
Vrijdag 11 mei van 13:00 tot 17:30
Eerste Kamer, Den Haag

Onuitzetbare vreemdelingen: mensen die zonder verblijfspapieren in Nederland verblijven. De overheid 
heeft alle mogelijke middelen ingezet om deze mensen tot terugkeer te laten besluiten, of hen met dwang 
uit te zetten, maar is daarin niet geslaagd. Het terugkeerbeleid is het sluitstuk van ons vreemdelingen-
beleid. Als de overheid er niet in slaagt mensen terug te laten keren, vrijwillig dan wel onder dwang, dan  
is dat een probleem. Toch gebeurt het in ruwweg de helft van de gevallen. Erkennen dat dit een gegeven  
is levert lastige vragen op.  Niet alleen voor wat betreft de positie van de onuitzetbaren zelf, maar ook  
rondom de uitvoerbaarheid van het beleid.

Door de polarisatie in het Nederlandse debat over vreemdelingenbeleid is er nauwelijks ruimte voor creatieve  
oplossingen en een constructieve dialoog tussen betrokken partijen. Het Humanistisch Verbond wil deze  
patstelling doorbreken en nodigt beleidsmakers, overheidsdiensten, maatschappelijke organisaties,  
wetenschappers en politici uit om over de politieke kloof heen te stappen en samen op zoek te gaan naar  
nieuw perspectief voor de problematiek van onuitzetbaarheid.

Onuitzetbaar
een nieuw perspectief

Symposium

HumanistiscH Verbond 
In samenwerking met de afdeling Haaglanden 



Programma
Dagvoorzitter is Chris Keulemans, artistiek directeur van de Tolhuistuin, publicist en moderator
Welkom door Pauline Meurs, Eerste Kamerlid PvdA

Première Verloren Levens, regie Kees Vlaanderen, HUMAN 
Half maart lieten de ministers Leers en Opstelten weten dat dit jaar minimaal 4800 illegalen moeten worden opgepakt 
en uitgezet. In zijn documentaire Verloren Levens gaat Kees Vlaanderen op zoek naar de mens achter de getallen. 

Onuitzetbaar: feiten, mythen en onzekerheden 
Door Ineke de Vries, directeur Humanistisch Verbond

Onuitzetbaar, een nieuw perspectief?
Onder leiding van Chris Keulemans in gesprek over bestaande praktijken en nieuwe initiatieven binnen het  
terugkeerbeleid. Is er nieuw perspectief voor de problematiek van onuitzetbaarheid? 

A. Strategie van dwang en drang failliet? 
B.  Alternatieven voor vreemdelingendetentie
C.  Casemanagement 
D.  Verdergaande initiatieven

Slotwoord 

Borrel 
vanaf 17:30

In deze bevestiging treft u onder andere de 
bereikbaarheidsgegevens aan.

Datum vrijdag 11 mei 2012
Tijd  13:00 aanmelden en zaal open
 13:30 start programma
 17:30 borrel
Locatie  Eerste Kamer 

 Binnenhof 22 

 2513 AA  Den Haag

Aanmelden verplicht!
Indien u een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen 
kunt u zich aanmelden tot 1 mei 2012.  Heeft u geen 
persoonlijke uitnodiging en bent u wel geïnteresseerd? 
Open inschrijving is mogelijk tot 8 mei 2012. 

Om u aan te melden, stuur een e-mail naar:  
onuitzetbaar@humanistischverbond.nl en vermeld uw 
naam, uw functie en de organisatie waar u werkt. Open 
inschrijvingen worden na 1 mei 2012 verwerkt.  Uw 
aanmelding is definitief wanneer u een bevestiging 
ontvangt.

mailto:onuitzetbaar@humanistischverbond.nl

