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Terugkeer door legitimiteit?

Alternatieven voor afschrikkingsbeleid ten aanzien van
irreguliere migranten

Arjen Leerkes *

Het is in de rechtssociologie en -psychologie gebruikelijk om een

onderscheid te maken tussen twee typen theoretische modellen die

kunnen verklaren waarom mensen zich al dan niet aan wetten houden

(Tyler 1990). Zogenoemde instrumentele modellen verklaren dat van-

uit egoïstische berekening door degene die geacht wordt zich aan een

wet te houden, waarbij de nadruk ligt op het belang van sancties.

Zogeheten normatieve modellen stellen daarentegen dat een wet

wordt nageleefd wanneer de actoren op wie de wet zich richt een ver-

plichting ervaren om zich aan de wet te conformeren. Normatieve

modellen stellen dat actoren een dergelijke verplichting ervaren wan-

neer zij de wet legitiem vinden. Dat doen ze met name als ze de

inhoud van de wet rechtvaardig vinden (bijvoorbeeld omdat die een

algemeen belang dient), en/of als ze vinden dat de wet op een recht-

vaardige manier tot stand is gekomen (bijvoorbeeld door democrati-

sche procedures) en op een billijke manier wordt toegepast (bijvoor-

beeld omdat er eerlijke procedures worden gebruikt om beslissingen

te nemen, en omdat functionarissen burgers respectvol behandelen).

Het beleid om immigratiebeperkende maatregelen te handhaven lijkt

primair op sancties te vertrouwen, met name negatieve sancties, en

leunt daarmee vooral op de meer instrumentele verklaringsmodellen.

Een centrale aanname achter dat beleid, dat ik hierna afschrikkings-
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beleid1 zal noemen, is dat illegale immigratie kan worden terugge-

drongen door de kosten ervan te vergroten of de opbrengsten ervan te

verminderen. Dergelijk beleid richt zich niet alleen op migranten,

maar ook op staten vanwaaruit ongewenste migratie plaatsvindt. Zo

worden onrechtmatig verblijvende migranten ook in Nederland voor

langere tijd, en niet zelden herhaaldelijk, vastgehouden in centra voor

vreemdelingenbewaring, terwijl het zicht op uitzetting beperkt is

(Leerkes & Kox 2017). Ook hebben veel landen mechanismen ontwik-

keld om mensen zonder de juiste papieren de toegang te kunnen ont-

zeggen tot de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de (meeste) gezond-

heidszorg en het onderwijs (meestal met uitzondering van minderjari-

gen) – in Nederland gebeurt dat op basis van de zogeheten Koppe-

lingswet. Voorts heeft de Europese Commissie – ook met Nederlandse

steun – in het kader van de zogeheten ‘negatieve conditionaliteit’

diverse keren gedreigd om financiële steun, toegang tot visa en/of

internationale handel te beperken voor landen die weigeren om

migranten terug te nemen (vgl. Kipp e.a. 2020). Er wordt in de wereld

van de immigratiecontrole ook wel gebruik gemaakt van positieve

sancties, maar die voeren niet de boventoon.2

Het zou natuurlijk onjuist zijn om te beweren dat er in het migratiebe-

leid helemaal geen aandacht wordt besteed aan legitimiteit – al ligt het

accent momenteel vooral op de meer juridische aspecten ervan. Juist

in de Europese Unie kunnen migranten toegang krijgen tot de rechter

of tot juridische bijstand, terwijl afgewezen asielzoekers, voordat zij

kunnen worden uitgezet, eerst de gelegenheid moet worden geboden

om (relatief) vrijwillig terug te keren. Er wordt vanuit het oogpunt van

migratiehandhaving echter geen systematische aandacht besteed aan

de legitimiteit van wetten en regels in de ogen van migranten en

andere relevante actoren die de uitkomsten van het immigratiebeleid

mede bepalen. Er is zelfs eerder een tendens onder beleidsmakers en

1 Bepaalde lichtere vormen van afschrikkingsbeleid worden in Nederland ook wel aange-
duid als ‘ontmoedigingsbeleid’ – het beleid jaagt dan niet zozeer vrees aan, maar beoogt
moedeloosheid te bewerkstelligen.

2 Er bestaan ook wel positieve sancties, zowel voor staten (de zogeheten ‘positieve conditio-
naliteit’) als voor migranten (financiële ondersteuning bij terugkeer). Landen die migran-
ten terugnemen, krijgen echter vaak niet zozeer iets nieuws in ruil voor hun medewerking,
maar riskeren iets te verliezen wanneer ze niet meewerken. Zo wordt een aanzienlijk deel
van het European Trust Fund for Africa, dat sinds 2015 financiële steun biedt aan Afri-
kaanse landen die meewerken aan Europese migratiecontrole, betaald uit bestaande gel-
den voor ontwikkelingssamenwerking (Castillejo 2016). Ook de verhoging van de Neder-
landse financiële ondersteuning in 2004 voor zelfstandige terugkeerders werd gefinan-
cierd uit het reguliere budget voor ontwikkelingssamenwerking.
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kiezers om rechten van irreguliere migranten misschien als beschaafd

te beschouwen, maar ook als schadelijk voor effectieve migratiecon-

trole.

In deze bijdrage maak ik twee punten. Ten eerste illustreer ik aan de

hand van voorbeelden uit Nederlands onderzoek naar zelfstandige en

gedwongen terugkeer dat normatieve modellen meer beleidsaandacht

verdienen dan ze nu krijgen, aangezien terugkeer lastig te realiseren

blijkt te zijn als migranten en landen van herkomst geen legitimiteit

toekennen aan ‘onze’ migratieregels. Ten tweede laat ik zien dat er een

spanning bestaat tussen normatieve en instrumentele modellen, wat

suggereert dat er tussen die modellen altijd een zekere balans gevon-

den zal moeten worden.

Er zijn minstens drie redenen om alternatieve beleidsstrategieën te

overwegen die minder sterk op afschrikking leunen. Ten eerste blijkt

beleid dat alleen focust op afschrikking niet erg effectief om illegale

migratie te beperken (Espenshade 1994; Massey e.a. 2002; Cornelius &

Salehyan 2007; Leerkes e.a. 2012, 2013). Beleid dat erop is gericht om

de toegang tot het territorium te bemoeilijken kan zelfs leiden tot een

toename van illegaal verblijf, omdat irreguliere migranten, wanneer zij

eenmaal hun bestemming hebben bereikt, er vanwege gedane investe-

ringen, en de verwachting dat herhaalde migratie kostbaar zal zijn,

steeds meer belang bij hebben om zich permanent te vestigen (Massey

e.a. 2002). Ten tweede kan te ver doorgevoerd afschrikkingsbeleid

ongewenste neveneffecten sorteren – voor migranten, voor de ontvan-

gende samenleving en voor de internationale betrekkingen. Zo kan de

afsluiting van reguliere migratiekanalen mensensmokkel en sterfte tij-

dens irreguliere reizen bevorderen (vgl. Cornelius 2001), terwijl het

uitsluiten van irreguliere migranten van de arbeids- en woningmarkt

kan uitmonden in dakloosheid, gezondheidsproblemen en kleine cri-

minaliteit (Leerkes e.a. 2012). Evenzo kan het opleggen van sancties

aan andere staten druk zetten op de bilaterale relaties en buiten

Europa tot meer instabiliteit leiden, wat haaks staat op veiligheids- en

ontwikkelingsbelangen, en ook meer irreguliere migratie genereren.

Ten derde neigt afschrikkingsbeleid ernaar om illegaal verblijf te fra-

men als iets crimineels, wat kan schuren met het volgens sommigen

fundamenteel niet-criminele karakter van migratie en het breed

erkende recht van mensen om in een ander land asiel aan te vragen

(zie bijvoorbeeld Zedner 2013). In deze bijdrage concentreer ik me op

de eerstgenoemde reden.
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In wat volgt bespreek ik eerst de resultaten van enkele Nederlandse

onderzoeken die aantonen dat de wijze waarop migranten de (il)legiti-

miteit van Nederlandse immigratieregels ervaren, invloed heeft op

hun beslissingen om al dan niet mee te werken aan zelfstandige en

gedwongen terugkeer. Daarnaast betoog ik hoe de ervaren (il)legitimi-

teit van migratieregels ook van invloed lijkt te zijn op de bereidheid

van staten om al dan niet mee te werken aan (gedwongen) terugkeer.

Migranten

Diverse onderzoeken die ik de afgelopen jaren samen met anderen

uitvoerde, laten zien dat aspecten van (il)legitimiteit belangrijk zijn

om de houding en het gedrag van migranten ten aanzien van terug-

keer te begrijpen. Van Alphen en collega’s (2013) namen een enquête

af onder 461 vreemdelingen-gedetineerden in Nederland, naast

24 semigestructureerde interviews met gedetineerde migranten,

detentietoezichthouders en overige functionarissen in de detentiecen-

tra. Er werd onderzocht of, en zo ja, via welke mechanismen, de

migratievoorkeuren van ingesloten migranten tijdens hun verblijf in

vreemdelingendetentie veranderden. Bij de studie werd aangesloten

bij de zogeheten Vreemdelingensurvey van de Dienst Justitiële Inrich-

tingen (DJI), die periodiek meet hoe gedetineerden vreemdelingen-

detentie ervaren. Daardoor was er beperkte invloed op de precieze for-

mulering van de vragen, en was het aantal vragen dat toegevoegd kon

worden aan de vragenlijst beperkt. Eventuele veranderingen in migra-

tievoorkeuren werden gemeten met het item: ‘Sinds ik gedetineerd

ben, is mijn bereidheid om Nederland te verlaten toegenomen’ (ant-

woordcategorieën waren ‘helemaal niet mee eens’, ‘mee oneens’, ‘niet

mee eens/niet mee oneens’, ‘mee eens’, ‘helemaal mee eens’).

Op basis van het model van Tyler (1990), dat naleving van wetten ver-

klaart vanuit ervaren rechtvaardigheid van uitkomsten en procedures,

stelden de onderzoekers voor om de ervaren legitimiteit van vreemde-

lingendetentie en gedwongen terugkeer in de ogen van de ingesloten

migranten te meten door vragen te stellen over de ervaren rechtvaar-

digheid van de beoogde uitkomst van vreemdelingendetentie

(gedwongen terugkeer) en de tevredenheid over regels en rechten en

de wijze van bejegening van personeel in de detentiecentra. DJI koos

ervoor om de gepercipieerde rechtvaardigheid van uitkomsten te
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meten met het item: ‘Ik begrijp dat ik vastzit met het oog op uitzet-

ting.’ (Het was beter geweest om dat begrip bijvoorbeeld te meten met

het item: ‘Het is begrijpelijk dat mensen zoals ik niet in Nederland

mogen wonen’, maar dat voorstel van de onderzoekers haalde het

helaas niet.) Procedurele rechtvaardigheid werd zoals gezegd gemeten

aan de hand van verschillende items over de tevredenheid met de

detentietoezichthouders en de regels en rechten in het detentiecen-

trum. Ook werd gemeten of de gedetineerden kennis hadden van, en

tevreden waren over, de beschikbaarheid van terugkeer- en re-integra-

tieondersteuning, zoals die bijvoorbeeld door de Internationale Orga-

nisatie voor Migratie (IOM) werd geboden via Assisted Voluntary

Return from Detention (AVRD). Voorts werden diverse aspecten van de

detentie-ervaring gemeten die mogelijk afschrikwekkend konden wer-

ken, waaronder de detentieduur, het aantal detentieperioden en de

ervaren ontberingen tijdens de detentie.

Een minderheid van 23,6% van de respondenten bleek het er (sterk)

mee eens dat de eigen bereidheid om Nederland te verlaten tijdens de

detentie was toegenomen (56,4% was het ermee oneens of zeer oneens

en 20,0% was neutraal). De twee belangrijkste voorspellers van een

toegenomen gerapporteerde vertrekbereidheid waren (1) ervaren

rechtvaardigheid van de uitkomst van vreemdelingendetentie en

(2) kennis van en tevredenheid over de beschikbaarheid van terug-

keer- en re-integratieondersteuning. Hoewel de ervaren rechtvaardig-

heid van de gehanteerde procedures in de centra voor vreemdelingen-

bewaring geen direct effect had op veranderingen in migratievoorkeu-

ren, waren respondenten die relatief positief waren over rechten en

regels, ook beter geïnformeerd en positiever over de geboden terug-

keer- en re-integratieondersteuning. Die bevinding vormde een aan-

wijzing dat procedurele rechtvaardigheid een indirect effect heeft op

de vertrekbereidheid: het kan onder potentiële terugkeerders de ken-

nis van, en tevredenheid over, terugkeer en re-integratieondersteu-

ning vergroten.

Er werd beperkt bewijs gevonden dat de bereidheid van respondenten

om Nederland te verlaten toenam als gevolg van afschrikking. Respon-

denten die voor de tweede, derde of vierde keer gedetineerd waren,

rapporteerden weliswaar wat vaker een toegenomen vertrekbereid-

heid dan degenen die voor het eerst waren gedetineerd, maar respon-

denten die zeer ontevreden waren over de detentieomstandigheden of

die langdurig vastzaten, rapporteerden niet vaker een toegenomen
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bereidheid om Nederland te verlaten. Die resultaten duiden aan dat

de ervaren pakkans, afgemeten aan de effecten van de detentie-

frequentie, enig effect heeft, maar niet de ervaren zwaarte van de

sanctie – een patroon dat vaker wordt gevonden in onderzoek naar de

effecten van sancties (zie ook Tyler 1990).

Er kon tevens een spanning worden waargenomen tussen naleving op

grond van afschrikking en normatieve gronden. Gedetineerden die

relatief lang vastzaten, of herhaaldelijk waren vastgehouden, scoorden

lager op de ervaren rechtvaardigheid van uitkomsten en procedures,

waardoor mogelijke afschrikkende effecten van ‘harde’ detentieprak-

tijken gedeeltelijk of zelfs volledig teniet leken te worden gedaan door

een daarmee samenhangende afname van de gepercipieerde recht-

vaardigheid van gedwongen terugkeer. Sancties kunnen best ‘werken’,

maar niet als ze als disproportioneel of anderszins als illegitiem – als

‘onverdiend’ – worden ervaren (zie ook Sherman 1993).

Een kwalitatief onderzoek, gebaseerd op 81 diepte-interviews met

migranten in vreemdelingenbewaring, vond vergelijkbare patronen

(Leerkes & Kox 2017). Eventuele veranderingen in de bereidheid

Nederland te verlaten, die door een minderheid van de geïnterview-

den werden gerapporteerd, werden vooral waargenomen onder res-

pondenten die voor de eigen terugkeer en/of voor het inzetten van

detentie om die terugkeer te bewerkstelligen enig begrip konden

opbrengen. Zij die vanwege de detentie louter ongemak en pijn ervoe-

ren, ontwikkelden hoogstens een voorkeur om, mocht de detentie

worden opgeheven, uit te wijken naar omliggende Europese landen,

om aldaar het (irreguliere) migratieproject te continueren. Afschrik-

king zonder goede (ervaren) rechtvaardiging lijkt dus weinig effectief:

het bevordert verplaatsing van onrechtmatig verblijf (zie voor recenter

onderzoek naar legitimiteitstekorten en verzet onder migranten ook

Van Houte e.a. 2021).

In een ander onderzoek werd gekeken naar de factoren die bepalend

zijn voor de kans dat afgewezen asielzoekers met hulp van IOM terug-

keren naar hun land van staatsburgerschap (Leerkes e.a. 2014, 2017).

Twee bevindingen vormden een aanwijzing dat de ervaren rechtvaar-

digheid van procedures mede bepalen of mensen met IOM teruggaan.

Ten eerste werd er een zogeheten curvilineaire relatie gevonden tus-

sen de duur van de asielprocedure in eerste aanleg en de kansen op

terugkeer: als we relevante factoren constant hielden, waaronder poli-

tieke en economische omstandigheden in herkomstlanden en de
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gezinssamenstelling van de potentiële terugkeerders, was de mate van

terugkeer relatief laag bij degenen die na geruime tijd (meer dan

negen maanden) waren afgewezen en degenen die juist erg vlot een

negatieve uitslag kregen (na enkele dagen of weken). Wie vlot of juist

na lange tijd werd afgewezen, bleek namelijk relatief vaak tegen de

afwijzing in eerste aanleg in beroep te gaan bij de rechter, wat een

aanwijzing vormt dat afwijzingen na lange en korte toelatingsprocedu-

res in de ogen van asielzoekers en/of hun advocaten minder legitimi-

teit hebben. Bij erg korte toelatingsprocedures zal vermoedelijk vaker

het idee postvatten dat de procedure niet zorgvuldig was; bij lange

procedures zal de gedachte opkomen dat de overheid het recht ver-

speelde om mensen nog terug te sturen. Als we louter redeneren vol-

gens een afschrikkingslogica zouden we denken dat asielzoekers die

geen bescherming behoeven altijd zo snel mogelijk moeten worden

afgewezen om banden met het land van asiel te voorkomen, die

immers een belang opleveren om te blijven omdat men dan meer te

verliezen heeft. We gaan dan echter voorbij aan de mogelijkheid dat

een afname van de ervaren procedurele rechtvaardigheid van de

beslissing in eerste aanleg de mogelijke afschrikwekkende effecten van

snelle toelatingsbesluiten teniet kan doen.

Ten tweede bleken afgewezen asielzoekers die toegang hadden tot

zogenoemde native counselors relatief vaak terug te keren. Native

counselors zijn IOM-medewerkers die afkomstig zijn uit relevante

migrantengroepen, en die potentiële terugkeerders herhaaldelijk kun-

nen spreken in een vertrouwenwekkende, informele setting, bijvoor-

beeld de Rotterdamse Pauluskerk. Dergelijke counselors kunnen, mits

ingebed in zo’n setting, ingewikkelde regels verduidelijken, en lijken

dan meer vertrouwen te genieten dan reguliere counselors (zie Roden-

burg e.a. 2005). Ondanks – of misschien dankzij – het feit dat de coun-

selors en ngo’s als de Pauluskerk primair voorlichting geven over

terugkeer en illegaliteit, en niet direct aansturen op terugkeer, lijken zij

de ervaren legitimiteit van begeleide terugkeer te vergroten. Legitimi-

teit, met name in relatie tot ervaren procedurele rechtvaardigheid,

hangt nauw samen met vertrouwen (vgl. Hough e.a. 2010).

Enige mate van afschrikking kan allicht helpen om afgewezen asiel-

zoekers te motiveren om zelfstandig terug te keren – terugkeer van

afgewezen asielzoekers is vaak alleen relatief vrijwillig. Maar voorbij

een bepaald punt, en zonder geloofwaardige onderbouwing van de

sancties, creëert afschrikking vooral angst, geen vertrouwen, wat de
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effectiviteit van terugkeerfunctionarissen juist ondergraaft. Ook hier

zien we weer de spanning tussen instrumentele en normatieve model-

len.

Niet-EU-staten en internationale betrekkingen

De kans dat uitzettingsprocedures tot gedwongen terugkeer leiden,

hangt ook af van de bereidheid van landen van herkomst en transit

(landen waar irreguliere migranten doorheen reizen) om mensen

terug te nemen. Die bereidheid is vooral bepalend wanneer een zoge-

heten laissez-passer voor zelfstandige of gedwongen terugkeer is ver-

eist, omdat de migrant geen geldig paspoort kan of wil tonen. In wat

volgt geef ik enkele voorbeelden uit de wetenschappelijke literatuur

die suggereren dat normatieve modellen ook belangrijk zijn om te

begrijpen waarom staten al dan niet meewerken aan terugkeer. De

beweringen zijn noodgedwongen iets speculatiever dan in de vorige

paragraaf: bestaande wetenschappelijke studies analyseren het gedrag

van staten vooral vanuit het rationele-keuzeperspectief, dat ten grond-

slag ligt aan de instrumentele modellen (zie bijvoorbeeld het ‘external

incentive model’ van Schimmelfennig & Sedelmeier 2004).

Van Kalmthout en collega’s (2004a, 2004b) hielden een groot aantal

diepte-interviews met migranten die in vreemdelingendetentie waren

geplaatst met het oog op uitzetting, en stelden de gegevens vervolgens

beschikbaar voor secundaire analyse. De onderzoekers spraken over

de persoonlijke situatie van de gedetineerde migranten in het land van

herkomst en Nederland, over hun ervaringen omtrent het verblijf in

vreemdelingenbewaring, en over hun houding ten aanzien van terug-

keer naar het land van staatsburgerschap. De Nederlandse overheid

verstrekte de onderzoekers informatie over de vraag of de responden-

ten uiteindelijk konden worden uitgezet, of moesten worden vrijgela-

ten vanwege een mislukte uitzettingsprocedure.

De gegevens van Van Kalmthout en collega’s laten zien dat uitzettings-

procedures waarbij (potentiële) kandidaat-lidstaten van de EU waren

betrokken vaker tot uitzetting leidden dan bij andere landen, vooral bij

gedetineerden die aangaven niet te willen terugkeren. Onder gedeti-

neerden die niet wilden terugkeren en afkomstig waren uit een (poten-

tiële) kandidaat-lidstaat, was er een kans van 72% op uitzetting, tegen

50% onder degenen die niet wilden terugkeren en afkomstig waren uit
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een ander land (zie tabel 1). Onder degenen die aangaven wel te willen

terugkeren, waren deze cijfers respectievelijk 79% en 73%. Deze patro-

nen illustreren de invloed van landen van herkomst en de internatio-

nale betrekkingen op gedwongen terugkeer. Ze laten zien dat eventu-

ele terugkeerpreferenties onder gedetineerde burgers van (potentiële)

kandidaat-EU-lidstaten nauwelijks uitmaakten voor de administra-

tieve uitkomst van de detentie (namelijk een verschil van 79% versus

73%), terwijl andere landen vooral meewerkten wanneer hun onder-

danen zelf ook wilden terugkeren (72% versus 50%).

Tabel 1 Kans dat vreemdelingendetentie resulteerde in
uitzetting uitgesplitst naar terugkeerbereidheid van de
migrant en type herkomstland

Uitgezet Heengezonden Totaal

Wil terug

(Potentiële) kandidaat-
lidstatena

11 (79%) 3 (21%) 14 (100%)

Andere landen 37 (73%) 14 (27%) 51 (100%)

Wil niet terug

(Potentiële) kandidaat-
lidstatena

18 (72%) 7 (28%) 25 (100%)

Andere landen 94 (50%) 94 (50%) 188 (100%)
a Omvat alle landen die in 2004 of 2007 EU-lidstaten werden, en Albanië, Bosnië en Herzego-
vina, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.

Deze patronen zijn in lijn met onderzoek naar de onderhandelingen

over, en implementatie van, terugnameovereenkomsten tussen Duits-

land en respectievelijk Roemenië en Vietnam (Ellermann 2008). In het

geval van Roemenië – destijds kandidaat-lidstaat – waren de Duitse

autoriteiten behoorlijk doeltreffend. Voor Vietnam bleken de onder-

handelingen over de terugnameovereenkomst, evenals de implemen-

tatie ervan, nogal moeizaam. Ondanks aanzienlijke betalingen door

Duitsland van ongeveer € 100 miljoen, nam Vietnam uiteindelijk nau-

welijks Vietnamezen – meest personen die al sinds de Koude Oorlog in

Oost-Duitsland woonden – terug.

Vanuit een rationele-keuzeperspectief zouden we kunnen redeneren

dat Duitsland simpelweg minder druk kon uitoefenen op Vietnam dan

op Roemenië, dat, in die redenering, allicht vreesde bij gebrek aan

terugkeersamenwerking het felbegeerde EU-lidmaatschap mis te zul-

len lopen. Maar volgens normatieve modellen ziet zo’n interpretatie
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misschien iets essentieels over het hoofd: wat het vooruitzicht op EU-

lidmaatschap wellicht ook zal hebben opgeleverd, is een sterkere legi-

timiteit van gedwongen terugkeer, die mede verbonden zal zijn

geweest met de toegenomen ruimte voor legale migratie en, meer in

het algemeen, de perceptie van reëel partnerschap met de EU-landen.

Zo werden Roemenië en verschillende andere kandidaat-lidstaten in

2001 vrijgesteld van de zogeheten Schengen-visumplicht, waardoor

hun onderdanen zonder visum naar Duitsland, Nederland en andere

Schengenlanden mochten reizen voor maximaal drie maanden. Vol-

gens instrumentele modellen kan een actor op grond van dat soort

beloningen gaan inschatten dat samenwerking met een andere actor

beloond zal worden, en dat hij er blijkbaar verstandig aan doet om

samen te werken (het zogeheten quid pro quo of tit for tat (Axelrod &

Hamilton 1981)). Maar zo’n lezing gaat eraan voorbij dat een actor

door eerdere samenwerkingen vaak ook een verplichting zal ervaren

om te reciproceren, ook als dat niet direct in zijn belang is, bijvoor-

beeld omdat hij helemaal niet weet of toekomstige beloningen of straf-

fen zullen plaatsvinden. Compenserende betalingen aan landen als

Vietnam kunnen best de kosten-batenafwegingen van overheden

betekenisvol beïnvloeden, maar zij kunnen ook de indruk wekken dat

rijke landen hun verantwoordelijkheden alleen maar proberen af te

kopen, waarmee ze de problematische kanten van internationale eco-

nomische ongelijkheid symbolisch bevestigen. Zelfs positieve sancties

kunnen zo de potentie hebben om de ervaren onrechtvaardigheid van

wetten en regels te versterken, en kunnen daardoor op gespannen

voet staan met naleving op normatieve gronden.

In de literatuur over immigratiecontrole zijn, zij het mondjesmaat,

meer voorbeelden te vinden van patronen die vragen opwerpen over

de validiteit van de onder beleidsmakers en politicologen vrij domi-

nante opvatting dat welbegrepen eigenbelang het gedrag van staten

beheerst. Zo rapporteert Janmyr (2016) dat de gedwongen terugkeer

van criminele irreguliere migranten minder vaak op problemen stuit

dan de gedwongen terugkeer van niet-criminele migranten, terwijl we

met de rationele-keuzeblik, die aan de instrumentele modellen ten

grondslag ligt, zouden verwachten dat staten juist de terugkeer van

criminele migranten zouden willen dwarsbomen. Dat suggereert dat

de gedwongen terugkeer van criminele onderdanen vaak meer legiti-

miteit heeft – beter aansluit bij heersende opvattingen over billijke uit-

komsten en wie waarvoor verantwoordelijk is – dan de gedwongen
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terugkeer van overige migranten.3 Ook lopend WODC-onderzoek

roept vragen op over de geldigheid van instrumentele modellen om

internationale terugkeersamenwerking te verklaren (Leerkes e.a.

2022).

Conclusie en discussie

Om doeltreffend te zijn hebben wetten legitimatie nodig, en dat geldt

ook voor migratiewetten. Politieke filosofen debatteren over wat rij-

kere landen inwoners van armere landen verschuldigd zijn (Blake

2001), maar ik probeer een meer empirisch, sociologisch standpunt in

te nemen en me af te vragen waarom relevante actoren – staten,

(potentiële) migranten, counselors, werkgevers – migratieregels en

-procedures als (il)legitiem beschouwen. Hoewel internationale migra-

tie in hoge mate onderhevig is aan overheidsregulering, is er nog ver-

rassend weinig onderzoek naar die ervaren (il)legitimiteit, en hoe die

vervolgens migratiepatronen beïnvloedt (zie ook Ryo 2013). Wel is dui-

delijk dat migratiewetten en hun handhaving door middel van met

name detentie en uitzetting beperkte legitimiteit hebben in de ogen

van zowel migranten als landen van herkomst en transit, en dat die

percepties een deel van de problemen verklaren die overheden erva-

ren bij migratiehandhaving.

Dergelijke legitimiteitsproblemen ontstaan allicht deels doordat

immigratiebeperkend beleid burgers van welvarende, veilige en vrije

landen meer ten goede komt dan burgers van arme, onveilige en meer

onvrije landen, en dat de laatstgenoemde burgers in principe niet kun-

nen meebeslissen over de migratiewetten waarmee de eerstgenoemde

landen hen confronteren. Deze bijdrage laat zien dat daarmee echter

niet is gezegd dat overheden in het geheel niet zouden kunnen ver-

trouwen op normatieve modellen. Mensen die de uitkomsten van

toelatings- of terugkeerprocedures beter begrijpen en accepteren, en

vinden dat ze eerlijk worden behandeld door betrouwbare functiona-

rissen, lijken zich in sterkere mate aan migratieregels te houden. Ook

zijn er aanwijzingen dat significant toegenomen mogelijkheden voor

3 Vermoedelijk vermindert die ervaren legitimiteit vervolgens met de verblijfsduur en mate
van vestiging van de persoon in het land dat aanstuurt op uitzetting. Het zal vast lastiger
zijn om medewerking te verkrijgen om veroordeelden uit te zetten die in Nederland zijn
geboren, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

doi: 10.5553/JV/016758502022048002003



Terugkeer door legitimiteit? 33

legale mobiliteit en migratie de bereidheid van staten tot terugkeer-

samenwerking kunnen vergroten – en ik vermoed sterk dat dat niet

alleen gebeurt omdat medewerking aan terugkeer dan meer in het

eigenbelang van staten is. Effectief immigratiebeleid vergt dus niet

alleen beleid dat de kosten en baten van actoren beïnvloedt; het vergt

tevens beleid dat op een geloofwaardige manier een beroep kan doen

op sociale normen over uitkomsten en procedures waar migranten en

andere relevante actoren waarde aan hechten. Beide soorten beleid

kunnen best naast elkaar bestaan, maar er kunnen ook onderlinge

spanningen ontstaan, met name als opgelegde sancties als illegitiem

worden gezien, bijvoorbeeld omdat ze disproportioneel worden

gevonden, zoals (langdurige) vreemdelingendetentie. Die bevindingen

sluiten bijvoorbeeld aan bij de criminologische theorie van Sherman

(1993), die stelt dat sancties vooral ‘werken’ als zij als legitiem worden

ervaren.

Het is onmogelijk en onwenselijk om alle herkomst- en transitlanden

uitzicht te geven op EU-lidmaatschap. Maar we kunnen meer doen

om de ervaren rechtvaardigheid van migratieregels in de ogen van

migranten en herkomstlanden te bevorderen. Bijvoorbeeld door het

uitbreiden van de mogelijkheden voor al dan niet tijdelijke arbeids- of

studiemigratieprogramma’s, die zendende landen, ontvangende lan-

den én migranten ten goede kunnen komen. In dat opzicht is de hui-

dige wens van de Europese Commissie om meer arbeidsmigranten uit

Egypte, Marokko en Tunesië toe te laten misschien niet onverstandig.

Het tot op zekere hoogte faciliteren van arbeidsmigratie vergroot

ongetwijfeld de ervaren rechtvaardigheid van het Europese immigra-

tiebeleid in niet-Europese ogen, ook gezien de huidige situatie, waarin

Europese landen de deur proberen dicht te houden voor de meeste

niet-Europese arbeidsmigranten, terwijl er tegelijkertijd op bepaalde

arbeidsmarkten, bijvoorbeeld in de (land)bouw en persoonlijke

dienstverlening (bijvoorbeeld schoonmaak), een aanzienlijke vraag

bestaat naar dergelijke arbeidskrachten. En misschien zouden we zelfs

– naar Amerikaans voorbeeld – verblijfsvergunningen kunnen verloten

aan mensen die momenteel niet in aanmerking komen voor legale

migratie naar Europa. Daarnaast vereist ‘terugkeer door legitimiteit’

de bereidheid van bestemmingslanden om toelatings- en terugkeer-

procedures, en hoe die tot stand komen, systematisch te monitoren op

ervaren rechtvaardigheid, en daarbij ook de perspectieven van

migranten en landen van herkomst serieus te nemen.
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