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Wie zijn wij? 
 
De Artikel 1-lezing van Thomas Spijkerboer is zowel doordacht als doorleefd. Hij kent het 
vreemdelingenrecht door en door, maar is ook vertrouwd met de ervaringen van degenen 
voor wie de rechtsvragen rond het gelijkheidsbeginsel existentiële vragen zijn. “Wij zijn 
hier” is de titel van zijn lezing. Het zijn de woorden van degenen die hier verblijven, maar 
geen verblijfstitel hebben. Politieke betogen over het vreemdelingenbeleid worden ook 
vaak in de wij-vorm gevoerd, maar dan met de strekking dat zij die hier als immigranten 
hiuer naartoe zijn gekomen niet - of niet allemaal - bij “ons” horen.  
 
Het gebruik van het woord “wij” in het politieke discours spreekt vaak boekdelen: het is de 
moeite waard daarop te letten. Zijn “wij” alleen degenen die beslissen over de vragen van 
recht en beleid als burgers van dit land, oftewel - met een woord dat politiek in de mode is 
geraakt - “de belastingbetalers”? Zijn “wij” enkel degenen die als geboren Nederlanders 
zeggen dat anderen hier welkom zijn of juist niet? Of zijn “wij” toch echt alle burgers, 
misschien zelfs alle inwoners? Zijn “wij” ook “wij de Europese burgers”, We the people, die 
een belangengemeenschap vormen? De Artikel 1 - lezing van Thomas Spijkerboer beziet 
juridische vragen óók vanuit het gezichtspunt van de mensen die hier langdurig zonder 
verblijfstitel verblijven en hij brengt dat krachtig in de titel van zijn inleiding tot uitdrukking: 
“Wij zijn hier”.  
 
De vraag wie het “commonwealth” vormen die zich als een politieke en juridische 
gemeenschap constitueert en manifesteert, is de mensenrechtelijke vraag die aan het 
migratierecht ten grondslag ligt. Het is een vraag die ook mij op allerlei manieren heeft 
beziggehouden en bezighoudt. De beantwoording ervan vereist dat we ons rekenschap 
geven van de ontwikkeling die samenleving doormaakt. We leven in een wereld die altijd 
al gekenmerkt werd door migratie, en die juist in deze tijd steeds meer bepaald wordt door 
het fenomeen dat mensen on the move zijn, niet meer alleen in één richting (“Out of 
Africa” bijvoorbeeld, in de begintijd van de mensheid) maar heen en weer, in een 
dynamische verbondenheid met gemeenschappen die steeds minder goed enkelvoudig 
kan worden bepaald. Die illusie van het 19de-eeuwse nationalisme leeft hier en daar nog 
in politieke standpunten door, maar is onhoudbaar gebleken en de resultaten ervan waren 
vaak onmenselijk. Voor mij was dit inzicht de reden waarom ik in mijn Amsterdamse 
intreerede en in een binnenkort te verschijnen monografie over “Citizens’ rights and the 
right to be a citizen” een ontbrekende schakel in de bescherming van de rechten van de 
mens heb geïdentificeerd. De erkenning van mensenrechten schiet tekort, als mensen niet 
worden erkend in de fundamentele constitutionele hoedanigheid van burger. 
 
Het migratierecht moet onderscheid maken, naar gelang van verblijfsgrond en verblijfstitel, 
maar - zoals ik op 21 februari 2013 in een andere lezing (Christianity and the Future of 
Christian Democracy, pp. 29-30) over de ontwikkelingen sinds de val van de Berlijnse 
muur zei: “More than ever before, people were able to escape from a destiny that had 
been fixed for generations and they started to move from rural areas to the cities, either 
within their own country or to other countries and continents. International migration was 
sometimes an escape from violence and prosecution, sometimes from hunger and 
poverty, and sometimes the result of a well-prepared decision by parents prepared to 
make tremendous efforts in the interest of their children’s future. Migration laws give the 
impression that these motives can be separated out, but the human reality tells a very 
different story.”  



 

 

 
In het internationale recht is het recht om te bepalen welke “vreemdelingen” tot een staat 
worden toegelaten en wie het staatsburgerschap verkrijgen tot op heden door de meeste 
auteurs opgevat als een (bijna) absoluut “soevereine” bevoegdheid van de staat. Dat is 
het onderwerp van de recente dissertatie van Lieneke Slingenberg, Between sovereignty 
and equality.  In een al evenzeer (bijna) absolute opvatting van kosmopolitisme mag een 
staat daarentegen niemand het recht ontzeggen zich in een andere staat te vestigen en 
van die andere gemeenschap deel te gaan uitmaken. In een recent boekje (OUP 2011) 
discussiëren Wellman en Cole over de vraag “ Is there a right to exclude”? Thomas 
Spijkerboer wijst de opvatting dat iedereen zich overal vrijelijk moet kunnen vestigen af: 
zonder meer open grenzen leiden tot een onbeheersbare situatie), maar evenzeer 
verwerpt hij de botte verwijzing naar de staatssoevereiniteit in een gedateerd arrest van 
het EHRM (Abdulaziz 28 mei 1985) af. Spijkerboer beantwoordt deze fundamentele vraag, 
mijns inziens terecht, niet met een simpel ja of nee. 
 
Zelf heb ik deze vraag juridisch geformuleerd als de vraag naar een recht op burgerschap 
(the right to be a citizen). Zo'n recht kan niet eenzijdig worden opgevat. Het behoren tot 
een gemeenschap is een wederkerige band. De vaststelling - het besluit - wie toegang in 
een politieke en rechtsgemeenschap worden opgenomen is een staatstaak, maar dat 
betekent niet dat dit een daad van soevereine willekeur mag zijn (vgl. p. 1). Bij dit punt wil 
ik tentatief verkennen - en hopelijk zo ook tot verduidelijking bijdragen - wat in de opvatting 
van de inleider uiteindelijk maatgevend zal zijn. Soms lijkt het alsof hij artikel 1 zonder 
meer van toepassing acht op degenen die hier illegaal zijn, op andere momenten geeft hij 
er blijk van een nadere beoordeling nodig te achten. 
 
De passage in Spijkerboers lezing over de vraag of de betrokkenen inderdaad "de 
oplossing toch zelf in de hand hebben" (p. 6) is, als ik het goed zie, het scharnierpunt in 
het betoog van Spijkerboer. Hij wijst de quasi-rechtlijnige opvatting af dat het hier blijven in 
beginsel mag worden aangemerkt als de vrije keuze van de betrokkenen, zodat de 
gevolgen van de "koppeling" hun verantwoordelijkheid zijn. In veel - naar zijn inschatting 
veruit de meeste gevallen - is het hier blijven in zijn ogen niet verwijtbaar. Ik laat de 
praktische vraag of het beperkte aantal van degenen die hier - in de woorden van 
Spijkerboer - met "list of bedrog" blijven, te danken is aan de koppeling. Maar leidt dit tot 
de conclusie dat de koppeling een nodeloos rechten aantastende maatregel is en dus van 
de baan moet? Of moet de conclusie zijn dat de procedures tekortschieten en dat deze 
mensen een verblijfstitels hadden behoren te krijgen?  
 
Spijkerboer gelezen en gehoord hebbende, begrijp ik dat hij het laatste bedoelt - op goede 
gronden. De blijvende aanwezigheid van mensen wier vertrek niet kan worden 
afgedwongen of zelfs redelijkerwijs niet kan worden verlangd, wijst erop dat er iets schort 
aan de wijze waarop de besluitvorming is ingericht. Tegelijk echter moeten we 
onderkennen dat een stelsel van verblijfsvergunningen betekenis verliest wanneer de 
afwijzing niet wordt geëffectueerd en een slag in de lucht wordt wanneer de illegaal verblijf 
houdende vreemdeling desalniettemin gelijke rechten heeft. De "aanzuigende werking" 
van humaan vreemdelingenbeleid wordt in de politiek vaak schromelijk overdreven, maar 
de facto open grenzen zijn wel wat anders. Als de procedures goed zijn ingericht en tot 
overtuigende resultaten leiden, moet het sluitstuk daarvan zijn dat een onherroepelijke 
afwijzing door terugkeer wordt gevolgd en dat de staat van herkomst moet worden 
aangesproken op de verplichting eigen staatsburgers toe te laten. Zo'n stelsel van 
internationale bescherming zal niet alleen veranderingen vereisen in landen van herkomst, 
maar vergt ook beleid gericht op beter functionerende internationale arbeidsmigratie, 
waaronder de door het vorige kabinet stiefmoederlijk behandelde verkenningen van 



 

 

circulaire migratie. Ik laat deze onderwerpen in het beperkte kader van mijn coreferaat 
echter rusten.  
 
Dat mensen hier verblijven, zeker als dat kinderen en andere kwetsbare mensen zijn, van 
wie enerzijds het vertrek niet kan worden afgedwongen maar anderzijds worden 
uitgesloten van de voorzieningen die mensen redelijkerwijs nodig hebben, leidt keer op 
keer tot - soms ondraaglijke - spanningen. Als ik met Spijkerboer meedenk, draait het  
juridisch om de verhouding  tussen het besluit over de verblijfsvergunning en de 
verplichting bij weigering daarvan te vertrekken. Het systeem van de Vreemdelingenwet 
2000 is dat dit twee kanten van dezelfde medaille zijn, behoudens de mogelijkheid dat er 
valide nieuwe argumenten zijn om bij nader inzien anders te beslissen over de verblijfstitel 
- waarna de vertrekplicht weer vervalt. De spanningen die sinds 2001 waren ontstaan, 
betroffen de kloof tussen het een en het ander, zowel qua tijd als qua validiteit en 
overtuigingskracht. 
 
Spijkerboer kritiseert de toepassing van dit wettelijke systeem op twee punten: de 
weigering van een verblijfstitel aan mensen die redelijkerwijs geen alternatief hebben dan 
hier te blijven, en het afdwingen van het aanvragen van een voor terugkeer benodigd 
document als de betrokken staat vrijwilligheid vereist. Dat tweede punt is echter minstens 
ook een verwijt aan de betrokken staat, want eigen onderdanen dient een staat bij 
verwijdering uit een andere staat te accepteren. Ik moet daaraan wel toevoegen dat ook 
hier eisen van redelijkheid in twee richtingen werken: maakt de situatie in de 
terugnemende staat het aanvaardbaar regelingen voor terugname van eigen onderdanen 
te treffen en toe te passen? 
 
De spanningen die sinds 2001 waren ontstaan betroffen de kloof tussen het een en het 
ander, zowel qua tijd als qua validiteit en overtuigingskracht. De kernvraag moet naar mijn 
oordeel dan ook zijn wat er nodig is om de kloof tussen afwijzing en vertrek op een 
humane en rechtmatige wijze zoveel mogelijk te dichten. Ik noemde al de internationale 
dimensie, maar het moet hier eerst en vooral om het Nederlandse beleid gaan.  
 
Het betoog van Thomas Spijkerboer komt er dus, als ik hem goed begrijp, niet op neer dat 
de afgewezen asielzoeker - of breder: de afgewezen aanvrager van een 
verblijfsvergunning of niet-aanvrager - zelf kan beslissen of hij al dan niet zal vertrekken. 
Maar wel kritiseert hij de ontoereikendheid van de asielprocedure en de 
rechtsbescherming daartegen en vindt hij daarom de uitsluiting van voorzieningen 
ongerechtvaardigd. Michael Walzers onderscheiding van spheres of justice veronderstelt 
dat mensen tot dezelfde rechtsgemeenschap behoren, maar geeft geen antwoord op de 
vraag of dit het geval is. De onderscheiding van spheres of justice leidt niet tot een 
keuzemenu van publiekrechtelijke betrokkenheid. De inconsistentie van de situatie voor de 
koppeling was in elk geval óók een oorzaak van problemen. Spijkerboer betoogt terecht 
dat het ene recht waarop de koppeling betrekking had, niet het andere is. 
 
Herstel van de wederkerigheid is dus het kernpunt. Het is inderdaad juist de verlening en 
de weigering van de verblijfsvergunning die punt van kritiek en herstel van cohesie moet 
zijn. Pardonregeling en herziening asielprocedure waren daarop gericht en zijn in de 
eervorige kabinetsperiode conform de bedoelingen uitgevoerd, maar hebben niet voor alle 
langdurig in procedure verkerende personen een oplossing kunnen bieden door de - 
politiek destijds onvermijdelijke - afstand in de tijd tussen de peildatum van de 
pardonregeling (1 april 2001) en de inwerkingtreding van de herziene asielprocedure (1 juli 
2010).  
  



 

 

Het tijdsverloop van feitelijke integratie is een relevante factor in de maatschappelijke en 
juridische aanvaardbaarheid van een uiteindelijke verwijdering. Een verwijdering na 
feitelijke desintegratie uit het land van herkomst en integratie in Nederland past niet in 
beleid dat behalve strikt ook humaan wil zijn. De herziening van de Vreemdelingenwet die 
op 1 juli 2010 in werking is getreden, was er juist op gericht om in de eerste procedure tot 
een resultaat te komen dat redelijkerwijs verenigbaar is met de vertrekplicht.  
 
In de MvT bij wetsvoorstel 31994 (de zojuist genoemde herziening van de asielprocedure) 
was uitdrukkelijk gesteld dat onder feiten en omstandigheden ook alsnog beschikbaar 
gekomen feitelijke informatie wordt begrepen, maar de Afdeling bestuursrechtspraak is 
hierin bij haar uitleg van het nieuwe artikel 83 Vw 2000 slechts gedeeltelijk meegegaan. 
Dat heeft afbreuk gedaan aan de bedoeling van de wetgever, alle factoren die uiteindelijk 
bepalend zullen moeten zijn voor de vraag of de vreemdeling hier mag blijven, zoveel 
mogelijk bij de eerste beslissing en de rechtsgang te betrekken. Een te lange duur van de 
procedures en te beperkt blikveld in deze procedures werken ongelukkigerwijs in de hand 
dat een kloof blijft bestaan tussen een eventuele afwijzing en terugkeer. Het gevolg 
daarvan is dat het perspectief op terugkeer vervaagt of zelfs onevenredig belastend wordt.  
 
Dit doet af aan de overtuigingskracht van recht en beleid. De relevantie van artikel 1 is 
gelegen in het fundamentele karakter van gelijke behandeling: onderscheid behoeft een 
rechtvaardiging die niet afdoet aan ieders persoonlijke waardigheid. Dat geldt zowel voor 
de besluiten inzake toelating als die inzake voorzieningen en dan met name de mate 
waarin ze een niet te beperken mensenrecht zijn  ongeacht verblijfstitels. Op het terrein 
van het vreemdelingenbeleid vergt dit een blikveld dat verder reikt dan Lobith, waar de 
Batavieren volgens de Nederlandse nationale mythologie als immigranten het land 
binnenkwamen dat wij het onze noemen.  
 
Een uitgewerkte versie van dit coreferaat zal nog in de vakpers worden gepubliceerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


