
HumanistiscH Verbond 
Onuitzetbaar
Morele vragen over het vreemdelingenbeleid

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud 

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt 

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet 

en dan die vraag aan een ander stellen.

Remco Campert
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Onuitzetbaar, wat dan? 
EEn morElE impuls

Het Humanistisch Verbond vindt dat het  
Nederlandse vreemdelingenbeleid de men- 
selijke waardigheid aantast van mensen die 
zonder papieren in ons land verblijven. De 
middelen die worden gebruikt staan niet in 
verhouding tot het enkele feit van illegaal  
verblijf. Met name de rechten van onuitzet-
baren zijn in het geding door herhaalde,  
langdurige en zinloze detenties. 

Onuitzetbaren
De meeste Nederlanders  gaan ervan uit dat iemand 
die zonder verblijfspapieren wordt opgepakt, direct 
per vliegtuig het land verlaat. Dat blijkt een misvatting 
te zijn. In Nederland verblijven naar schatting enkele 
tienduizenden onuitzetbaren; mensen die de Neder-
landse overheid in toenemende mate met dwang en 
harde hand tot terugkeer probeert te bewegen, maar 
die desondanks niet kunnen worden uitgezet.
Sommigen verblijven sinds kort in Nederland, anderen 
al jaren. Binnen onze vreemdelingenwet hebben ze 
geen recht op een verblijfsvergunning en daarmee 
ook niet op andere burgerrechten. Onuitzetbaren 
vormen een bonte groep van uitgeprocedeerde asiel-
zoekers, arbeidsmigranten en gezinsherenigers. 

Het Nederlands vreemdelingenbeleid rust op de 
vooronderstelling dat wie terug wil, ook terug kan.  
Detentie is een van de middelen om mensen onder 
druk te zetten om daadwerkelijk te vertrekken. Toch 
blijken velen niet uitgezet te kunnen worden. Is de  
druk niet hoog genoeg en vertrekken mensen daarom 
niet? Of is de druk weliswaar heel hoog  
opgevoerd, maar kúnnen mensen om andere redenen 
niet vertrekken? Is dat laatste het geval, dan valt het 
nog verder opvoeren van die druk  moreel niet te 
verantwoorden.  

Het is van belang te kijken naar  de oorzaken van  
onuitzetbaarheid: ligt dat altijd aan de onwil van de  
betrokkene, zoals nu vaak de vooronderstelling is?
Uitzetting is alleen mogelijk als iemands identiteit  
en herkomst bewezen zijn en door het land van 
herkomst zijn erkend. Daarbij zijn verschillende par- 
tijen betrokken, die elk uitzetting kunnen verhinderen:

•  De overheid van het land van herkomst erkent de 
betrokkene niet als burger, om politieke of admini- 
stratieve redenen. 

•  Actie van derden in het land van herkomst is nodig 
om de identiteit te bewijzen. Hun medewerking komt 
om tal van redenen niet tot stand.

•  De persoon zelf houdt informatie achter, omdat hij 
tot elke prijs uitzetting wil voorkomen. 

•  Door de Nederlandse overheid wordt niet voort- 
varend aan uitzetting gewerkt. 

Druk uitoefenen door (herhaalde) detenties bevordert 
uitzetting alleen in het geval dat de betrokkene zelf 
de enige is die de uitzetting verhindert. Daarmee is de 
vraag of deze wijze van druk uitoefenen ook moreel  
verantwoord is nog niet beantwoord.
Voor onuitzetbaren geldt echter in álle gevallen dat 
zij keer op keer gedetineerd kunnen worden, zonder 
uitzicht op legaal verblijf. Elke detentie eindigt met 
klinkeren: plotseling op straat worden gezet, met je 
bezittingen in een blauwe vuilniszak, zonder geld en 
papieren, met alleen een brief waarin staat dat je het 
land binnen 24 uur dient te verlaten. Wat dan? Wat te 
doen, waar naartoe? 
Dit klinkeren betreft ruim 50 procent van de mensen 
die Nederland uit probeert te zetten. Dat zijn tiendui-
zenden mensen. 

Artikel 1 Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens 

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid 
en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met  
verstand en geweten, en behoren zich jegens  
elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 13 Universele Verklaring voor de Rech-
ten van de Mens

1.  Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te  
verplaatsen en te vertoeven binnen de  
grenzen van elke Staat.

2.  Een ieder heeft het recht welk land ook, met 
inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn 
land terug te keren.
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Onze samenleving bestaat in feite uit twee groepen: 
burgers en ingezetenen die het burgerschap niet heb-
ben. Dat zal zo blijven: én omdat we niet in staat zijn te 
voorkomen dat deze mensen ons land binnenkomen 
én omdat we deels niet in staat zijn hen uit te zetten. 
Deze situatie vraagt om aanpassing van het huidige  
beleid, om  beleid dat werkt met de menselijke maat.

een vastgelOpen debat
In het maatschappelijk debat worden harde uitspraken  
gedaan over het uitzetten van illegalen, waarbij zij 
worden neergezet als berekenende gelukzoekers.  
Daartegenover staat het beeld van de terechte 
asielzoeker, het kwetsbare slachtoffer van oorlog en 
vervolging. 
Spierballentaal en morele verontwaardiging botsen in 
het debat met elkaar, zonder dat dit leidt tot verdie- 
ping, verheldering en vernieuwing. 
Wie in dit klimaat alternatieven aandraagt voor het  
huidige beleid, loopt het risico  te worden afgeschil- 
derd als naïef. Van enige creativiteit in het vinden van 
nieuwe menswaardige oplossingen is geen sprake. 
Het regeerakkoord laat zien dat de lijn van het hui- 
dige beleid zonder veel vraagtekens versterkt wordt 
doorgezet. De constante groep onuitzetbaren bewijst 
nu dat dit beleid zijn doel voorbij schiet op het gebied 
van doelmatigheid, de kosten en wat het Humanis-
tisch Verbond betreft zeker ook in moreel opzicht. 

de menselijke maat 
Voor humanisten is de menselijke maat de maat van 
alle dingen. De meetlat die we daarvoor hanteren  is 
de mensenrechten. De Universele Verklaring voor 
de Rechten van de Mens is niet alleen  een juridische 
tekst, maar ook een politieke, morele leidraad om te 
benoemen waar het daadwerkelijk om gaat bij wereld-
wijd samenleven: hoe kunnen we elkaar recht doen, 
met oog voor ieders waardigheid en zelfbeschikking. 
In het Nederlandse vreemdelingenbeleid wordt dit 
committent aan mensenrechten onvoldoende serieus 
genomen. 

portrEttEn

De menselijke maat moeten we in de eerste 
plaats zoeken in alledaagse levens van mensen. 
Daarom vijf portretten van onuitzetbaren. 

De portretten zijn gebaseerd op levensechte verhalen, 
maar zijn niet herleidbaar tot concrete personen.  
Voor onuitzetbaren is het gevaarlijk als persoonlijke 
informatie over hun situatie algemeen bekend wordt. 
Onuitzetbaren zijn daardoor onzichtbaar. 
Het Humanistisch Verbond wil hun een gezicht en een 
stem geven en in de maatschappelijke discussie aan-
dacht vragen voor de morele vragen die hun verhalen 
oproepen.  

1  Advies Vreemdelingenbewaring, Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, Den Haag, juni 2008.
2 Bron: Landelijk Ongedocumenteerde steunpunt.
3 Kamerstuk 32360VI: 1, 12.5.10.

Aantal ongedocumenteerde migranten

2005 2009 2010

80.000- 130.000 1 65.000 – 115.000 2 Wellicht weer toenemend, 
niet-EU-burgers uit Oost-Europa

Vertrekcijfers vanuit vreemdelingenbewaring 3

Totaal Vertrek zonder toezicht (= onuitzetbaar)

22000 11600 (circa 53 procent)

irreguliere migranten, onuitzetbaar 2009

Schatting aantal illegaal verblijvend 65.000 – 115.000

schatting totaal onuitzetbaar in nederland ver-
blijvend

35.000 – 60.000
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‘ BEtEr tErug nAAr mijn lAnD  
DAn zo lEVEn’ 

Dibi’s herinneringen aan zijn geboorteland zijn ge- 
kleurd door oorlog en geweld. Hij praat er niet graag 
over. Als hij na een jarenlange vlucht in Nederland 
aankomt, wordt hij opgevangen en kan hij naar 
school. Dibi volgt een lasopleiding en gaat verder  
met elektrotechniek. 

Dan wordt zijn land door onze overheid veilig ver- 
klaard. Dibi besluit niet te vertrekken, vervolgt zijn 
studie en krijgt een meldplicht. Op een dag wordt hij 
echter door de politie thuis opgehaald. Hij belandt in 
een uitzetcentrum. Het duurt niet lang voor hij op het 
vliegtuig naar ‘huis’ gezet zal worden, vertelt DT&V4 
hem. Het is alleen nog even wachten op een laissez-

passer5, maar dat kan geen probleem vormen, zijn 
staatsburgerschap is al jaren geleden erkend door zijn 
ambassade. 
Na een jaar is Dibi echter nog steeds niet uitgezet.  
Tijdens de zoveelste rechtszitting waarin hij om zijn  
vrijheid vraagt, bepleit hij zijn zaak met een emotioneel 
betoog: 

‘ Het duurt nu al bijna een jaar! Als jullie mij niet kunnen 
uitzetten, dan moeten jullie mij vrijlaten’.  

Artikel 3 Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en 
onschendbaarheid van zijn persoon.
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4  DT&V: Dienst Terugkeer en Vertrek, een samenwerkingsverband van IND, Vreemdelingenpolitie en Koninklijke Marechaussee, 

de instantie die verantwoordelijk is voor uitzettingen. 
5  Tijdelijk reisdocument dat wordt afgegeven door de ambassade van het land van herkomst aan de eigen burgers als die niet over 

geldige identiteitspapieren beschikken. Op basis van dit document wordt de persoon toegelaten tot het land van herkomst.

P O R T R E T  /  P R O f I E L

Naam Beroep

Dibi Lasser, elektrotechnicus

Leeftijd Burgerlijke staat

23 Ongehuwd, vaste partner, aanstaand vader

Sekse Status

m -  Alleenstaande minderjarige asielzoeker. 
-  Vluchteling met verblijfsrecht
- Illegale vreemdeling.

Land van herkomst oorzAAk onuitzEtBAArHEiD

Angola land van herkomst geeft geen laissez-passer af.
In Nederland sinds

2000
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Hij komt vrij, maar niet voor lang. Hij wordt opnieuw 
vastgezet. Hij blijft maar piekeren. Hoe verder? Dibi  
begint te beseffen dat Nederland hem echt kwijt wil. 
Hij besluit maximaal mee te werken, hij vertelt alles 
wat hij weet over zijn identiteit. 

“Beter terug naar mijn land, dan zo leven”. 

Toch krijgt DT&V het laissez-passer weer niet voor 
elkaar. Na ruim vijf maanden moet de dienst hem laten 
gaan. Dibi probeert zijn leven op te pakken in een 
omgeving waar niemand formeel iets voor hem mag 
doen. Als hij voor de derde keer wordt opgepakt, is de  
situatie anders. Hij heeft dan een vriendin, die wel  
een verblijfsvergunning heeft. Zij is zwanger.

Toch zal hij voorlopig niet vrijkomen. Kort geleden is 
zijn zaak nog voor de rechtbank geweest. DT&V heeft 
daar beargumenteerd dat er nog kans is op uitzetting 
en de rechtbank heeft dat overgenomen. Dibi weet 
beter. 

Artikel 9 Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens

Niemand zal onderworpen worden aan  
willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

P O R T R E T  /  P R O f I E L

Naam Beroep

Baroudia Schoonmaakster

Leeftijd Burgerlijke staat

27 Ongehuwd

Sekse Status

V Illegale vreemdeling

Land van herkomst oorzAAk onuitzEtBAArHEiD

marokko -  marokkaanse autoriteiten bevestigen burgerschap niet en ver-
strekken geen laissez-passer.

- ontbreken administratieve gegevens in marokko.
-  Angst voor terugkeer als onteerde vrouw zonder bescherming 

van familie. 
In Nederland sinds

2003
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nooit moEDEr worDEn

Baroudia wordt in 1983 geboren in Marokko uit een 
ongewenste zwangerschap. Haar moeder blijft na de 
geboorte met Baroudia bij haar ouders wonen. Na 
verloop van tijd vindt ze alsnog een man en vertrekt 
met hem naar België. 
Baby Baroudia blijft achter. Haar moeder belt wel zo 
nu en dan, maar komt nooit meer terug. Dan geeft de 
oma van Baroudia haar mee aan een tante uit frank-
rijk. Daar moet ze helpen in de huishouding en bij de 
verzorging van de kleinere kinderen. In de puberteit 
wordt ze doorgestuurd naar een ander gezin. Het 
is het begin van een lange weg langs verschillende 
gezinnen. Ze moet hard werken voor haar kost en 
inwoning. 

naar nederland
Baroudia is ongelukkig en wil het liefst aan dit leven 
ontsnappen. Contact met haar familie heeft ze niet 
meer. Ze droomt van een nieuwe familie, een man en 
kinderen. Als ze een Marokkaanse man ontmoet die 
haar het hof maakt, vertrekken ze samen naar Neder-
land. Ze is dan een jaar of twintig. Hij dwingt haar seks 
met hem te hebben zonder met haar te trouwen. Ze 
loopt weg en vraagt bij een politiebureau om hulp. 
Baroudia heeft echter geen papieren en wordt twee 
maanden vastgehouden. Als ze wordt geklinkerd, 
heeft ze geen idee wat ze moet doen. Van een kennis 
leert ze hoe vrouwen overleven in de illegaliteit. De 
keuze is schoonmaakbaantjes of prostitutie. Baroudia 

kiest voor schoonmaakwerk. Ze leidt een armzalig 
leven, dat ze met moeite volhoudt. Voorzichtig bouwt 
ze haar netwerk uit in de Marokkaanse gemeenschap, 
hopend op een uitweg. 

Dan wordt ze opnieuw aangehouden. Haar moeizaam 
opgebouwde bestaan, haar ondergehuurde kamer, 
haar spullen, haar werkadressen, alles is ze kwijt. Na 
een half jaar wordt ze geklinkerd, maar na kort tijd zit 
ze alweer vast. Het Marokkaanse consulaat geeft ook 
nu geen laissez-passer. Papieren heeft Baroudia niet. 
Die zal ze ook nooit krijgen. Ze vermoedt dat haar 
moeder haar bij de geboorte niet heeft aangegeven. 
DT&V gelooft dat niet en blijft haar oproepen voor 
verhoor en haar onder druk zetten. De detentie duurt 
voort.

geen kinderen
Ze komt over als een vriendelijke, behulpzame jonge 
vrouw, bescheiden en aangenaam in de omgang. Wat 
haar het meest dwars zit is niet het ontbreken van 
papieren of geld, maar het besef dat het haar niet zal 
lukken een normaal bestaan op te bouwen, met een 
echtgenoot en kinderen. Ze is onteerd. Ze wordt steeds 
ouder, heeft geen papieren. Zelfs als ze een man zou 
vinden die met haar wil trouwen, mag dat niet zonder 
papieren. 
Kinderen op de wereld zetten die dan zelf ook weer  
illegaal zullen worden? Nee, dat kan ze niet. Geen moe- 
derschap. Geen familie. Kan ze daarmee leven? Wat is 
dan nog de zin van haar leven? Wat voegt zij toe aan de 
wereld? Heeft het voor anderen zin dat zij bestaat? Dat 
verdriet draagt ze met zich mee. Baroudia heeft niet 
veel bagage, maar deze last weegt  zwaar. 

Na elf maanden wordt ze voor de derde keer geklinkerd.

Artikel 16 Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens

1.  Zonder enige beperking op grond van ras, 
nationaliteit of godsdienst, hebben mannen 
en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om 
te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben 
gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens 
het huwelijk en bij de ontbinding ervan.

2.  Een huwelijk kan slechts worden gesloten 
met de vrije en volledige toestemming van de 
aanstaande echtgenoten.

3.  Het gezin is de natuurlijke en fundamentele 
groepseenheid van de maatschappij en heeft 
recht op bescherming door de maatschappij en 
de Staat.

Artikel 28 Universele Verklaring voor de Rech-
ten van de Mens

Een ieder heeft recht op het bestaan van een  
zodanige maatschappelijke en internationale 
orde, dat de rechten en vrijheden, in deze  
Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen 
worden verwezenlijkt.
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‘ Als ik VErtrEk, kAn ik gEEn VADEr 
mEEr zijn’

Karim zit voor de vierde keer in vreemdelingenbewa- 
ring. Hij is vorige week opgepakt, terwijl hij met zijn 
dochter van 13 jaar boodschappen deed. Voor de 
ogen van zijn dochter werd hij tegen de auto gezet, 
handen onhoog en gefouilleerd. Daarna gingen de 
boeien om. 
Karims ouders wonen in Palestina tijdens het ontstaan 
van de staat Israel. Het zijn roerige tijden. Zijn ouders 
verhuizen herhaaldelijk om gewelddadige situaties te 
ontvluchten. Met zijn ouders verlaat hij als kleuter  
Palestina en komt in de Europese Unie terecht. Ze voe- 
ren een lange trektocht, waarin Karim zich nooit ‘thuis’ 
voelt. Zijn ouders sterven jong en Karim staat er alleen 
voor. Hij is enig kind.

Hij zet de trektocht voort. In Nederland settelt hij zich 
uiteindelijk, met gedoogstatus, omdat hij hier een 
vrouw heeft ontmoet met wie hij trouwt en kinderen 

krijgt. Zijn hoop dat hij op termijn Nederlander kan 
worden, wordt echter niet vervuld. Dan raakt hij  
betrokken bij een ernstig misdrijf. 
‘Ik zal het niet verbergen, ik was jong en maakte de ver-
keerde keuzes. Ik dacht dat het belangrijker was om trouw 
te blijven aan een vriend, dan om de goede dingen te doen. 
Toen hij steeds verder in de drugshandel terechtkwam, 
dekte ik hem, ook toen hij steeds gewelddadiger werd. 
Uiteindelijk hielp ik hem zich te verbergen toen hij iemand 
doodgestoken had. Ik werd veroordeeld voor medeplich-
tigheid. Terecht. 

Ik heb mijn straf uitgezeten, ik had het verdiend en ik heb 
in de gevangenis veel nagedacht. Weet je, ik had toen 
al twee kinderen, ze waren 2 en 4 jaar oud toen ik werd 
opgepakt.’

Als hij vrijkomt wordt hij ongewenst verklaard: hij mag 
een aantal jaren Nederland niet meer in: geen visum, 
geen asiel, geen verblijfsvergunning. Karim besluit de 
ongewenstverklaring naast zich neer te leggen. Hij 
heeft in de gevangenis genoeg tijd gehad om uit te 

P O R T R E T  /  P R O f I E L

Naam Beroep

karim Klusser

Leeftijd Burgerlijke staat

50 Gehuwd, vader

Sekse Status

m - Stateloos, gedoogd.
- Ongewenst na strafblad.
- Illegale vreemdeling.

Land van herkomst oorzAAk onuitzEtBAArHEiD

palestina - stateloosheid.
- keuze in nederland te blijven i.v.m. vaderschap.

In Nederland sinds

1984
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vinden wat echt belangrijk is. Hij wil voor zijn vrouw 
en kinderen een betrouwbare vader zijn. 
‘Mijn kinderen kenden me bijna niet. Mijn vrouw had het 
al die tijd alleen moeten doen. Ik bleef omdat ik een vader 
voor hen wilde zijn.’

Zo goed en zo kwaad als het gaat zorgt Karim voor zijn 
kinderen. Hij doet klussen voor zijn levensonderhoud. 
Er komen nog twee kinderen. Toen de oudste kinde- 
ren klein waren, zat hij in de bajes. Bij de jongsten wil 
hij dat tot elk prijs voorkomen.
Karim vertelt vaak hoe hij eind jaren tachtig al aan tafel 
zat bij de IND, en hoe de ambtenaren met hun handen 
in het haar zaten over zijn zaak. Hij was en bleef state-
loos. In die tijd groeide zijn dossier met decimeters 
tegelijk. 

Ook nu heeft DT&V in feite geen mogelijkheden om 
hem uit te zetten, maar de rechter blijft deze dienst 
het voordeel van de twijfel geven. Hij is stateloos, on- 
gewenst, en heeft een zwaar delict op zijn naam staan. 
Pas na een klein jaar wordt hij geklinkerd. De vraag is 
hoe lang hij op vrije voeten zal blijven en zijn rol als 
vader, echtgenoot en kostwinner kan vervullen.

Artikel 15 Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens 

1.  Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.

2.  Aan niemand mag willekeurig zijn nationali- 
teit worden ontnomen, noch het recht worden 
ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

P O R T R E T  /  P R O f I E L

Naam Beroep

Hassane Geen

Leeftijd Burgerlijke staat

46 Ongehuwd

Sekse Status

m - Ongewenst verklaard.
- Illegale vreemdeling.

Land van herkomst oorzAAk onuitzEtBAArHEiD

Algerije - Achterhouden van identiteitsgegevens.
-  Vernedering bij terugkeer als criminele mislukkeling.
- onvoldoende medewerking land van herkomst.

In Nederland sinds

1983
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DE lEVEnslust sijpElt wEg 

Als 18-jarige droomt Hassane van vrijheid en democra-
tie. Hij heeft zijn diploma voor het Algerijnse Lycée 
Technique op zak en besluit zijn droom te volgen. Met 
een studiebeurs vertrekt hij naar Spanje. De studie  
blijkt hem niet zo te liggen. Hij wil iets doen wat meer 
aansluit bij zijn vooropleiding. Hassane raakt zijn beurs 
kwijt, besluit zijn geluk elders te beproeven en ver-
trekt naar het noorden. 
In Rotterdam strandt hij, platzak. Werk zoeken lukt 
niet. Hij spreekt de taal niet en voelt zich niet thuis in 
één van de allochtone gemeenschappen. Hij wil juist 
de westerse samenleving leren kennen. Daar maakt  
hij echter moeilijk contacten. Studeren blijkt al hele-
maal onmogelijk. Hij komt met verkeerde mensen in 
aanraking en maakt foute keuzes waardoor hij wordt 
meegetrokken in het criminele circuit. 
Na zijn eerste jaar in Nederland wordt hij veroordeeld 
tot vier jaar gevangenisstraf. 

teruggaan is geen Optie
Iedere keer als hij vrijkomt staat Hassane voor de 
keuze tussen geld verdienen in de criminaliteit of voor 
een zwart hongerloon een shoarmazaak schoomaken. 
Van de 22 jaar die verstrijken zit hij dertien jaar in 
hechtenis, waarvan ongeveer vijf jaar in vreemdelin-
gendetentie. 
Hassane worstelt met de idealen waarmee hij ooit is 
vertrokken. Hij weet maar al te goed dat zijn leven 
heel anders is uitgepakt dan hij zich had voorgesteld.  
Hij heeft zichzelf in de nesten gewerkt en weet geen 
uitweg meer. Teruggaan is geen optie voor hem en 
het leven buiten, daar verwacht hij niets meer van.

‘Steeds probeer ik opnieuw te beginnen. De laatste keer 
dat ik vrijkwam, besloot ik naar Spanje te reizen met een 
vals paspoort. Maar nog voor mijn vertrek ben ik alweer 
opgepakt.

Op straat ben ik achterdochtig, kijk ik steeds achterom 
of er geen politie achter me loopt. Ik word gek als ik aan 
‘buiten’ denk. Ik heb wel onder de brug geslapen, maar 
dat is geen doen. Hoe kom ik aan eten, aan een woning, 
aan werk? Zo kan ik niet teruggaan naar mijn land, in elk 
geval niet zonder geld. Dat is voor mij nog meer verne- 
derend dan hier in de gevangenis te zitten.’ 

Soms overvalt hem een diepe haat tegen alles; tegen 
hoe zijn leven gelopen is, door de verkeerde keuzes 
maar ook door dit systeem. Dit zinloze opsluiten om je 
terug te sturen en de uitzichtloosheid van zijn be-
staan. Hij heeft weleens geprobeerd er een eind aan 
te maken maar dat is niet gelukt. ‘Zelfs daarin ben ik 
mislukt’, merkt hij met een cynisch lachje op. 

Hassane komt er niet uit, hij heeft alles al eens gepro- 
beerd en telkens loopt het toch weer fout. 
De levenslust sijpelt weg. Zelfs de kraai die hij op de 
luchtplaats voert, geeft hem geen plezier meer.  
Hij zit inmiddels voor de zevende keer vast, deze keer 
bijna tien maanden, en hij is bang voor wat hem nog 
te wachten staat.

Artikel 23 Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens

1.  Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije 
keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige 
arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen 
werkloosheid.

2.  Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft 
recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

3.  Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op 
een rechtvaardige en gunstige beloning, welke 
hem en zijn gezin een menswaardig bestaan 
verzekert, welke beloning zo nodig met andere 
middelen van sociale bescherming zal worden 
aangevuld.
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P O R T R E T  /  P R O f I E L

Naam Beroep

jaswinder Onbekend

Leeftijd Burgerlijke staat

19 Ongehuwd

Sekse Status

m - Uitgeprocedeerde asielzoeker. 
- Illegale vreemdeling.

Land van herkomst oorzAAk onuitzEtBAArHEiD

punjab, india - land van herkomst geeft geen laissez-passer.
-  Familie in land van herkomst is niet bereid/in staat voor  

bevestiging identiteit te zorgen.
In Nederland sinds

2008

‘ik wil zo grAAg nAAr Huis!’

Singh is een naam die veel voorkomt in de detentie- 
centra. Singh, zo heten alle mannen uit de groep van 
de Sikhs uit Punjab, India. 

Wereldwijd vind je succesvolle gemigreerde Sikhs. De 
gemeenschap zet jongemannen in groten getale op 
vrachtwagen, boot, vliegtuig of trein. Dit gebeurt met 
behulp van een goedverdienende reisagent - in onze 
termen een mensensmokkelaar. Hun reisdoel is over 
het algemeen Engeland, Canada of de Verenigde  
Staten. Ze worden nogal eens bij het overstappen 
aangehouden. De reisagent heeft hen voorbereid: 
als dat gebeurt, vraag je asiel aan. Ook voor het laten 
verdwijnen van identiteitsdocumenten is gezorgd. Zo 
strandt de reis bijvoorbeeld in één van de Nederlandse 
detentiecentra.

verwachtingen waarmaken
Jaswinder Singh is zo’n jongeman, 19 jaar oud. Eerder 
verbleef hij in het grenshospitium, samen met andere 

jonge Indiërs. Ze trokken daar altijd samen op, kook-
ten met elkaar en werden om de beurt wanhopig van 
de heimwee. 

Zonder geldig paspoort wil de Indiase ambassade hen 
niet van reisdocumenten voorzien. En dat hebben ze 
niet. Alleen als de familie in India voor de benodigde 
papieren zorgt, wil het nog wel eens lukken. 
Jaswinder was van huis vertrokken met het mobiele 
nummer van zijn moeder op zak. Eerst wilde hij haar 
niet bellen, hij was vastbesloten aan de verwachtingen 
van zijn familie te voldoen. Maar de heimwee werd zo 
groot, dat hij uiteindelijk zwichtte. Hij belde haar, maar 
kreeg geen gehoor, keer op keer. Het nummer was  
afgesloten. Nu heeft hij geen idee hoe hij zijn moe- 
der nog kan bereiken. Hij heeft een brief gestuurd, 
maar geen antwoord ontvangen. Hij mist zijn moeder  
verschrikkelijk en is wanhopig. Jaswinder zat bijna een 
jaar in het grenshospitium en werd toen geklinkerd. Bij 
de Indiase ambassade kreeg hij daarna opnieuw nul 
op rekest: geen reispapieren. Van kennissen hoorde hij 
dat de Indiase ambassade in Oostenrijk soepeler was.  
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Jaswinder nam de trein, zonder paspoort, en werd 
onderweg opgepakt door de Duitse douane. 

Na enkele weken in Duitse vreemdelingenbewaring 
werd hij weer naar een Nederlands detentiecentrum 
gebracht. Zo is dat geregeld tussen de EU-landen: als 
je wordt aangehouden, ga je terug naar het eerste 
Europese land waar je het continent binnen bent  
gekomen. 
Jaswinder raakte wanhopig, hij dacht erover om 
zichzelf om te brengen. Wat kon hij verder nog doen?
Nu, na een paar weken staat hij weer op straat.

Artikel 25 Universele Verklaring voor de Rech-
ten van de Mens

1.  Een ieder heeft recht op een levensstandaard, 
die hoog genoeg is voor de gezondheid en het 
welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder 
inbegrepen voeding, kleding, huisvesting  
en geneeskundige verzorging en de nood- 
zakelijke sociale diensten, alsmede het recht  
op voorziening in geval van werkloosheid, 
ziekte, invaliditeit, overlijden van de echt- 
genoot, ouderdom of een ander gemis aan 
bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van 
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

HoE nu VErDEr, EEn morElE AFwEging

mOrele vragen
Deze portretten roepen morele vragen op over het 
Nederlandse vreemdelingenbeleid, die om een ant-
woord vragen: 

criminalisering en marginalisering
De voorgaande portretten laten zien hoe mensen 
ongeacht hun situatie op zoek zijn naar een toekomst- 
perspectief. Ze tonen ook hoe de vicieuze cirkel van 
detentie, klinkeren, een bestaan opbouwen en opnieuw 
detentie, onuitzetbaren in een steeds benauwdere 
positie brengt. 

Het vreemdelingenbeleid blijkt vooral voor hen een 
fuik die elk zicht op een concreet toekomstperspectief 
ontneemt. 

Veel mensen zonder papieren hebben een strafblad dat 
blijkbaar niets met hun verblijfsstatus te maken heeft. 
Een illegaal bestaan gaat echter vaak gepaard met 
kleinere delicten, zoals zwart werk, identiteitsfraude 
en winkeldiefstal. Maar waar een Nederlander na zo’n 
vergrijp wegkomt met een beperkte straf, betekent het 
voor een migrant vaak levenslang: de verblijfsvergun-
ning kwijtraken, de illegaliteit en de ongewenst verkla- 
ring. Rehabilitatie is niet mogelijk. 

Bovendien loopt iedereen die zonder papieren in ons 
land verblijft het risico een ongewenst verklaring én 
een strafblad te krijgen. Wordt iemand aangehouden, 
gedetineerd en geklinkerd met de opdracht binnen 24 
uur het land te verlaten, en vervolgens opnieuw aange-
houden, dan kan degene ongewenst worden verklaard 
omdat hij niet aan die opdracht heeft voldaan.  
Wordt deze persoon vervolgens met die ongewenst 
verklaring opnieuw aangehouden, dan is hij volgens  
de Vreemdelingenwet strafbaar. Na veroordeling volgt 
een gevangenisstraf, en dus ook een strafblad. 

•  Wanneer mogen we de verantwoordelijkheid 
voor de waardigheid en autonomie van mensen 
zonder verblijfspapieren wel en niet naast ons 
neerleggen? 

•  Wanneer mogen we hen wel of niet buiten onze 
Nederlandse samenleving sluiten? 

•  Zo ja: op basis waarvan doen we dat dan? 

•  Hoe ver mogen we gaan, bijvoorbeeld in her-
haalde langdurige detenties, in het ontnemen 
van mogelijkheden om een toekomstperspectief 
op te bouwen. 

• Welke middelen zijn wanneer gerechtvaardigd? 
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De weg naar een strafblad en ongewenstverklaring 
wordt in het nieuwe regeerakkoord nog korter: het 
enkele feit van illegaal verblijf is dan voldoende om  
een strafblad te krijgen. 
Hiermee verdwijnt elk onderscheid tussen mensen 
zonder papieren en krijgen we twee categorieën: 
•  Zij die meewerken aan terugkeer en daarin ook kans-

rijk zijn.
•  De grote groep criminele illegalen die we kwijt willen, 

en waarvoor alle pressiemiddelen gelegitimeerd zijn. 

de mOrele grens 
De oplossing is niet dat we iedereen moeten gedogen 
of toelaten. Dat is alleen al op praktische gronden 
onmogelijk. Bovendien dragen de mensen om wie het 
gaat deels zelf verantwoordelijkheid voor hun situatie. 
En zijn er anderen die mede verantwoordelijk zijn: 
bijvoorbeeld hun verwanten, hier en in het land van 
herkomst en de overheid in het land van herkomst. 
Dat ontslaat de Nederlandse samenleving echter niet 
van verantwoordelijkheid voor het scheppen van een 
toekomstperspectief voor deze mensen. Wanneer  
die toekomst niet in Nederland kan liggen, wil dat  
niet zeggen dat we niet kunnen meewerken aan een 
levensvatbaar alternatief. 
 
Ieder mens moet in principe de mogelijkheid hebben 
de regie over zijn eigen leven te voeren, of de moge- 
lijkheid krijgen de regie te hernemen. 

We zijn van mening dat we onuitzetbaren alleen 
een toekomst binnen onze samenleving mogen 
ontzeggen, wanneer er een concreet en voldoende 
perspectief biedend alternatief is.

Daarmee tekent zich de morele grens af waarbinnen 
een humaan vreemdelingenbeleid vorm kan krijgen. 

Voor onuitzetbaren wordt die grens op twee punten 
overschreden. 
Allereerst wordt hun situatie niet erkend in het terug-
keerbeleid. Zij worden onder druk gezet Nederland 
te verlaten, terwijl er geen concreet en voldoende 
perspectief biedend alternatief voor hen is.

Daarnaast toont hun situatie aan dat detentie vrijwel 
zonder aanziens des persoons toegepast wordt, ook 
als die detentie niet langer zinvol is in het kader van 
terugkeer. De beschadiging, marginalisering en crimi-
nalisering die met de detentie gepaard gaan, zijn niet 
te rechtvaardigen. Het ontwikkelen van creatieve  
alternatieven is zowel in het terugkeerbeleid als in het 
detentiebeleid geboden. 

alternatieven
We hebben humane alternatieven nodig die gericht 
zijn op het realiseren van een goede terugkeer of op 
een ander concreet toekomstperspectief. 
Het terugkeerbeleid zal niet alleen gericht moeten 
worden op vertrek, maar ook en vooral op het ont- 
wikkelen van een realistisch plan voor het eigen leven. 
Internationale samenwerking gericht op het realiseren 
van voldoende toekomstperspectieven voor onuitzet-
baren en andere mensen zonder papieren verdient 
een intensievere aanpak dan tot nog toe. 

De investering in het terugkeerbeleid moet samen-
gaan met een veel terughoudender detentiebeleid. 
Dat vergt allereerst een individuele toetsing waarmee 
vastgesteld kan worden of detentie noodzakelijk is of 
dat met een humaner alternatief kan worden vol-
staan.6  Daarbij kan eveneens een morele afweging 
worden gemaakt over de te rechtvaardigen mate van 
toevoeging van leed, waarbij ook de rechten en be-
langen van derden (partner, kinderen) meegewogen 
kunnen worden. Creatieve menswaardiger alterna-
tieven zijn er en kunnen verder worden ontwikkeld. Te 
denken valt aan elektronisch toezicht, een meldplicht, 
garantstellingen en gesloten opvang. Detentie kan 
dan daadwerkelijk als ‘ultimum remedium ter fine van 
uitzetting’ gehanteerd worden, maar dan wel korter 
en gerichter. 
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•  Het terugkeer- en uitzetbeleid wordt  
aangescherpt.

•  Illegaal verblijf wordt strafbaar.
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stAnDpunt HumAnistiscH VErBonD

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid margi- 
naliseert en criminaliseert mensen die zonder 
papieren in ons land verblijven. De middelen 
die worden gebruikt staan niet in verhouding 
tot het enkele feit van illegaal verblijf. 

Door herhaalde, langdurige en vaak zinloze detenties, 
het toenemend gebruik van de ongewenstverklaring, 
het strafbaar stellen van verblijf in Nederland met een 
ongewenstverklaring en binnenkort wellicht het straf-
baar stellen van het enkele verblijf zonder papieren, 
overschrijden we moreel verantwoorde grenzen. Met 
name onuitzetbaren komen in een vicieuze cirkel  
terecht die hun mensenrechten, autonomie en waar-
digheid disproportioneel aantast.

Het Humanistisch Verbond wil dat deze praktijk een 
halt wordt toegeroepen.
Door aanpassing van het terugkeerbeleid:
•  Dit beleid moet zich niet langer sec op vertrek 

richten, maar op begeleiding bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van een realistisch toekomstplan buiten de 
Nederlandse landsgrenzen gebaseerd op hun eigen 
wensen en mogelijkheden.

•  Met name onuitzetbaren moeten intensief begeleid 
worden. Zolang er geen concreet alternatief voor hen 
is, moeten zij aanspraak kunnen maken op een  
gedoogstatus. 

Door aanpassing van het detentiebeleid:
•  Detentie moet een ultimum remedium zijn. Voor zover 

detentie nodig is, is het van belang die niet op basis 
van een penitentiair systeem uit te voeren, maar in 
een zo vrij mogelijke setting. Op basis van een indi-
viduele toetsing moeten beschikbare alternatieven, 
zoals een garantstelling, meldplicht, elektronisch 
toezicht of verblijf in een gesloten opvang worden 
gebruikt. 

•  In het toepassen van maatregelen, waaronder detentie, 
moet rekening gehouden worden met onuitzetbaar-
heid. Bijvoorbeeld door niet tot detentie over te gaan 
als een recente eerdere detentie zonder uitzetting 
beëindigd is. Daarnaast door de detentieduur te be-
perken tot een tevoren vastgesteld maximum, waarbij 
verschillende detentieperioden die niet tot uitzetting 
geleid hebben bij elkaar worden opgeteld. 

Vóór dit alles is het van belang dat het debat over de 
morele vragen achter het vreemdelingenbeleid wordt 
gevoerd. De herhaalde detentie en criminalisering van 
onuitzetbaren illustreert die noodzaak. We schenden 
met deze praktijk niet alleen hun mensenrechten, 
maar ook onze eigen menselijke waardigheid.

Voor meer informatie over onuitzetbaren, de visie van het  
Humanistisch Verbond, feiten en cijfers en het werk van huma- 
nistische professionals en vrijwilligers met irreguliere migranten 
zie: 
http://www.humanistischverbond.nl/ 
menswaardigvreemdelingenbeleid

6  De noodzaak van een dergelijke toetsing wordt door de Minister van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer van 29 juni 

2010 onderschreven. Nr. 1353 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 29 juni 2010
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woorDEnlijst 

afkOrtingen 
DT&V: 
Dienst Terugkeer en Vertrek: samenwerkingsverband  
tussen IND, Vreemdelingenpolitie en Koninklijke 
Marechaussee t.b.v. het bevorderen van terugkeer  
van irreguliere migranten.

IND: 
Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dienst van het  
Ministerie van Justitie die het vreemdelingenbeleid 
uitvoert. 

LP: 
Laissez-passer: voorlopig reisdocument, afgegeven 
door de ambassade van het land van herkomst voor 
de eigen burgers.

verklaring gebruikte termen
Vreemdeling: 
Iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en 
Nederland zou willen binnenkomen.

Illegaal: 
Iedereen die zonder verblijfsrecht in Nederland verblijft.

Onuitzetbare: 
Iemand die zonder verblijfsrecht in Nederland verblijft 
en waarvan ondanks inspanningen van de Neder-
landse overheid het niet mogelijk is gebleken hem of 
haar uit te zetten naar een ander land. 
Dit kan oorzaken hebben die deels bij de onuitzetbare 
zelf liggen, deels bij de betrokkenen in het land van 
herkomst en de overheid van dat land en deels bij de 
Nederlandse verantwoordelijken voor terugkeer.

Asielzoeker: 
Iemand die in Nederland een asielverzoek heeft inge-
diend.

Vluchteling: 
Iemand die erkend is als vluchteling zoals bedoeld in 
het Verdrag van Geneve (1951). Daarmee heeft  
iemand recht op asiel in Nederland. Als dat recht wordt 
toegekend, wordt diegene geen asielzoeker meer  
genoemd, maar vluchteling, of ook wel statushouder.

Asielzoekerscentrum: 
Door de Nederlandse overheid ingericht opvangcen-
trum voor asielzoekers. 

Detentiecentrum: 
Door de Dienst Justitiële Inrichtingen beheerd geslo-
ten centrum waar mensen vastgehouden worden in 
afwachting van hun uitzetting. Het regime is in veel 
opzichten vergelijkbaar met dat van strafrechtelijke 
detentie. Beide vallen onder de Penitentiaire Beginse-
lenwet, die de rechten en plichten van gedetineerden 
en staat regelt.

Uitzetcentrum: 
Detentiecentrum dat gebruikt wordt als laaste stap voor 
uitzetting. Mensen komen hier terecht in afwachting  
van het daadwerkelijke vertrek als hun reisdocumenten 
compleet zijn.

Klinkeren: 
De gewoonte om iemand, wanneer de detentie wordt 
opgeheven, met zijn bagage op straat te zetten, met 
de opdracht binnen 24 uur het land te verlaten, zonder 
middelen om daaraan te voldoen, zonder opvang of 
middelen van bestaan.

Stateloos: 
Diegenen die door geen enkele erkende staat als bur- 
ger worden erkend. 

Ongewenstverklaring: 
Wanneer een vreemdeling ‘vanwege criminele ante-
cedenten een gevaar is voor de openbare orde’, kan de 
vreemdeling ‘ongewenst’ worden verklaard. Gevolg is 
dat hij als hij het land niet verlaat, strafbaar is. Hierop 
kan de rechter hem veroordelen tot strafrechtelijke  
detentie. Daarnaast belet de ongewenstverklaring 
hem voor een bepaalde periode Nederland opnieuw 
legaal binnen te komen. Het regeerakkoord 2010 
is erop gericht deze strafbaarstelling voor iedereen 
zonder geldige verblijfspapieren in te voeren. Een 
veroordeling leidt vervolgens tot een strafblad, op 
basis waarvan iemand weer ongewenst verklaard kan 
worden en na vertrek niet meer op legale basis terug 
kan komen naar Nederland.
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stroomscHEmA

routes van migranten door de categorieën van het nederlandse vreemdelingenbeleid

migranten

Asielzoekers (op uit- 
nodiging, zelfstandig)

Legaal
In procedure, mag in NL

afgewacht

MOB: met  
onbekende  

bestemming  
vertrokken 

Geklinkerd,
onuitzetbaar

Succesvol uitgezet, 
Nederland verlaten

Vrijwillig vertrek

Legaal 
Erkend vluchteling 

Tijdelijke status 

Permanent legaal,
naturalisatie 

mogelijk na 5 jaar

Arbeid/studie/kennis 
migranten

Vreemdelingen- 
bewaring

Permanent legaal,
naturalisatie mogelijk 

na 5 jaar

Legaal, tijdelijke
verblijfsvergunning

Ketenmigranten.  
Zij volgen familieleden 
voor huwelijk, gezins- 

hereniging

Permanent legaal,
naturalisatie mogelijk  

na 5 jaar

Naar 
vertrekcentrum 
(gesloten AZC) 
Gedurende 3 maanden

Legaal

Irreguliere migranten 
(economisch, statelozen, 
roma, mensen op drift)

Illegale migranten

Alsnog illegaal,  
bijvoorbeeld door:
• Scheiding
•  Niet op tijd verlengen  

verblijfsverguning
•  Partner verliest verblijfs-

vergunning

Alsnog illegaal,  
bijvoorbeeld door:
•  Aflopen verblijfsvergun-

ning,
•  Niet vertrekken
•  Strafbaar feit
•  Andere omstandigheden

Alsnog illegaal,  
bijvoorbeeld door:
• Land veilig verklaard
•  18 jaar geworden AMA 

of kind van afgewezen 
asielzoekers

• Strafbaar feit
• Omstandigheden

Illegaal
•  Afgewezen asielzoeker, 

zet procedure voort, mag 
niet in NL afgewacht 
worden

• Uitgeprocedeerd
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Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke 
organisatie, die vanuit een humanistische levensover- 
tuiging een samenleving wil bevorderen waarin mensen 
zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor 
zichzelf, anderen, de samenleving en de natuur. 
Bij het humanisme staat de mens centraal, humanisten 
richten zich op dít leven en déze wereld. Zelfbeschikking, 
verdraagzaamheiod en gelijkwaardigheid zijn daarbij 
belangrijke begrippen. Individuele vrijheid kan en moet 
samengaan met sociale verantwoordelijkheid, zorg en 
betrokkenheid voor anderen. Niet voor niets is het motto 
van het Humanistisch Verbond: zelf denken samen leven.

Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor een 
menswaardig vreemdelingenbeleid. 
 
Lees meer in het dossier Menswaardig Vreemdelingenbeleid  
http://www.humanistischverbond.nl/menswaardigvreemdelingenbeleid


