
Verkiezingen bieden kansen op humaner vreemdelingenbeleid

Door de val van het kabinet is de macht van de PVV om hard vreemdelingenbeleid af 
te dwingen vervallen. Dat biedt ruimte aan partijen om humanere werkbare 
alternatieven uit te werken. 

In ruil voor de toegezegde gedoogsteun van de PVV is tijdens deze kabinetsperiode het 
vreemdelingenbeleid ernstig verhard. Dat leverde het CDA fikse problemen op met een deel 
van de achterban. Het Nederlandse beleid stuitte bovendien op scherpe kritiek van 
mensenrechtenorganisaties, het Europese Hof, de oppositie en in de samenleving. Die prijs 
werd betaald om te kunnen regeren. Voor niets bleek uiteindelijk.  

Zo is afgelopen jaar met nipte meerderheid een invulling van de Europese Terugkeerrichtlijn 
aangenomen die veel strenger is dan die van ons omringende landen. Daarin wordt illegaal 
verblijf strafbaar gesteld. Er zijn tal van beleidsmaatregelen genomen waardoor 
vreemdelingen worden klem gezet, veelal zonder uitweg. Toch heeft dit beleid niet het 
beoogde effect gehad: het leidde niet tot meer uitzettingen van vreemdelingen zonder 
verblijfsvergunning.

Ondanks stoere taal dat wie niet mag blijven gewoon weg moet lukt het de Nederlandse 
overheid in ongeveer de helft van de gevallen niet om mensen zonder verblijfsvergunning 
gedwongen uit te zetten. De aanloop naar nieuwe verkiezingen biedt ruimte voor een 
menswaardiger en effectiever vreemdelingenbeleid. Het geeft de politiek, maatschappelijke 
organisaties en andere betrokkenen de tijd na te denken over constructieve alternatieven 
voor het huidige vreemdelingenbeleid. Daaraan is dringend behoefte. Zowel uitvoerders als 
maatschappelijke hulpverleners, voor- en tegenstanders van een strenge aanpak, ervaren 
dat het drang- en dwangbeleid niet voldoet. Noch vanuit mensenrechtenperspectief, noch 
vanuit de behoefte migratie te reguleren en beheersen.

Onuitzetbaarheid tekent het failliet van het beleid. Mensen bewegen eerder als zij humaan 
behandeld, in hun waarde gelaten en begeleid worden om na te denken over een nieuw 
perspectief. Diverse onderzoeken en rapporten ondersteunen die visie. Maar tot nog toe is 
het klimaat niet zodanig dat de overheid het aandurft beleid op een dergelijke visie te 
baseren.

Er is geen eenvoudige oplossing voor het complexe vraagstuk van migratie. ‘Beter’ is een 
beleid dat mensen niet zinloos detineert en opjaagt, maar alternatieven voor 
vreemdelingendetentie ontwikkelt. Amnesty International en Justitia et Pax hebben in andere 
landen de mogelijkheden daartoe onderzocht. Gemeenten, kerken en andere 
hulporganisaties hebben ervaren dat begeleiding meer perspectief biedt dan opsluiten. Dat is 
bovendien menswaardiger en nog goedkoper ook. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DtenV) 
experimenteert met casemanagement. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die 
mensen begeleidt bij terugkeer, is zeer geïnteresseerd in creatieve ideeën. Zo zijn er 
wetenschappers die nadenken over mogelijkheden voor migranten die niet mogen blijven en 
niet terug kunnen, zoals doormigreren of tijdelijke werk- en verblijfsvergunningen.

Het is hoog tijd een opening te maken in het vastgelopen debat tussen uitvoerders en critici 
van het vreemdelingenbeleid en in gesprek te gaan over werkbare alternatieven.



Dat doet het Humanistisch Verbond op 11 mei 2012 tijdens het symposium ‘Onuitzetbaar. 
Een nieuw perspectief’ waar beleidsmakers, uitvoerders, maatschappelijke organisaties, 
wetenschappers en politici met elkaar in gesprek gaan over alternatieven. .

De nieuwe politieke situatie biedt kansen op frisse ideeën om maatschappelijke problemen 
op te lossen. We hopen op een dergelijke houding om uit de impasse te komen van het 
gepolariseerde vreemdelingendebat. We roepen alle partijen, op om voor de volgende 
verkiezingen te komen met een goed en constructief voorstel voor vreemdelingenbeleid. De 
keus is straks aan de kiezer. 
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