlandse samenleving. Aan de hand van bestaande initiatieven en voorstellen uit het 
veld.  
 
 
 
 
 


