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Wie en waar is de onuitzetbare? Een politiek-filosofisch 
perspectief 
 
Werkconferentie Onuitzetbaarheid, Humanistisch Verbond, Den Haag, 24 januari 
2012 
 

- door Marieke Borren -   
 
 
Wie is de onuitzetbare, en waar is hij of zij? Het antwoord op beide vragen lijkt voor 
de hand te liggen. De illegaal is degene die wacht op uitzetting maar die niet uitgezet 
kan worden, degene dus die uitzetklaar is, maar tegelijkertijd onuitzetbaar. En de 
plaats van de onuitzetbare is natuurlijk het detentiecentrum. Waar het mij in deze 
inleiding om te doen is, is een voorzichtige bepaling te geven van de menselijke, 
juridische en politieke status van de onuitzetbare aan de ene kant in termen van 
menselijke waardigheid en burgerschap en de status of aard van het detentiecentrum 
aan de andere kant. Simpel gezegd gaat het me om de volgende vraag: wat betekent 
het om onuitzetbaar te zijn en in een detentiecentrum opgesloten te zijn? Het gaat me 
daarbij allereerst om een analyse van de kwestie, en niet zozeer om een oplossing. En 
daarbij neem ik niet een moreel of ethisch, maar een politiek-filosofisch perspectief in. 
Ik wil namelijk laten zien dat de situatie van onuitzetbaren verwijst naar een politieke 
spanning. Mijn uitgangspunt is dat achter de onhoudbare situatie van de onuitzetbare 
een principiële en moeilijk oplosbare spanning schuil gaat tussen twee normatieve 
principes, namelijk die tussen enerzijds universele mensenrechten en anderzijds 
nationale soevereiniteit, het principe waarop de moderne natiestaat is gebaseerd. Ik 
laat mij bij mijn verhaal inspireren door wat de joods-Duitse filosoof Hannah Arendt 
(1906 - 1975) ruim 60 jaar geleden schreef over het lot van onuitzetbare statelozen, 
omdat, dat is mijn stelling, die situatie opmerkelijk - en verontrustend - veel lijkt op 
die van onuitzetbare illegalen nu.  
 
Hannah Arendt en de statelozen 
Arendt was de eerste politieke filosoof die deze situatie van onuitzetbaren en illegalen 
überhaupt analyseerde en tot op de dag van vandaag geldt deze analyse als 
gezaghebbend in de politieke filosofie. De historische situatie waarover Arendt 
schreef was overigens een andere dan de onze. Zij schreef over de stroom van 
miljoenen vluchtelingen die in Europa op gang kwam na de Eerste Wereldoorlog als 
gevolg van het uiteenvallen van multinationale en multi-etnische staten in Europa, 
zoals de Habsburgse Dubbelmonarchie, het Ottomaanse rijk en Rusland. De staten die 
door vredesverdragen vervolgens in het leven worden geroepen, zoals vb. Joegoslavië 
en Tsjecho-Slowakije, werden gecreëerd naar het model van de natiestaat, dat wil 
zeggen: gebaseerd etnische en culturele homogeniteit. Als gevolg daarvan raakten 
miljoenen mensen op drift: Wit Russen, Grieken, Armeniërs, Bulgaren, Duitsers, 
Hongaren en Roemenen. Met scherp oog liet Arendt zien dat deze ontheemden 
gedwongen werden hun land te verlaten, maar feitelijk nergens en bij niemand terecht 
konden. Daardoor ontstond, zegt ze, een nieuwe categorie mensen in de geschiedenis: 
de statelozen. 
 Arendt stelde zich in deze situatie de vraag wat het betekent - niet alleen maar 
in politiek en juridisch, maar ook in existentieel opzicht - om onuitzetbaar te zijn. Ik 
wil hier drie kenmerken noemen van de menselijke status van de onuitzetbare die met 
elkaar samenhangen: de onuitzetbare is (a) rechteloos, (b) thuisloos, een apatride en 
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(c) de mens zonder meer, dat wil zeggen: iemand die is gereduceerd tot naakt leven. 
 
 
De politieke context: de tegenstrijdigheden van het natiestaatsysteem en 
mensenrechtenverklaringen  
 
Voor dat ik deze 3 kenmerken zal toelichten, is het denk ik goed om eerst iets te 
zeggen over wat de politieke context waarbinnen het probleem van illegaliteit en 
onuitzetbaarheid zich kon voordoen volgens Arendt. Heel algemeen gezegd bestaat 
deze context uit de dilemma's en tegenstrijdigheden van het natiestaatsysteem en 
mensenrechtenverklaringen, die helaas nog steeds zeer inzichtgevend is om de 
spanningen in het huidige vreemdelingenbeleid en dan in het bijzonder de situatie van 
onuitzetbaren te begrijpen. Arendt liet zien dat de statelozen voor het eerst aan het 
licht brachten dat het moderne natiestaatsysteem is gebaseerd op de tegenspraak 
tussen het mensenrechtenvertoog en het principe van nationale soevereiniteit. In 
andere woorden: tussen het constituerende principe van gelijkheid voor de wet, en het 
feitelijke onvermogen, dan wel onwil, van natiestaten om illegalen als juridische 
personen, oftewel burgers, te behandelen vanwege het even belangrijke principe van 
nationale soevereiniteit. Het is onvermijdelijk dat het systeem door deze tegenspraak 
eens barst, en dat is precies bij de stateloze - of de illegaal in onze tijd. Rob Bezema, 
manager van de Dienst Terugkeer en Vertrek in Ter Apel zei afgelopen april in een 
interview in de Volkskrant: 'Het vreemdelingenbeleid is niet sluitend, en hoe hard we 
er ook aan werken, het zal nooit helemaal sluitend worden.' Hoewel de houding van 
de heer Bezema bepaald niet overeenkomt met die van Arendt, zou zij hem feitelijk 
gelijk geven. 
 Arendt liet vervolgens zien dat de tegenspraak tussen de aanspraken van 
mensenrechten en die van nationale soevereiniteit twee aspecten heeft: ten eerste (a) 
het samenvallen van mensenrechten en burgerrechten; en ten tweede (b) het 
samenvallen van burgerschap en nationaliteit.  
 
Ad (a) Het samenvallen van mensenrechten en burgerrechten 
Laat ik eerst iets zeggen over het samenvallen van mensenrechten en burgerrechten in 
de praktijk. Het normatieve uitgangspunt van zowel de Franse 
mensenrechtenverklaring van 1789 als de VN verklaring van 1948 is dat 
mensenrechten natuurlijk, oftewel onvervreemdbaar, en universeel zouden zijn, dat 
wil zeggen: iets waarover elk mens automatisch beschikt bij zijn of haar geboorte, 
onafhankelijk van de toevallige omstandigheden van die geboorte (bijvoorbeeld op 
een bepaald grondgebied, uit ouders met een bepaalde etniciteit of nationaliteit, etc.) 
en van de specifieke politieke context en geldend positief recht. Het punt is nu, zegt 
Arendt, dat deze 'Mens van de mensenrechten' een volstrekte abstractie is en daardoor 
in de praktijk onwerkbaar. Als iets natuurlijk is, dan hoeft niemand er politieke 
verantwoordelijkheid voor te nemen - natuurlijke (dus niet-politieke of -positieve) 
rechten hoeven immers niet gewaarborgd te worden, want ze kunnen per definitie niet 
afgenomen worden. Het gevolg is dat die abstracte en universele 'Mens' - met een 
hoofdletter M - waar niemand iets mee kon, daarom na de Franse revolutie al snel een 
heel particuliere invulling kreeg, namelijk als leden van een bepaald volk, als burgers 
met een bepaalde nationaliteit. Mensenrechten werden ingevuld als burgerrechten. 
Het samenvallen van mensen- en burgerrechten komt overigens mooi tot uitdrukking 
in de titel van diezelfde mensenrechtenverklaring van 1789: ‘Déclaration des droits de 
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l’homme et du citoyen’. Burger-zijn en mens-zijn - de ‘mens’ van de mensenrechten - 
zijn daarmee praktisch synoniem.  
 

  
Let op de onderste regel van de afbeelding! 

 
De conservatieve Engelse filosoof Edmund Burke, een fel criticus van de Franse 
Revolutie en de mensenrechten, stelde indertijd: vanwege hun abstractie vormen the 
Rights of Man - de mensenrechten - een politiek volstrekt waardeloos ideaal. De enige 
rechten waar je iets aan hebt zijn de rights of Englishmen (of Dutchmen, Frenchman) 
- burgerrechten, dus concrete politieke rechten die afdwingbaar zijn door een 
soevereine natiestaat ten aan zien van de burgers op haar grondgebied. In politiek 
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opzicht zijn we nationale burgers, geen Mensen - een universeel geachte menselijke 
natuur is helemaal niets waard, meende Burke. Ook hier moet Arendt hem feitelijk 
gelijk geven - al noemt ze dat 'bitter' en 'ironisch'. 
 Het feit dat geen van de ondertekenaars van de Franse mensenrechten-
verklaring het nodig achtten om een aparte instantie te installeren met de bevoegdheid 
mensenrechten af te dwingen, zorgde indertijd nog niet voor grote problemen. Alle 
burgers - Fransen, dus - beschikten automatisch over mensenrechten. Ook het 
omgekeerde gold in die tijd in Frankrijk: alle dragers van mensenrechten (de Mens 
van de mensenrechten) bezaten ook burgerrechten. Zolang elk mens een burger is en 
burgerrechten heeft, is er geen mensenrechtenprobleem. Dit werd pas een probleem 
volgens Arendt toen er ineens een groep mensen ontstond die ineens niet langer over 
burgerrechten beschikte, een mogelijkheid waar nooit eerder iemand bij had stil 
gestaan: de statelozen in het interbellum.  
  
Ad (b) Het samenvallen van burgerschap en nationaliteit 
Impliciet, liet Arendt zien, is er sprake van een tweede, vergelijkbare, identificatie van 
burgerschap met nationaliteit. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat deze twee 
begrippen tot op de dag van vandaag zelfs in officiële documenten van het UNHCR 
door elkaar worden gebruikt. Arendt beargumenteerde dat de ideologie van de 
moderne natiestaat inhoudt dat alleen die mensen burgers van die staat zijn die op 
haar grondgebied zijn geboren (rechtsbeginsel van ius soli) of geboren zijn uit ouders 
die burgers van die staat zijn (ius sanguinis). In het systeem van de natiestaat is 
burgerschap dus verbonden met de toevallige omstandigheden van je geboorte, natio 
(etnische / culturele identiteit / homogeniteit). Dat betekent dus dat een politieke 
categorie - burgerschap - gebaseerd wordt op een biologische of natuurlijke categorie 
- geboorte - of 'nativiteit'. De ideologie of het systeem van de natiestaat is dus door en 
door 'naturalistisch'. 
 Als Arendt gelijk heeft, en je deze twee identificaties bij elkaar neemt, dan 
betekent dat dus tegelijkertijd ook dat nativiteit de kern uitmaakt van het 
mensenrechtenvertoog. Daarom tellen alleen 'autochtonen', nationale ingezetenen 
(natives of nationals, in het Engels) wettelijk als burger (= (b)), en kunnen alleen 
burgers zogenaamd 'onvervreemdbare', 'natuurlijke', mensenrechten hebben (=(a)). 
Met andere woorden, Arendt deed de ontgoochelende observatie dat mensenrechten 
alleen met behulp van burgerrechten gewaarborgd kunnen worden en dat 
burgerrechten alleen geclaimd kunnen worden door 'autochtonen', bijvoorbeeld 
‘Nederlanders’. In het natiestaatsysteem gelden mensen zonder nationaal burgerschap 
niet als dragers van rechten. Goedbedoelde mensenrechtenverklaringen kunnen daar 
niets aan helpen. Hoewel mensenrechten formeel zijn gefundeerd in een 
onvervreemdbare menselijke natuur, betekent het verlies van burgerrechten 
automatisch ook het verlies van mensenrechten. Daarom kunnen illegalen nauwelijks 
aanspraak maken op mensenrechten. Dat is ontluisterend, mensenrechten zijn immers 
nu juist het meest nodig om hen te beschermen die alle rechten verloren zijn en geen 
aanspraak kunnen doen op de bescherming door een staat!  
 
 
Opnieuw: Wie is de illegaal? Drie kenmerken 
 
Ik keer weer terug naar de drie kenmerken van de menselijke status van de 
onuitzetbare die ik eerder noemde.    
 (a) de stateloze of illegaal dus rechteloos: ze heeft namelijk niet langer 
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burgerrechten, noch mensenrechten, en dat laatste precies omdat ze geen 
burgerrechten heeft. 
 (b) Ten tweede is de onuitzetbare thuisloos, een apatride. Ze heeft haar plaats 
in de wereld verloren, omdat er letterlijk geen land ter wereld is die haar de status van 
burger wil geven. Het recht van de illegaal om ergens te leven is in het geding. Zelfs 
binnenshuis is de illegaal niet veilig, want zij heeft altijd te vrezen dat de politie haar 
huis binnendringt om haar te arresteren, uit te zetten dan wel vast te zetten. Het 
vluchtelingenprobleem is geen nieuw fenomeen in de geschiedenis. Wat nieuw is, 
stelt Arendt, is dat de stateloze of illegaal hun thuis verloren hebben, en nergens een 
nieuw thuis konden vinden. Nu zou je kunnen zeggen dat de hedendaagse illegaal, 
anders dan de stateloze van Arendt, nog wel een nationaliteit heeft. Alleen: die is niet 
langer effectief omdat zijn land van herkomst hem of haar niet langer bescherming 
kan of wil bieden. Het vluchtelingenprobleem wordt daarom in het volkerenrecht 
tegenwoordig begrepen als een probleem van de facto, feitelijke, stateloosheid. Het 
onderscheid tussen illegalen en statelozen, is niet zo strikt is als wij nu vaak menen. 
Want ook voor de illegaal staat net als voor de (de jure) stateloze haar plaats, haar 
thuis in de wereld op het spel.    
 (c). Als rechteloze en thuisloze is de stateloze gereduceerd tot ‘mens zonder 
meer’, oftewel tot 'louter biologisch leven', tot niet meer dan een lid van de soort 
homo sapiens. Ze is teruggeworpen op haar 'natuurlijke gegevenheid', de 'abstracte 
naaktheid van het louter mens-zijn', of wat de Italiaanse rechtsfilosoof Giorgio 
Agamben recentelijk 'naakt leven' heeft genoemd, dus het stomme naakte feit dat wij 
allemaal geboren zijn als mens. Zo iemand ontbeert volgens Arendt wat de mens in 
eigenlijke zin tot mens maakt (menselijke waardigheid), namelijk het (vermogen) te 
spreken en handelen met anderen in een gemeenschappelijke wereld. Illegalen, stelt 
Arendt, zijn wel degelijk nog mens, sterker: ze zijn alleen nog maar mens - en daar 
heb je niets aan in deze wereld; je krijgt er geen rechten voor. Zoiets als een 
onvervreemdbare menselijke waardigheid die ons van nature zou toekomen - het 
fundament van de mensenrechtenverklaringen - , simpelweg omdat we mensen zijn - 
mensen-zonder-meer, dus - , is volgens Arendt een volstrekt loze fictie; een vrome 
leugen die ons van onze politieke verantwoordelijkheid ontslaat. Ik noem dit: de 
'naturalistische reductie': het herleiden van individuen tot niets-anders-dan-mens-zijn. 
Let wel, deze reductie van het bestaan van de stateloze tot biologisch leven was niet 
zozeer het gevolg van de kwaadaardige opzet van een of ander regering, zoals later 
die eeuw wel degelijk het geval zou zijn onder de totalitaire regimes. Deze reductie, 
laat Arendt zien, vond in het Interbellum plaats in een aantal stappen.  Ik noem ze hier 
kort, omdat een deel ervan in onze tijd verontrustend herkenbaar is. 
 
 
Fasen in de naturalistische reductie 
 
 (1) de-naturalisering, dat wil zeggen: het afnemen door de staat van iemands 
burgerschap ofwel nationale identiteit, concreet vaak in de vorm van een paspoort.  
 (2) vervolgens werd het traditionele asielrecht beperkt en zelfs helemaal 
afgeschaft - in hedendaags beleidsjargon: de 'versobering' van het asielrecht en de 
versnelling van de asielprocedure. De vraag waarom alle discussie over het 
vluchtelingenprobleem begonnen te draaien, stelde Arendt, was: hoe kunnen we de 
stateloze zo snel mogelijk uitzetten? In zekere zin geldt deze vraag ten aanzien van 
illegalen (de facto statelozen) nog sterker dan voor de jure statelozen. Omdat we 
ervan uitgaan dat de eersten wel een nationaliteit hebben maar die niet langer effectief 
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is, nemen we stilzwijgend aan dat hij uiteindelijk in zijn land van herkomst hoort te 
zijn, en niet hier, bij ons. De huidige discussies in het vreemdelingenrecht en -beleid 
laten zien dat alles er nu op is gericht om vluchtelingen niet langer hier op te vangen, 
maar daar, waar ze horen te zijn, 'in de regio' en om illegalen zo snel mogelijk uit te 
zetten. Vreemdelingen- en asielbeleid is ten diepste terugkeerbeleid geworden.  
 (3) Overheden breidden de bevoegdheid van het politieapparaat in het 
opsporen van statelozen uit. Daarmee werden de statelozen onderworpen aan de 
willekeur en de onbeperkte macht van de politie. Een stateloze is een anomalie 
waarvoor de wet niet opgaat: omdat ze rechteloos is, is ze feitelijk vogelvrij. De 
behandeling van statelozen ‘staat los van wat zij doet of laat’. Kortom: niet - al dan 
niet criminele - daden - doen dus - maar etnische identiteit - zijn - vormen gronden 
voor aanhouding en detentie. Het strafrecht is simpelweg niet op hem/haar van 
toepassing - in tegenstelling tot de crimineel. Die valt op grond van zijn of haar 
overtreding ervan immers automatisch binnen het strafrecht en dus binnen de wet, en 
dat betekent dat je wordt vervolgd en al dan niet wordt veroordeeld voor iets dat je 
hebt gedaan of niet. De crimineel is daarom beter af dan de stateloze. Je kunt, zegt 
Arendt, een heel simpel testje doen om de-juridisering, ontrechting, op het spoor te 
komen: ‘het beste criterium om te bepalen of iemand buiten de wet is geplaatst is je af 
te vragen of hij er op vooruit zou gaan als hij een misdaad zou plegen’. Als het 
antwoord ‘ja’ is, dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat iemand haar rechten zijn 
afgenomen. Deze situatie is niet alleen absurd, zegt Arendt, maar ook een blamage, 
een perverse omdraaiing van alle waarden waarop rechtstaten zich laten voorstaan. 
Overigens betoogt Arendt dat iemand zonder recht op wonen en werken natuurlijk 
voortdurend de wet moet overtreden om te kunnen overleven. Dat wordt 
tegenwoordig dan ook wel 'overlevingscriminaliteit' genoemd. 
 (d) Tot slot: de uitbreiding van politiebevoegdheden plaveide de weg voor de 
oprichting van interneringskampen, als de enige overgebleven oplossing voor het 
omgaan met het probleem van stateloosheid in een wereld met een gesloten en 
alomvattend natiestaatsysteem. 'Het kamp is het enige ‘thuis’ dat de wereld de 
apatriden te bieden heeft', schreef Arendt daarom. 
 
 
Wie is de hedendaagse illegaal? 'Onze' illegalen vergeleken met 'Arendts' 
statelozen 
 
Hoewel de meeste staten zich sinds de oorlog hebben gebonden aan 
mensenrechtennormen, vertoont de onuitzetbare van nu vrijwel alle trekken van de 
stateloze uit Arendts tijd. De onuitzetbare is de hedendaagse 'mens zonder meer', heeft 
alleen zijn of haar lichaam over, het feit dat hij of zij geboren is, nauwelijks rechten, 
zoals inmiddels goed gedocumenteerd is. Vanuit het perspectief van burgerschap is de 
onuitzetbare een tussenpersoon,  schaduwpersoon, omdat zijn burgerschap is 
opgeschort, vaak voor onbepaalde tijd. Ze is de mens bij uitstek, en dus ontdaan van 
menselijkheid in eigenlijke zin, een 'on-mens' dus. De onuitzetbare is een apatride, 
nergens thuis. Een goede samenvatting van de spagaat waarin de apatride zit zag ik 
pas in het NOS-journaal. Op 6 januari werd een itempje uitgezonden met het bericht 
dat gemeenten met een noodopvang constateren dat uitgeprocedeerde asielzoekers in 
hoog tempo op straat belanden en dus illegaal worden, als gevolg van de strengere 
regels van het COA in opdracht van het kabinet. In de reportage zegt een 
uitgeprocedeerde Iraanse asielzoeker van 25 die al maanden op straat leeft het 
volgende:   
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Kortom: de onuitzetbare wordt als een hete aardappel heen en weer geschoven, van 
het kastje naar de muur gestuurd en weer terug, over en weer 'over de schutting 
gegooid'. Daarom is de hedendaagse term 'terugkeerbeleid' ook zo cynisch: als 
apatride heeft de onuitzetbare helemaal geen thuis om naar terug te keren. Dat blijkt 
overigens ook uit de cijfers - 'succespercentages' - van DT&V: in 2009 werd slechts 
een kwart van de door de vertrekdienst aangevraagde papieren afgegeven. Een groot 
deel van de 5.500 geplande uitzettingen is onder meer om die reden mislukt. 
 
 
Waar is de illegaal? De vreemdelingendetentie 
 
Dat brengt me tot slot bij mijn tweede vraag: Waar is de onuitzetbare, wat is haar 
plaats? Dat wil zeggen: wat is de - juridische - status van de hedendaagse faciliteiten 
voor vreemdelingendetentie? We hebben al gezien dat de onuitzetbare letterlijk 
nergens thuis is. Of misschien moet je zeggen: zijn of haar thuis is 'nergens'. De 
vreemdelingendetentie is de plaats waar mensen terecht komen als de vraag hoe hij of 
zij zo snel mogelijk uitgezet kan worden, onbeantwoordbaar blijkt, omdat terugkeer 
en dus uitzetting niet mogelijk blijkt. Giorgio Agamben heeft recentelijk betoogd dat 
het niet-bestaande thuisland van de onuitzetbare, dan wordt vervangen door het 
nergens van het kamp. De onomwonden vergelijking van faciliteiten voor 
vreemdelingendetentie met kampen is een gepeperde. Toch zou ik die vergelijking 
willen verdedigen. Het is daarbij denk ik belangrijk om op te merken dat niet elk 
kamp een vernietigingskamp is. Detentiecentra zijn geen vernietigingskampen - het 
doel is niet het fysiek vernietigen of psychisch breken van de gedetineerden.  
'Auschwitz' vertegenwoordigt maar een van de vele soorten kampen die het product 
zijn van de onuitputtelijke menselijke inventiviteit in het wegwerken van ongewenste 
anderen. Kampen kennen een grote variëteit aan doelstellingen, doelgroepen en 
interneringsomstandigheden ('regimes'). Maar ondanks de variëteit zijn er wel een 
aantal overeenkomsten aan te wijzen, die het kamp (of kampachtige detentieregimes) 
onderscheiden van reguliere gevangenissen. Tussen twee haakjes: de enige 
overeenkomst tussen de gevangenis en het detentiecentrum is opsluiting en 
vrijheidsberoving ('vrijheidsbeperking' in het eufemistische jargon van de Dienst 
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Terugkeer en Vertrek).  
 (α) Er is sprake van een concentratie en internering van bepaalde groepen 
onwenselijk geachte personen (soms maar niet perse politieke tegenstanders), in 
plaats van criminelen, die altijd op grond van een individueel (aandeel in een) 
specifiek misdrijf worden vervolgd. Met andere woorden: het gaat dus niet om de 
detentie van individuen die op grond van een specifieke daad waarmee ze de wet 
hebben overtreden - misdrijf (doen) - worden gedetineerd, maar om een groep die op 
grond van bepaalde algemene criteria die betrekking hebben op wie ze zijn, hun 
collectieve identiteit (zijn), worden vastgezet.  
 (β) Daarbij gaat het niet om strafrechtelijke, maar om administratieve detentie. 
Dat houdt in dat er geen aanklacht hoeft te zijn, en geen proces door een onpartijdige 
rechter of tribunaal. In juridische termen is hier dus sprake van 'willekeur'. Of in de 
woorden van Agamben, het is een plaats waar een permanente uitzonderingstoestand 
heerst - het detentiecentrum staat buiten de juridisch-politieke orde, buiten de wet. 
Volgens de Tilburgse (emeritus) hoogleraar strafrecht Anton van Kalmthout vormt de 
hedendaagse vreemdelingendetentie inderdaad een 'juridische schemerzone'. De 
locaties voor vreemdelingendetentie hebben vanuit juridisch oogpunt een 'tussen-
status', ze vormen een schaduwwereld. Het zijn in cynische zin letterlijk 'u-topia's'  
(ου-τόπος), 'niet-plaatsen', 'nergens', 'niemandsland'. Sterker nog dan voor de 
reguliere centra voor vreemdelingendetentie geldt dit voor grenshospitia, waar 
vreemdelingen worden opgesloten die via een vliegveld - meestal Schiphol - de 
toegang tot Nederland is geweigerd en die een asielverzoek hebben ingediend (in de 
zogn. Gesloten Opvang Centrum-procedure). Dat is een bekend beleid van non-
entree. Formeel zijn ze nooit in Nederland - op Nederlands grondgebied - geweest en 
hebben daarmee nog minder rechten dan de illegaal die op straat wordt opgepakt. 
 De rechtspositie van de onuitzetbare in vreemdelingendetentie is dus 
schimmig. Hoewel de detentieomstandigheden van vreemdelingen een black box 
vormen voor de buitenwereld, hebben zowel mensenrechtenorganisaties als juristen n 
erop gewezen dat deze omstandigheden slechter ('soberder') zijn dan die van 
gedetineerden die veroordeeld zijn voor een misdrijf. Daarnaast schendt de detentie 
van niet-criminele individuen een aantal basale uitgangspunten van het strafrecht. Het 
zou te ver voeren hier nu uitgebreid op in te gaan, en bovendien vermoed ik dat u 
hiervan op de hoogte bent. Ik wil me daarom beperken tot de tot voor enkele weken 
onbepaalde duur van de detentie van vreemdelingen - namelijk in afwachting van hun 
uitzetting, die ongewis is. NL was tot zeer voor kort een van de weinige landen 
waarin geen maximumduur is gesteld aan detentie. Het is nogal inzichtgevend om hier 
het testje toe te passen dat Arendt bedacht om ontrechting op het spoor te komen. 
Gaat de situatie van een persoon erop vooruit als hij of zij een misdrijf pleegt? Als het 
antwoord ‘ja’ is, dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat deze persoon zijn 
mensenrechten zijn ontnomen. Immers, een delinquent valt op grond van zijn of haar 
overtreding automatisch binnen het strafrecht en dus binnen de wet. Wanneer we dit 
testje toepassen op de situatie van illegalen nu, dan lijkt het antwoord inderdaad 
opnieuw bevestigend. 
 
 
Conclusie 
 
De conditie van onuitzetbaren is dubbel beroerd. Enerzijds is ze onderworpen aan het 
regime van uitzetbaarheid. Dat verwijst naar de vraag die verbijsterend genoeg 
centraal staat in het vreemdelingen- en asielbeleid: hoe kunnen we de illegaal zo snel 
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mogelijk uitzetten (terugkeer ipv asiel als uitgangspunt). In dienst daarvan nemen met 
iedere wijziging in het vreemdelingenbeleid de bevoegdheden van de politie in het 
opsporen en aanhouden van illegalen toe. Bovendien hebben steeds meer ambtenaren  
bevoegdheden gekregen die eerst waren voorbehouden aan de politie. De weg naar 
willekeur wordt daarmee steeds groter. Uitzetbaar zijn betekent dus onderworpen zijn 
aan willekeur: het risico op willekeurige arrestatie en detentie.  
 Anderzijds bevindt hij of zij zich in het limbo van onuitzetbaarheid, want hij 
kan helemaal niet uitgezet worden. Het blijkt dat de enige manier waarop staten met 
onuitzetbaren kunnen omgaan, is ze op te sluiten. Onuitzetbaar zijn betekent: geen 
thuis in de wereld hebben, en daarom veroordeeld zijn tot het enige thuis dat de 
wereld de thuislozen te bieden heeft.  

 


