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Inleiding
Terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht is al vele jaren een

politiek gevoelig hot topic in de Europese Unie als geheel en ook speci-

fiek in Nederland. Toch blijft het fenomeen van terugkeer voor veel

mensen moeilijk te doorgronden. In dit themanummer doen wij een

poging deze problematiek vanuit verschillende perspectieven inzich-

telijk te maken. Op grond van artikel 61 van de Vreemdelingenwet

2000 heeft een persoon zonder recht op verblijf (‘vreemdeling’) de

plicht Nederland uit eigen beweging te verlaten. In veel gevallen is een

vorm van terugkeerondersteuning hierbij mogelijk. Indien iemand

niet vrijwillig of zelfstandig wil vertrekken, heeft de Dienst Terugkeer

en Vertrek (DT&V, de instantie die terugkeer uitvoert) de mogelijkheid

het vertrek af te dwingen. Diegenen die wel meewerken aan terugkeer,

maar wie het in de praktijk niet lukt om te vertrekken, kunnen in

aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van het

zogenaamde ‘buitenschuldbeleid’. Terugkeer is ingebed in het asiel-

en migratiebeleid als geheel, dat ‘rechtvaardig, humaan en effectief’

dient te zijn en tot doel heeft om ‘meer grip’ te krijgen op migratie

(Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022). Het verbeteren en ver-

sterken van legale migratie is een van de pijlers. Daarnaast wordt het

effectief bevorderen van terugkeer, tezamen met het beperken van

irreguliere migratie en het bestrijden van overlast en misbruik,

als belangrijk gezien voor het draagvlak voor migratie in de samen-

leving.

Echter, de praktijk van terugkeer is weerbarstig. Volgens de meest

recente beleidsdoorlichting van het Nederlandse terugkeerbeleid

(Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019) is het niet mogelijk om ver-

anderingen in terugkeer te verbinden aan specifieke beleidsinspan-

ningen. Het beleid heeft beperkt invloed op een veelheid van factoren

die een rol spelen bij terugkeer. Wanneer we naar de cijfers kijken, dan

wordt sinds 2008 per jaar over gemiddeld 50.000 personen beslist dat

zij de EU moeten verlaten; het terugkeerpercentage van de EU als

geheel ligt de afgelopen jaren echter maar zo rond de 20% (Europese

Rekenkamer 2021). In Nederland werden in 2021 13.840 personen die

Nederland moeten verlaten aangemeld bij de DT&V (DT&V 2022). Van

hen zijn er in dat jaar 3.730 aantoonbaar vertrokken, hetzij vrijwillig

(2.100), hetzij gedwongen (1.630). Bij een deel van de caseload (3.840)

is het terugkeerproces gestopt vanwege bijvoorbeeld een asielaan-

doi: 10.5553/JV/016758502022048002001
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vraag, en van het grootste deel van de personen (5.600) is niet vast te

stellen of zij Nederland verlaten hebben. Zij kunnen dan bijvoorbeeld

in de ‘illegaliteit’ zijn gegaan, wat onder andere betekent dat ze geen

recht meer hebben op sociale voorzieningen, en zich in een zeer

kwetsbare situatie bevinden.

Terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht is een thema waarbin-

nen tegengestelde belangen spelen tussen de Nederlandse overheid,

migranten en landen van herkomst. Nederland en andere EU-landen

hebben onder andere belang bij ‘vrijwillige’ terugkeer omdat dit veel

minder tijd, inzet en daarmee geld kost dan gedwongen terugkeer.

Er zou kunnen worden gesteld dat ‘vrijwillig’ terugkeren ook voor de

migrant zelf prettiger is en daarmee ook in diens belang is, maar vaak

willen migranten om verschillende redenen niet terug naar het land

van herkomst (bijvoorbeeld de slechte veiligheids- of economische

situatie daar, het veel geïnvesteerd hebben in de reis, of het geworteld

zijn in Nederland). Landen van herkomst hebben op hun beurt niet

altijd belang bij het meewerken aan gedwongen terugkeer van hun

onderdanen, bijvoorbeeld vanwege het (slechte) economische klimaat

of de politieke gevoeligheid van gedwongen terugkeer in hun land.

Terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht is dan ook een thema

waar veel over gediscussieerd wordt, zowel in de wetenschap als in de

politiek en maatschappij. Aspecten zoals de mate van ‘vrijwilligheid’

van terugkeer, de waarborging van fundamentele rechten van migran-

ten en de duurzaamheid van terugkeer (blijven mensen in hun land

van herkomst?) komen hierbij aan bod. Bovendien zijn er discussies

over mogelijke alternatieven voor terugkeer, zoals het (onder voor-

waarden) bieden van verblijfsvergunningen aan migranten zonder

verblijfsrecht.

De bijdragen in dit themanummer raken aan verschillende aspecten

van discussies rondom het thema van terugkeer en laten tegenstrijdige

belangen tussen de verschillende bij terugkeer betrokken actoren,

zoals de Nederlandse overheid en de migrant, zien.

In zijn bijdrage ‘25 jaar terugkeerbeleid: frappez toujours. De fictie

van een coherent terugkeerbeleid’ geeft Huub Verbaten een over-

zicht van de verschillende beleidsperspectieven op terugkeer en de

daarmee samenhangende maatregelen van de afgelopen 25 jaar.

Hoewel sommige maatregelen die tot meer terugkeer moesten leiden

wel enig effect hebben gehad, bleef terugkeer een zeer weerbarstig

doi: 10.5553/JV/016758502022048002001
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onderdeel van het migratiebeleid. Het artikel van Verbaten biedt

verklaringen waarom Nederland ook vandaag de dag nog worstelt

meteen strategische aanpak van een aantal landen die niet of

onvoldoende meewerken aan de terugkeer van hun eigen onder-

danen.

Arjen Leerkes gaat in zijn bijdrage in op de verschillen tussen instru-

mentele en normatieve modellen van wetsnaleving in het bewerk-

stelligen van terugkeer. Hij stelt dat het beleid om ongewenste

migratie te beperken en terugkeer te bevorderen merendeels een

instrumentele logica volgt, terwijl een normatieve benadering tot

betere resultaten zou kunnen leiden. Hij focust hierbij zowel op het

niveau van de staat, waarbij ervaren legitimiteit van terugkeerbeleid

een rol speelt in de bereidheid van landen van herkomst om onder-

danen terug te nemen, als op dat van de migrant zelf.

De bijdrage ‘Eigen verantwoordelijkheid voor terugkeer: op zoek naar

de grenzen’ van Christian Mommers is een kritische bespreking van

de eigen verantwoordelijkheid van de migrant binnen het terugkeer-

beleid. Volgens de Nederlandse wetgeving, die voortvloeit uit de

EU-Terugkeerrichtlijn, is de migrant zelf verantwoordelijk voor diens

vertrek. Mommers beargumenteert dat een te ruim begrip van de

eigen verantwoordelijkheid voor onduidelijkheid bij de migrant kan

zorgen, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Het is cruciaal dat

de Nederlandse Staat en die waar de migrant naar terugkeert ook

hun verantwoordelijkheden behouden. Hij pleit dan ook voor

een meer begrensde opvatting van de eigen verantwoordelijkheid,

die de grondrechten van de migrant en internationale wetgeving

respecteert.

Het artikel van Laura Cleton gaat in op de uitvoeringspraktijk van

‘vrijwillige’ terugkeer en zet uiteen hoe terugkeercounselors de tegen-

gestelde belangen proberen te overbruggen van de Nederlandse over-

heid en die van migranten van wie verwacht wordt dat zij terugkeren

naar hun land van herkomst. Cleton identificeert drie vormen van

‘aspiratiemanagement’ om de besluitvorming van migranten met

betrekking tot hun terugkeer te beïnvloeden. Ze brengt naar voren dat

terugkeercounselors hierin verstrekkende agency en beoordelings-

vrijheid hebben en stelt kritische vragen over de rechtsstatelijkheid en

ethiek van het ‘managen’ van aspiraties.

Net als Laura Cleton beschrijft Lars Breuls, op basis van jarenlang

etnografisch onderzoek, de werkpraktijk van terugkeerfunctionarissen

doi: 10.5553/JV/016758502022048002001
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en hun interacties met migranten, maar dan in de gedwongen context

van vreemdelingenbewaring. In zijn bijdrage vergelijkt hij Nederland

en België en gaat in op het beleid en de organisatie van vreemdelin-

genbewaring en de invloed van verschillen hierin op de werkpraktijk

en interacties tussen functionarissen en migranten. Op basis van zijn

analyse plaatst Breuls vraagtekens bij de invloed van vreemdelingen-

bewaring op terugkeer en stelt hij, in lijn met Arjen Leerkes, dat erva-

ren legitimiteit van migratieprocedures nodig is voor een effectief

terugkeerbeleid.

Karlien Strijbosch tot slot geeft in haar bijdrage ‘Slachtoffers, crimine-

len of helden? Mannelijke migranten in Senegal na terugkeer uit

Europa’ een inkijkje in haar PhD-onderzoek, dat gaat over mannelijke

migranten die zijn teruggekeerd van Europa naar Senegal. Aan de

hand van verhalen van twee van de migranten die zij sprak voor haar

onderzoek gaat ze in op de volgende vragen: Wat betekent gedwongen

terugkeer voor hen en de mensen om hen heen, en op welke manieren

gaan zij om met hun afgebroken migratietraject? Is terugkeer inder-

daad het eindstation van hun migratiecarrière of valt dat nog te

bezien?

Alle bijdragen belichten belangrijke aspecten van terugkeer. Geza-

menlijk geven zij de lezer een veelzijdig inzicht in de verschillende

perspectieven van beleid, migrant en land van herkomst. Dit thema-

nummer maakt duidelijk dat er geen makkelijke oplossingen zijn voor

de terugkeerproblematiek en geeft lezers inzicht in de complexiteit

ervan vanuit verschillende gezichtspunten.

Manon van der Meer

Djamila Schans *

* M. van der Meer MSc werkt als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) voor de kennislijn Asiel en Migratie, en is lid van de
redactieraad van Justitiële verkenningen. Dr. D. Schans is kennislijncoördinator Asiel en
Migratie bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

doi: 10.5553/JV/016758502022048002001
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25 jaar terugkeerbeleid: frappez
toujours

De fictie van een coherent terugkeerbeleid

Huub Verbaten *

Een aantal landen is terughoudend in het verlenen van medewerking

aan gedwongen terugkeer van hun burgers die Nederland moeten

verlaten. Het gaat dan om niet of onvoldoende gedocumenteerde uit-

geprocedeerde asielzoekers en andere niet (langer) rechtmatig in

Nederland verblijvende vreemdelingen die niet vrijwillig vertrekken.

Terugkeer is in de praktijk moeilijk als er geen paspoort of ander iden-

titeitsdocument is. Als de burger van dat land zegt niet vrijwillig te wil-

len terugkeren, dan geven deze autoriteiten soms geen vervangende

reisdocumenten af. Zonder dat vervangende reisdocument en toe-

stemming van het land om terug te keren kan uitzetting niet plaatsvin-

den.

In de afgelopen 25 jaar heeft vrijwel ieder kabinet maatregelen geno-

men om de effectiviteit van het terugkeerbeleid te vergroten. De maat-

regelen die tot meer terugkeer moesten leiden, hebben wel enig effect

gehad, maar het bleef volgens de verantwoordelijke politici een zeer

weerbarstig onderdeel van het beleid. Dit artikel biedt mogelijke ver-

klaringen waarom Nederland worstelt met een strategische aanpak

van een aantal landen die niet of onvoldoende meewerken aan de

terugkeer van hun eigen onderdanen.

Het eerste deel van dit artikel beschrijft ontwikkelingen in het terug-

keerbeleid in de jaren negentig, een nieuwe wet in 2001 en daarna de

inzet op een kabinetsbreed, strategisch landenbeleid om de mede-

werking van herkomstlanden aan gedwongen terugkeer te verbeteren.

In het tweede deel wordt ingegaan op de uitvoeringspraktijk, de effec-

tiviteit van vreemdelingenbewaring en mogelijke redenen waarom

gedwongen uitzettingen mislukken.

* Mr. H. Verbaten is werkzaam als senior adviseur bij de Adviesraad Migratie (ACVZ).

doi: 10.5553/JV/016758502022048002002
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De jaren negentig

Vroeger wilde Nederland ongewenste vreemdelingen nog wel eens op

de trein naar Frankrijk uitzetten, zonder de autoriteiten aldaar in te

lichten. Ongewenste vreemdelingen van wie de identiteit of nationali-

teit niet vastgesteld kon worden, werden in Roosendaal met een

enkelereisticket onbegeleid in de trein naar Frankrijk gezet. De Neder-

landse autoriteiten verzochten geen toestemming van België voor

doorreis, noch om verzekering door Frankrijk van overname van de

vreemdeling. De onbegeleide vreemdelingen stapten echter onderweg

uit op een van de haltes op stations in België en vonden snel hun weg

terug naar Nederland, al dan niet met hulp van de Belgische autoritei-

ten. Dit leidde tot spanning in de Nederlands-Belgische betrekkingen.

In 1993 werd die zogenoemde ‘Roosendaal-methode’ stopgezet, een

paar weken voordat de Hoge Raad die in strijd vond met Benelux-

recht. Nederland kon niet zomaar eenzijdig handelen en er moesten

afspraken over uitzettingen met andere landen gemaakt worden. Der-

gelijke afspraken werden soms bilateraal, soms in Benelux-verband en

na verloop van tijd meer in EU-verband in de vorm van terug- en over-

nameovereenkomsten met herkomstlanden gemaakt. Maar zelfs dat

biedt geen absolute zekerheid. Het kan gebeuren dat er een overeen-

komst met het herkomstland is gesloten, maar dat de uitvoering

getraineerd wordt.

Vanaf 1996 tekent zich een duidelijke beleidsomslag af. Sindsdien

wordt gesproken over het terugkeerbeleid in verschillende bewoordin-

gen, zoals de ‘strategische landenbenadering’ of ‘integrale landenbe-

nadering’. Die laatste term lijkt het best te dekken hoe de ideale bena-

dering eruitziet, namelijk een coherent beleid van de Nederlandse

regering richting de landen van herkomst op het onderwerp gedwon-

gen terugkeer. Bijna exclusief wordt gesproken van koppeling aan dos-

siers binnen het migratieterrein of ontwikkelingshulp,1 in de andere

gevallen volgde druk via diplomatieke kanalen. Ontwikkelingshulp

wordt uitsluitend in positieve zin ingezet, en niet als negatieve sanctie,

omdat die afbreuk doet aan de hoofddoelstelling armoedebestrijding.

In de Tweede Kamer bestond daarover wel verdeeldheid. Handelsrela-

ties zouden volgens Kamerleden ook kunnen worden gekoppeld, maar

daar is in de praktijk niets mee gedaan.

1 Kamerstukken II 1996/97, 25108, nr. 1.

doi: 10.5553/JV/016758502022048002002
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Het is tekenend dat het terugkeerbeleid toen niet veel meer om het lijf

had dan de aanzegging Nederland te verlaten en vervolgens alle voor-

zieningen te beëindigen. Het motto was: wie op eigen kracht naar

Nederland kan komen, kan ook op eigen kracht vertrekken. Dat bleek

in de praktijk een holle frase. Als het om afgewezen asielzoekers gaat,

bleek de Nederlandse overheid nauwelijks bij machte om hen tot

terugkeer te bewegen (Wijn-Maatman 2001). Er was vaak sprake van

langdurig verblijf in Nederland, de aanvraag-, bezwaar- en beroeps-

procedures waren lang, en het ontbrak aan regie en (psychologische)

begeleiding in het vertrekproces. Ook indien het beleid in de toekomst

effectiever zou zijn, zullen niet alle afgewezen asielzoekers terugkeren.

Voor velen is de illegaliteit in Nederland en Europa altijd nog te verkie-

zen boven de situatie in het land van herkomst.

Een nieuwe wet

Als gevolg van de Vreemdelingenwet 2000 werden procedures

gestroomlijnd en kregen deze aanzienlijk kortere doorlooptijden.

Asielzoekers van wie de asielaanvraag werd afgewezen, kregen een

vertrektermijn van vier weken en gedurende de vertrektermijn werd

opvang verleend. Hierdoor zouden er minder afgewezen asielzoekers

op straat belanden. Bovendien nam de kans op vertrek uit Nederland

toe, zo was de gedachte. De werkelijkheid bleek echter weerbarstiger.

De onderzoekers die de wet in 2004 evalueerden, concludeerden dat

de keuze van afgewezen asielzoekers om terug te keren naar het land

van herkomst en Nederland te verlaten voornamelijk werd bepaald

door de perceptie die zij hadden van de situatie in hun land (Commis-

sie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 2004). Deze perceptie leek nau-

welijks te beïnvloeden te zijn. De vertrekintentie hangt sterk af van uit-

eenlopende sociale omstandigheden, de gezondheid en individuele,

persoonlijke percepties van veiligheid en duurzaam toekomstperspec-

tief in het land van herkomst (Leerkes e.a. 2010; Winter e.a. 2018).

In 2004 adviseerde de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

(ACVZ) de regering en onderschreef de noodzaak om landenspecifieke

strategieën op te stellen en terugkeer uit te werken als integraal onder-

deel van het Nederlands buitenlands beleid (ACVZ 2004). Dit in

afwachting van een Europese aanpak. De ACVZ erkende dat dialoog,

medewerking en pressie onderdeel moeten vormen van zo’n beleid,

doi: 10.5553/JV/016758502022048002002
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wil het succesvol zijn. Aanmoedigende maatregelen konden worden

gebruikt voor landen die zich constructief opstellen. Ook repressieve

maatregelen voor landen, zoals korten op ontwikkelingshulp, konden

deel uitmaken van de strategie. De ACVZ stelde voor dat ook terug-

keerclausules in handelsverdragen opgenomen kunnen worden. Hoe-

wel sindsdien in de Tweede Kamer vaak is gesproken over het inzetten

op het koppelen van dossiers en het treffen van sancties tegen landen

van herkomst die onvoldoende meewerken aan terugkeer, zijn bijna

geen praktijkvoorbeelden te vinden.

De strategische landenbenadering migratie

Sinds 2011, met het aantreden van het kabinet-Rutte I, is er een her-

nieuwde beleidsinzet onder de noemer ‘de strategische landenbena-

dering migratie’, waarbij op politiek niveau afgewogen werd op welke

landen gekoppeld zou gaan worden. Het idee was dat alle ministeries

zich zouden inspannen voor het terugkeerbeleid. Zo moeten in alle

mogelijke bilaterale verdragen, of het nou om belastingen of handel

gaat, afspraken worden opgenomen over terugkeer. Daar blijkt

wederom weinig van terecht te komen. Als puntje bij paaltje komt, kie-

zen andere ministeries voor hun eigen prioriteiten.

In een evaluatie van dit beleid toonde de ACVZ zich in 2015 uiterst kri-

tisch: ‘Als er al een afweging tussen terugkeer en andere Nederlandse

belangen plaatsvindt, valt die vaak in het nadeel van terugkeer uit’

(ACVZ 2015). De evaluatie laat zien dat het hard koppelen van dossiers

nog maar mondjesmaat is ingezet, en ook dat bewindspersonen van

de meeste ministeries niet altijd het thema terugkeer opbrengen in de

bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers van het herkomstland.

Een belangrijke constatering is dat er sprake is van verkokering tussen

Nederlandse ministeries en dat daarom een kabinetsbrede benadering

niet wordt uitgevoerd. Een lichtpuntje is dat de gecoördineerde aan-

pak van de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse

Zaken tot een bescheiden resultaat leidde. Niet alleen door het belang

van medewerking aan terugkeer voortdurend in alle contacten met

overheden van herkomstlanden onder de aandacht te brengen, maar

ook door op verschillende niveaus te investeren in relatiebeheer en

capaciteitsprojecten in onder meer Armenië, Azerbeidzjan, Burundi,

Guinee, Nigeria en Rwanda (ACVZ 2015). Beloning blijkt beter te wer-
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ken dan sancties, waar sommige politici om vragen. De beloning kan

naast de investeringen in de genoemde capaciteitsprojecten ook in de

vorm van het faciliteren van handel, ontwikkelingssamenwerking, cir-

culaire migratie (seizoensarbeid), studiebeurzen, visa voor hoogge-

plaatsten of zelfs visumliberalisatie voor alle inwoners van dat land.

Een van de complicerende factoren blijkt dat de herkomstlanden een

vergelijkbare strategie kunnen hanteren, waarin binnenlandse poli-

tieke overwegingen en regionale aspecten een rol spelen. Denk aan

landen die een grote diaspora hebben, zoals India, Pakistan en

Marokko. Omdat die landen baat hebben bij migratie en geldoverma-

kingen komt die samenwerking niet vanzelf tot stand. De Wereldbank

schat dat in 2020 vanuit Nederland een slordige $ 13,9 miljard werd

overgemaakt naar het buitenland.2 Gedwongen terugkeer betekent

gezichtsverlies. Niet alleen door de vreemdeling zelf wordt dit zo erva-

ren, maar ook door leden van de diaspora en de regeringen van de lan-

den van herkomst. Als een regering haar burgers niets heeft te bieden

waarmee de samenwerking met Nederland gerechtvaardigd kan wor-

den, wordt zo’n land in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Dit

maakt het onderwerp moeilijk bespreekbaar en heeft gevolgen voor de

mate van medewerking. Toen bijvoorbeeld de Minister van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid in 2015 aankondigde het socialezeker-

heidsverdrag met Marokko op te zeggen, bevroor Marokko iedere

medewerking aan gedwongen terugkeer. Dit verdrag regelt onder

meer de overdracht van arbeidsongeschiktheids-, ouderdoms- en

nabestaandenuitkeringen, kinderbijslag en kindgebonden budget van

Nederland naar Marokko. Nederland wilde het verdrag aanpassen om

de export van kinderbijslag en kindgebonden budget te beëindigen en

andere uitkeringen aan te passen naar de levensstandaard in Marokko.

Nadat Nederland vervolgens de opzegging had opgeschort, maakte

Marokko bekend gedwongen terugkeer weer mogelijk te maken.

Marokko gebruikte de terugkeer van onderdanen als ‘hefboom’ om

andere zaken voor elkaar te krijgen. Een dergelijke stop op terugkeer

herhaalde zich in 2018, toen Nederland zich ferm uitsprak tegen het

optreden van de Marokkaanse autoriteiten tegen protesten in de Rif.

2 Zie www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-
remittances-data (geraadpleegd op 28 juli 2022).
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Korting op ontwikkelingshulp

Nederland heeft één keer daadwerkelijk de stap gezet om een ‘sanctie’

te stellen op slechte medewerking aan gedwongen terugkeer. Van alles

heeft Nederland geprobeerd om Ghana tot medewerking aan te spo-

ren. Zo is er geld gegeven voor diverse projecten, waaronder de oplei-

ding van personeel van de Ghanese migratiedienst. Veel leverde het

niet op. Daarom besloot Nederland in 2012, na een langdurige diplo-

matieke dialoog, € 10 miljoen te korten op het budget voor ontwikke-

lingssamenwerking, dat in totaal € 170 miljoen bedroeg. De verant-

woordelijke bewindspersoon constateerde dat de maatregel niet

geholpen heeft. Dat komt deels door de belangen van de Ghanese

gemeenschap in Nederland, die destijds jaarlijks $ 3 miljoen naar

Ghana overmaakte. Belangrijker is dat Ghana al bijna een midden-

inkomstenland is geworden en de ontwikkelingshulp met Ghana al

werd afgebouwd. Ook is Ghana voor Nederlandse bedrijven de derde

exportmarkt van Afrika. Vanwege het handelsbelang wilde Nederland

de relatie niet verder laten verslechteren.

Dat wil niet meteen zeggen dat een negatieve prikkel nooit kan wer-

ken. Andere landen en de EU hebben hier wel eens succes mee

geboekt. Zo heeft België in 2001 bereikt dat Rusland ging meewerken

aan het maken van afspraken over wedertoelating door de visumverle-

ning aan Russen tot die tijd stop te zetten. De Europese Commissie

nam in juli 2021 visummaatregelen gericht op Bangladesh, Irak en

Ghana, die onvoldoende meewerkten aan de wedertoelating van hun

onderdanen. De maatregelen raakten de diplomaten uit die landen

door opschorting van hun visumvrijstelling, maar troffen ook burgers

door het verlangen van meer documentatie en langere beslistermijnen

voor de afgifte van visa. Negatieve prikkels kunnen werken als ze ver-

band houden met het migratiebeleid en als ze de direct betrokkenen

rechtstreeks raken (ACVZ 2015). Aan deze beide voorwaarden was in

het geval van het korten op ontwikkelingshulp in Ghana niet voldaan.

Echter, sancties kunnen de diplomatieke relaties schaden. Het kabinet

erkende in reactie op de evaluatie van de ACVZ dat het strategische

landenbeleid averechts kan uitpakken, vooral als er ook niet-migratie-

dossiers in het geding zijn.
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De uitvoeringspraktijk

Een belangrijke mijlpaal is de oprichting van de Dienst Terugkeer en

Vertrek (DT&V) in 2007, die het vertrek van vreemdelingen regelt die

geen recht (meer) hebben op verblijf in Nederland. Personen die zelf-

standig willen terugkeren naar hun herkomstland kunnen daarbij

ondersteuning en hulp krijgen. Bijvoorbeeld van de Internationale

Organisatie voor Migratie (IOM), maar ook van de DT&V. Dit kan

bestaan uit een financiële vergoeding en/of hulp bij het regelen van de

nodige reisdocumenten of een vliegticket. In een onderzoek van Pro

Facto is een goed beeld gevormd van de manier waarop opvang en

begeleiding van invloed zijn op de terugkeer van vreemdelingen met

een vertrekplicht (Winter e.a. 2018). Om te werken aan een duurzaam

toekomstperspectief (permanent verblijf of terugkeer) is het een rand-

voorwaarde dat er sprake is van een stabiele leefsituatie. Men dient

zowel lichamelijk als mentaal in goede conditie te zijn. Activering en

begeleiding overdag kunnen hierbij helpen. Belemmeringen op het

gebied van de economische situatie zijn vaak weg te nemen door de

DT&V, IOM of andere ngo’s, bijvoorbeeld in de vorm van een startka-

pitaal of scholing. Voor wat betreft de veiligheid en gezondheid blijken

belemmeringen vaak moeilijker weg te nemen (Winter e.a. 2018).

De regels rond terugkeer geven voorrang aan vrijwillige terugkeer,

waarbij mensen de mogelijkheid krijgen om Nederland op eigen ini-

tiatief te verlaten, in plaats van een gedwongen vertrek te ondergaan.

Het Nederlandse terugkeerbeleid maakt onderscheid in drie vormen

van vertrek. Ten eerste zelfstandig vertrek onder toezicht en ten

tweede gedwongen vertrek, samen aantoonbaar vertrek genoemd.3

Tot slot is er zelfstandig vertrek zonder toezicht, ook wel vertrek met

onbekende bestemming genoemd. Dit betekent dat vertrekplichtige

vreemdelingen na controle niet (meer) op het laatst bekende adres

verblijven en onbekend is wanneer en waarheen ze zijn vertrokken.

Gedwongen vertrek en effectiviteit vreemdelingenbewaring

Als het nodig is, gebeurt vertrek gedwongen; het vertrekproces staat

dan onder regie van de DT&V en begeleiding van de uitzetting wordt

3 Voor een overzicht van het aantoonbare vertrek in de periode 2015-2021, zie https://
opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84613NED/table?ts=1659044909784.
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uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee, waarbij ook gebruik

gemaakt kan worden van vreemdelingenbewaring. Die maatregel is

nadrukkelijk een ‘ultimum remedium’, een laatste middel om een per-

soon (tijdelijk) beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland.

Slechts een beperkt aantal personen kan, gelet op complexe regels en

alleen met zicht op uitzetting, in bewaring worden gesteld. Zo waren

er in 2021 17.300 vertrekplichtige vreemdelingen en 2.880 bewaringen

(exclusief grensdetentie) opgelegd.4 In de periode 2015-2019 is het

jaarlijks aantal bewaringen bijna verdubbeld, van 1.999 personen in

2015 naar 3.729 in 2019 (ACVZ 2021; Ministerie van Justitie en Veilig-

heid 2022). Bijna twee derde van het aantal inbewaringstellingen heeft

geleid tot het aantoonbare vertrek van vreemdelingen in de periode

2015-2019 (ACVZ 2021). Daarom lijkt vreemdelingenbewaring een

effectief middel, maar het gaat slechts deels om daadwerkelijke terug-

keer naar het land van herkomst. Overdracht aan een andere EU-lid-

staat vanuit bewaring (Dublin-bewaring) is eenvoudiger te realiseren

(90% vertrek) dan terugkeer naar het land van herkomst (50% vertrek)

(ACVZ 2021). De 90%-effectiviteit van ‘Dublin-bewaring’ leidt welis-

waar tot vertrek uit Nederland en overdracht aan een andere EU-lid-

staat, maar zegt niets over de terugkeer van de vreemdeling naar zijn

herkomstland. De 50%-effectiviteit van de overige bewaringen varieert

substantieel, afhankelijk van de nationaliteit van de vreemdeling. Daar

waar negen op de tien Albanezen aansluitend op de bewaring aan-

toonbaar naar het land van herkomst vertrekken, geldt dat voor een op

de tien Marokkanen en Algerijnen (ACVZ 2021). Dit heeft met de

medewerking van de vreemdelingen zelf en de landen van herkomst te

maken.

Elk land heeft zijn eigen redenen. Irak, Afghanistan en Somalië zeggen

bijvoorbeeld dat ze de veiligheid van terugkerende asielzoekers niet

kunnen garanderen. Dat ze hun niets te bieden hebben. Alleen men-

sen die echt vrijwillig terug willen, krijgen een vervangend reisdocu-

ment. Het is daarom van belang te erkennen dat we te maken hebben

met een ten dele onoplosbaar probleem.

Als duidelijk is dat een land niet wil meewerken aan gedwongen terug-

keer, is het beter om eerst te proberen dit via diplomatieke weg op te

lossen en in de tussentijd te stoppen met inbewaringstellingen. Iran

werkt niet mee aan gedwongen uitzettingen. Zo staat het zelfs in de

4 Zie www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84613NED en DT&V: www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
over-dtv/cijfers.
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grondwet. Ook ontbreekt frequent het zicht op terugkeer naar Algerije

en Marokko, getuige uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Toch

blijft de DT&V koppig proberen reispapieren aan te vragen voor Irani-

ers, Algerijnen en Marokkanen zonder verblijfsrecht. Dat er nauwelijks

sprake is van aantoonbaar vertrek, maakt duidelijk dat het ‘strategi-

sche landenbeleid’ in elk geval ten aanzien van Marokko en Algerije

weinig vruchten heeft afgeworpen. De Noord-Afrikaanse landen staan

nou eenmaal niet te springen om de ‘politieman van Europa’ te spe-

len. Overigens kan dit kabinet een succesje claimen door het eind sep-

tember 2021 tekenen van een intentieverklaring met Egypte, hoewel

het schimmig is welke (vervolg)afspraken zijn gemaakt met dit land.

De verklaring gaat over versterking van de ‘brede migratiesamenwer-

king, waaronder het aanpakken van oorzaken van irreguliere migratie

en terugkeer van Egyptenaren zonder zicht op legaal verblijf in

Nederland’.5

Veel vreemdelingen verdwijnen uit beeld voor vertrek

Voor veel vreemdelingen is het vrij eenvoudig om ‘uit beeld te verdwij-

nen’. Het komt regelmatig voor dat vreemdelingen aangeven vrijwillig

te vertrekken, maar vlak voor het beoogde vertrek met onbekende

bestemming verdwijnen. Cijfers over 2018-2021 laten zien dat circa

58% van de vertrekplichtige vreemdelingen met onbekende bestem-

ming is vertrokken.6 In deze periode is van 30.760 vertrekplichtige

vreemdelingen niet zeker of zij Nederland daadwerkelijk hebben ver-

laten. Door implementatie in 2013 van Europese normen voor terug-

keerbesluiten en bewaring, neergelegd in de Terugkeerrichtlijn, moe-

ten niet alleen vreemdelingen in bewaring, maar ook vreemdelingen

die in volle vrijheid vertoeven minimaal 48 uur voor vertrek op de

hoogte worden gesteld van de voorgenomen uitzetting. Bovendien

hebben de implementatie en rechtspraak van het Hof van Justitie van

de EU geleid tot ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving en tot

een toegenomen complexiteit ten aanzien van het opleggen van een

bewaringsmaatregel (Klaassen & Rodrigues 2021). Momenteel is de

5 Zie www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/01/staatssecretaris-broekers-knol-op-
werkbezoek-in-cairo.

6 Zie www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84613NED en DT&V: www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
over-dtv/cijfers.
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herziening van de Terugkeerrichtlijn op Europees niveau onderwerp

van discussie. Er ligt een lijvig rapport van de rapporteur van het Euro-

pees Parlement, met meer dan zeshonderd amendementen op het

herzieningsvoorstel. Er zijn kritische commentaren verschenen over

de verruiming van detentiemogelijkheden, het beperken van effectieve

rechtsbescherming en een nieuwe bevoegdheid voor Frontex om zelf

terugkeervluchten te regelen (Carrera 2020; Peers 2020).

Een doel voor de DT&V is om een hoger aandeel aantoonbaar vertrek

te realiseren. Nu ligt dat al jarenlang tussen de 40% en 50%.7 De vraag

is hoe de DT&V die vertrekcijfers wil verbeteren. Per jaar worden dui-

zenden pogingen om uitgeprocedeerde vreemdelingen terug te sturen

per vliegtuig op het laatste moment geannuleerd. Dat kan verschil-

lende redenen hebben. Vaak start de vreemdeling een nieuwe proce-

dure, waarop gewacht moet worden. Maar er verdwijnen ook veel

mensen in de illegaliteit of met onbekende bestemming vlak voordat

tot uitzetting kan worden overgegaan. In 2016 bleek in 40% van de

gevallen de uitzetting niet door te gaan. De annuleringen zijn al langer

punt van zorg, maar ze zijn de laatste jaren fors gegroeid. In 2018 ging

nog 49% van de uitzettingen per vliegtuig niet door. In drie jaar tijd is

dat gestegen tot 62%. Van de 4.970 vluchten in 2021 werden er 3.100

afgeblazen.8 Het weigeren van een coronatest was in 2021 de belang-

rijkste oorzaak dat uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers mis-

lukte. Zij hoeven niet aan de afname van een test mee te werken, ter-

wijl het land van bestemming meestal wel een test of vaccinatie eist.

Het effectueren van terugkeer blijft afhankelijk van de medewerking

van de vreemdeling alsook het land van bestemming.

Conclusie

Met sommige landen zijn er tegenwoordig formele afspraken over uit-

zettingen, soms op EU-niveau, soms bilateraal. Maar zelfs dat biedt

geen absolute zekerheid. Het kan gebeuren dat er een overeenkomst

met het herkomstland is gesloten, maar dat de uitvoering getraineerd

wordt.

7 Zie https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84613NED/table?ts=1659044909
784.

8 Bron cijfers DT&V: www.dienstterugkeerenvertrek.nl/over-dtv/cijfers (geraadpleegd op
28 juli 2022).

doi: 10.5553/JV/016758502022048002002

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84613NED/table?ts=1659044909784
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84613NED/table?ts=1659044909784
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/over-dtv/cijfers


20 Justitiële verkenningen, jrg. 48, nr. 2, 2022

De Nederlandse kabinetsbrede strategische benadering is niet echt

van de grond gekomen en heeft nauwelijks resultaat gehad. Het is dus

een fictie dat er een coherent terugkeerbeleid is gevoerd. Herkomst-

landen sluiten liever geen overeenkomsten, omdat ze bijvoorbeeld

profiteren van geldovermakingen en eveneens een strategische bena-

dering hanteren. De problemen die Nederland ondervindt staan niet

op zichzelf, want de meeste andere bestemmingslanden van migran-

ten in Europa ervaren precies hetzelfde. Voor sommige herkomstlan-

den is een EU-aanpak nodig. De EU heeft meer slagkracht dan lidsta-

ten afzonderlijk, maar ook binnen de EU is sprake van tegengestelde

belangen en andere prioriteiten van lidstaten. Een beter gecoördi-

neerde, gezamenlijke Europese strategische aanpak richting moeilijke

herkomstlanden, zoals Algerije en Marokko, is gewenst.
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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-

* Prof. dr. A.S. Leerkes is hoogleraar Migratie, Veiligheid en Sociale Cohesie bij Maastricht
University, universitair hoofddocent Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en
onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit
artikel is een bewerking van A. Leerkes, ‘Managing migration through legitimacy?
Alternatives to the criminalisation of unauthorised migration’, in: S. Carrera & E. Guild
(red.), Irregular migration, trafficking, and smuggling of human beings. Policy dilemmas in
the EU, Brussel: Centre for European Policy Studies 2016, p. 24-32.
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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.

doi: 10.5553/JV/016758502022048002003



24 Justitiële verkenningen, jrg. 48, nr. 2, 2022

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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Eigen verantwoordelijkheid
voor terugkeer: op zoek naar de
grenzen

Christian Mommers *

‘De vreemdeling die niet of niet langer rechtmatig verblijf heeft, dient

Nederland uit eigen beweging te verlaten’, aldus artikel 61 van de

Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000). Het is een sleutelelement van het

terugkeerbeleid en is op zich logisch: zelf gekomen betekent zelf ver-

trekken (Van Krieken 2000, p. 29). Achter dit op het eerste gezicht sim-

pele uitgangspunt gaat echter veel complexiteit schuil. Hoe logisch het

uitgangspunt ook, het is een verstrekkende. De beslissing dat iemand

niet in Nederland mag blijven en dat hij of zij dus moet vertrekken, is

een uitoefening van staatsmacht. Maar via artikel 61 Vw 2000 (dat weer

uiting geeft aan een gemeenschappelijke norm in het EU-recht, zie

hieronder) wordt in eerste instantie de vreemdeling, niet de Staat, de

‘uitvoerder’ hiervan. Zo wordt de primaire verantwoordelijkheid voor

succesvolle terugkeer bij de vreemdeling neergelegd. Verantwoorde-

lijkheid is in dit geval simpel te begrijpen als een plicht die, bij het niet

nakomen daarvan, kan worden afgedwongen (McCorquodale 2006,

p. 314). Dit gebeurt op basis van de vertrekplicht in artikel 61 Vw 2000

in combinatie met een vertrektermijn die wordt toegekend waarbin-

nen de vreemdeling aan deze plicht moet voldoen: normaal gesproken

vier weken. Na deze vier weken is de Staat aan zet en kan deze over-

gaan tot uitzetting. Als uitzetting echter kan worden vermeden door-

dat de vreemdeling vrijwillig terugkeert, dan is dit vaak beter voor

zowel hem- of haarzelf als de Staat. De vreemdeling vermijdt zo onder

meer detentie, terwijl de Staat met vrijwillige terugkeer een goedko-

* Dr. C.M.F. Mommers is adviseur van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van
Europa. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel en vertegenwoordigt niet een
standpunt van de Commissaris. De bijdrage is gebaseerd op delen van het proefschrift
Voluntary return and the limits of individual responsibility in the EU Returns Directive, dat de
auteur schreef als buitenpromovendus bij het Europa Instituut van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het proefschrift werd verdedigd op
10 februari 2022 en is in zijn geheel online beschikbaar: https//hdl.handel.net/
1887/3264310.
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pere, minder administratief belastende en minder controversiële optie

heeft om onrechtmatig verblijf te beëindigen.

Eigen verantwoordelijkheid in het terugkeerbeleid

Het toebedelen van verantwoordelijkheid voor terugkeer aan het indi-

vidu is geen puur Nederlandse aangelegenheid. De bovenstaande

regels zijn een uitwerking van de procedure zoals vastgelegd in EU-

richtlijn 2008/115, oftewel de Terugkeerrichtlijn. Volgens de richtlijn

moet voorrang worden gegeven aan vrijwillige terugkeer waar dit

mogelijk is, en zij stelt kaders voor zowel de verplichting die op de

vreemdeling wordt gelegd, als de termijn waarbinnen hieraan moet

worden voldaan. De overdracht van primaire verantwoordelijkheid

door Nederland aan de vreemdeling moet dan ook voldoen aan de

kaders die de richtlijn stelt. In lijn met mijn proefschrift, waaraan deze

bijdrage is ontleend, gaat het onderstaande dan ook met name over de

EU-kaders en niet zozeer de Nederlandse invulling ervan, hoewel

enkele Nederlandse voorbeelden verduidelijking brengen.

In abstracte zin is het toebedelen van verantwoordelijkheid aan het

individu geen probleem en iets wat in veel gebieden van overheidsbe-

leid gebeurt (zie bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van het

idee van eigen verantwoordelijkheid in penitentiaire inrichtingen:

Boone 2021). Zoals Ten Berge uitlegt, is het opleggen van ‘burgerplich-

ten’, met een stok achter de deur in de vorm van dwang, vaak noodza-

kelijk voor effectief overheidsbeleid (Ten Berge 2007). Het opleggen

van verantwoordelijkheden aan het individu wordt problematischer

als deze te breed en te vaag worden ingevuld en de concrete handelin-

gen die een individu moet doen, of waarvan hij of zij zich juist moet

onthouden, te impliciet blijven. Dit creëert een belangrijke mate van

rechtsonzekerheid voor het individu. Zoals hieronder duidelijk wordt,

is de terugkeerplicht zoals geformuleerd in de Terugkeerrichtlijn

inderdaad op verschillende punten vaag en breed geformuleerd. Dit

brengt het risico met zich mee dat de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van

de vreemdeling oneigenlijk gebruikt wordt. Dit risico speelt met name

wanneer de Staat zich geconfronteerd ziet met dilemma’s die uit het

terugkeerbeleid volgen. Bijvoorbeeld of de vreemdeling wel voldoende

heeft gedaan om terug te keren, wat niet altijd objectief vast te stellen

is, omdat hetgeen zich afspeelt tussen de vreemdeling en de ambas-
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sade van het terugkeerland voor de Nederlandse overheid deels een

‘black box’ is. Of de mate waarin het terugkeerland wel al het moge-

lijke doet om vast te stellen dat de vreemdeling een onderdaan is die

teruggenomen moet worden en hierbij redelijke eisen aan de vreem-

deling stelt. Dit is iets waar de vreemdeling noch Nederland directe

controle over heeft.

Vanuit het perspectief van de Staat kan een ruime lezing van het

begrip eigen verantwoordelijkheid, zoals in sommige voorbeelden

hieronder, een uitkomst bieden. Voor de vreemdeling echter kan het

juist onduidelijkheid oproepen, met verwachtingen die hij of zij niet

kan waarmaken, en met mogelijk verstrekkende gevolgen. In eerste

instantie voor de grondrechten van de vreemdeling, die bij het niet

voldoen aan (soms te vage of te breed gedefinieerde) verwachtingen

van de overheid geconfronteerd kan worden met verstrekkende gevol-

gen. Hierbij valt te denken aan vrijheidsontneming in het kader van

een uitzettingstraject, of worden uitgesloten van opvang of andere

hulp en daarmee op straat komen te staan. Een te breed begrip van de

verantwoordelijkheid van het individu kan ‘onverantwoordelijk’

gedrag van het land van herkomst, waar de vreemdeling noch de

Nederlandse overheid controle over heeft, maskeren. Ook kan een

beroep op de eigen verantwoordelijkheid een manier zijn waarop de

overheid haar eigen verantwoordelijkheden in de schaduw probeert te

stellen.

Hoewel dus een belangrijk onderdeel van het terugkeerbeleid, kan het

idee van de eigen verantwoordelijkheid ertoe leiden dat de vreemde-

ling in alle gevallen de onderliggende partij wordt en dat hij of zij de

lasten hiervan draagt, ook als bepaalde problemen in feite volgen uit

de verantwoordelijkheden van anderen. In mijn proefschrift heb ik

daarom de reikwijdte van de eigen verantwoordelijkheid voor terug-

keer, zoals deze in de EU-Terugkeerrichtlijn is neergelegd en die door

Nederland moet worden gevolgd, nader bekeken. Dit is onder meer

gedaan door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU,

andere relevante EU-wetgeving, maar vooral ook de grenzen aan de

eigen verantwoordelijkheid die kunnen worden ontleend aan interna-

tionaal gewoonterecht, mensenrechten en verdragen die betrekking

hebben op terugkeer, te analyseren. Deze normen zien namelijk niet

alleen op Nederland en andere EU-lidstaten, maar ook op de rol van

terugkeerlanden, die een bijzonder belangrijke rol spelen in succes-

volle terugkeer. De ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de vreemdeling
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moet dan ook niet worden gezien als een opzichzelfstaand begrip,

maar als iets dat zich vormt in relatie tot de verantwoordelijkheden

van de andere spelers in de terugkeerprocedure. De eigen verantwoor-

delijkheid van de vreemdeling is dus in feite een onderdeel van een

driehoek van rechten en plichten die het individu, de EU-lidstaat en

het terugkeerland allemaal tot elkaar hebben. In mijn proefschrift

breng ik die rechten en plichten en hun onderlinge verhoudingen in

kaart. In dit proces tekenen zich bepaalde grenzen aan de individuele

verantwoordelijkheid af.

In de volgende paragrafen beschrijf ik twee elementen waarin uit mijn

analyse in het bijzonder naar voren komt dat duidelijkere grenzen aan

de eigen verantwoordelijkheid kunnen en moeten worden gesteld:

(1) de bestemmingen waarop de vreemdeling zijn of haar terugkeer-

inspanningen moet richten, en (2) de specifieke eisen waaraan hij of

zij moet voldoen om toegang tot het herkomstland te krijgen.

Grenzen aan keuze van bestemmingslanden voor terugkeer

De moeilijkheid van de eigen verantwoordelijkheid begint al bij de

meest basale vraag waarnaartoe de vreemdeling eigenlijk moet ver-

trekken. Een terugkeerprocedure kan immers pas beginnen als er een

bestemmingsland in het vizier is waar de vreemdeling naartoe kan rei-

zen. Artikel 3, derde lid, van de Terugkeerrichtlijn geeft een definitie

van ‘terugkeer’ die het kader stelt voor de verplichting van de vreem-

deling:

‘het proces waarbij een onderdaan van een derde land, vrijwillig gevolg

gevend aan een terugkeerverplichting of gedwongen, terugkeert naar:

– zijn land van herkomst, of

– een land van doorreis overeenkomstig communautaire of bilaterale over-

nameovereenkomsten of andere regelingen, of

– een ander derde land waarnaar de betrokken onderdaan van een derde

land besluit vrijwillig terug te keren en waar deze wordt toegelaten’.

Op het eerste gezicht omvat deze definitie ieder willekeurig land ter

wereld. Ieder land is immers een herkomstland, een doorreisland, of

anders wel een ‘ander derde land’. In veel gevallen zal het land van
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herkomst de meest logische bestemming voor een vreemdeling zijn.

Maar als in principe iedere bestemming binnen de terugkeerplicht van

de vreemdeling valt, kan dit moeilijke situaties opleveren, vooral als

het herkomstland geen optie is. Een goed voorbeeld hiervan is de situ-

atie van (veelal Afghaanse) ‘1F’ers’: vreemdelingen die vanwege hun

link ‘waarschijnlijke betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in

hun herkomstland’ geen asiel kunnen krijgen in Nederland, maar die

daar ook niet naar kunnen terugkeren omdat zij daar gevaar lopen.

Maar ook vreemdelingen die om andere redenen (bijvoorbeeld het

plegen van strafbare feiten) ongewenst zijn verklaard, kunnen zich in

deze situatie bevinden (Van Wijk & Bolhuis 2019). Gezien de eigen ver-

antwoordelijkheid van de vreemdeling om te vertrekken zou in zo’n

geval verwacht kunnen worden dat hij of zij er alles aan doet om

ergens toegang te krijgen. Waar maakt niet uit, als het maar tot vertrek

leidt. Dit kan leiden tot wat wel ‘ambassadeshoppen’ is genoemd: dat

van de vreemdeling verwacht wordt zich te wenden tot verschillende

landen waar de vreemdeling ook maar de minste link mee heeft, in de

hoop dat een daarvan terugkeer mogelijk zal maken. Of dat hij of zij

door de uitzettende staat bij verschillende ambassades wordt gepre-

senteerd, in de hoop dat een daarvan de vreemdeling accepteert

(Ellerman 2010, p. 416).

Een nadere blik op de definitie laat echter zien dat zo’n benadering

niet gerechtvaardigd is. Het is hierbij nuttig om eerst te kijken naar de

restcategorie van andere derde landen, omdat hier potentieel de

meeste bestemmingslanden onder vallen. Verplichte terugkeer naar

zo’n ander derde land is op twee manieren gekwalificeerd in de

bovenstaande definitie in de Terugkeerrichtlijn. Ten eerste dat de

vreemdeling daar moet worden toegelaten. Dat is logisch, omdat een

vreemdeling zich niet aan een land kan opdringen dat hem of haar

niet binnen wil laten. Maar dit staat ambassadeshoppen als zodanig

niet in de weg: vragen om te worden toegelaten staat immers vrij. De

tweede kwalificatie lijkt ook ambassadeshoppen op het eerste gezicht

niet in de weg te staan, namelijk dat de vreemdeling besluit vrijwillig

terug te keren naar dat land. ‘Vrijwilligheid’ is in de Terugkeerrichtlijn

een relatief begrip. Het betekent niet dat de vreemdeling zelf terug wil.

Immers, het gaat om personen die niet langer in een EU-land mogen

blijven en weg moeten. ‘Vrijwillig’ betekent in dit geval dat het individu

binnen de vastgestelde tijd voldoet aan zijn of haar vertrekplicht

– niets meer en niets minder. Vrijwillige terugkeer is hier dus een voor-
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fase van eventuele uitzetting, maar blijft een kwestie van juridische

dwang met eventueel fysieke dwang als hij of zij niet aan de opgelegde

verplichting voldoet. Bij terugkeer naar een ander derde land is er ech-

ter iets anders aan de hand. Het gaat hier niet slechts om vrijwillige

terugkeer, maar om het vrijwillig besluiten om naar zo’n land terug te

keren. Een duik in de geschiedenis van deze verwarrende bepaling,

een vergelijking met de teksten van de richtlijn in andere talen, en

documenten van de Europese Commissie (zoals het

Terugkeerhandboek1) laten zien dat dit wel degelijk moet worden

gelezen als een keuze van het individu. De opname van deze bestem-

ming in de definitie van terugkeer is uiteindelijk bedoeld om te zorgen

dat lidstaten het mogelijk maken dat vreemdelingen de voorkeur kun-

nen geven aan vrijwillig vertrek naar een ander derde land (Mommers

2022, par. 3.4.1). Het geeft de vreemdeling dus een mate van keuzevrij-

heid, maar lidstaten kunnen terugkeer naar een ander derde land niet

aan de vreemdeling opleggen of dit afdwingen.

Dit brengt de verplichte bestemmingen waar een vreemdeling zich op

moet richten dus terug tot alleen herkomstlanden en doorreislanden.

Ook daaraan zitten impliciete en expliciete beperkingen. Wat een her-

komstland precies is, wordt in de richtlijn niet gedefinieerd. Maar een

lezing van dit begrip consistent met andere EU-wetgeving over toela-

ting, in het bijzonder de herziene Kwalificatierichtlijn,2 kan dit verhel-

deren. In de Kwalificatierichtlijn gaat het bij een herkomstland om het

land van nationaliteit of, wanneer iemand staatloos is, zijn of haar

vroegere gewone verblijfplaats.3 Dit leidt tot een duidelijke verplich-

ting van vreemdelingen om zich te wenden tot de autoriteiten van het

land (of de landen) waarvan zij de nationaliteit hebben, om terugkeer

te bewerkstelligen. En voor staatlozen om dit te doen bij het land waar

zij eerder hun gewoonlijke verblijf hadden. Echter, de twee situaties

sluiten elkaar uit. Óf de vreemdeling heeft ten minste één nationaliteit

en dan is dat land het ‘land van herkomst’ waarop hij of zij zich moet

richten. Óf hij of zij is staatloos en moet zich richten op een ‘land van

vroeger gewoon verblijf’. Maar de definitie sluit dus uit dat een vreem-

deling die de nationaliteit van land A heeft, maar langdurig heeft ver-

bleven in land B, gedwongen kan worden zijn of haar terugkeerin-

1 Europese Commissie, Aanbeveling C(2017)6505 final van 16 november 2017, annex (het
herziene Terugkeerhandboek).

2 Richtlijn 2011/95.
3 Richtlijn 2011/95, artikel 2, onderdeel n.
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spanningen te richten op land B.4 Dus zelfs voor een ogenschijnlijk

onproblematische bestemming als het land van herkomst zijn er

impliciete beperkingen aan de reikwijdte van de verplichting voor de

vreemdeling om zich tot verschillende landen te wenden.

Als de vreemdeling op weg naar Nederland door andere landen is

gereisd, dan zou er een verplichting kunnen zijn om naar die landen

terug te keren. Maar de tweede categorie in de definitie van terugkeer

in de Terugkeerrichtlijn is ook gekwalificeerd. Ten eerste omdat deze

verplichting pas bestaat als er met zo’n doorreisland een EU- of bilate-

rale overeenkomst rondom terugname bestaat, of er andere regelingen

zijn om dit mogelijk te maken. Zijn deze er niet, dan kan de vreemde-

ling niet verplicht worden terug te keren naar een land waar hij of zij

door is gereisd. Tot op dit moment heeft de EU achttien van dit soort

overeenkomsten gesloten. Hoewel zulke overeenkomsten belangrijke

instrumenten zijn, beslaan ze maar een klein deel van mogelijke door-

reislanden (EC z.d.). Bilaterale overeenkomsten afgesloten door

Nederland overlappen grotendeels met deze lijst. Verder kan de tekst

van bestaande overeenkomsten of regelingen verdere beperkingen

aan de vertrekplicht opleggen. Zo zijn in veel gevallen bepaalde vor-

men van transit uitgesloten van deze overeenkomsten (zoals via inter-

nationale luchthavens). Meestal gelden ze ook slechts als een vreem-

deling rechtstreeks vanuit het doorreisland een EU-lidstaat is binnen-

gekomen. Als het land eerder op de reisroute naar Nederland lag en de

vreemdeling daarna nog door andere landen is gereisd, dan zal de ver-

plichting tot terugname voor dat land vervallen, en daarmee de ver-

plichting voor de vreemdeling om te proberen ernaar terug te keren

(Coleman 2009, p. 95).

Een korte blik op de manier waarop terugkeer in de Richtlijn is

vastgelegd, laat zien dat in veel gevallen de verantwoordelijkheid van

de vreemdeling beperkt is tot terugkeerinspanningen ten aanzien van

één land, namelijk het herkomstland. Mocht de vreemdeling een dub-

bele nationaliteit hebben, of hij of zij is door een land gereisd waarmee

relevante overeenkomsten zijn gesloten (en deze sluiten de specifieke

manier waarop de vreemdeling is doorgereisd niet uit), dan kan dit

mogelijk iets breder zijn, maar zelfs dan zal het bestaan van meer dan

twee verplichte terugkeerbestemmingen een grote uitzondering zijn.

Omdat Nederland gebonden is aan de Terugkeerrichtlijn betekent dit

4 Tenzij land B als doorreisland kan worden aangemerkt, zie verderop in deze bijdrage.
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dus ook dat de overheid zelf geen verwachtingen mag hebben van de

vreemdeling die verder gaan dan wat daarin is vastgelegd. Van uitge-

breid ambassadeshoppen kan dus vrijwel nooit sprake zijn – dit valt

buiten de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling. Dit dwingt

de overheid dus ook om duidelijker te zijn over waar een vreemdeling

wel of niet kan worden verwacht naartoe terug te keren, en dit niet te

laten ‘hangen’. Dit heeft onder meer gevolgen voor een eventuele con-

clusie dat terugkeer niet mogelijk is, en toch een verblijfsstatus af te

geven.

Grenzen aan de eisen die het terugkeerland aan de vreemdeling kan
stellen

Al het voorgaande neemt natuurlijk niet weg dat de vreemdeling ten

aanzien van de bestemmingen die wel verplicht zijn in zijn of haar

specifieke geval concrete terugkeerinspanningen moet maken. Wat

deze inspanningen precies zijn, is echter niet duidelijk omschreven.

Hoewel niet expliciet genoemd in de richtlijn, moet worden aangeno-

men dat dit in ieder geval de verplichting omvat dat de vreemdeling

zich wendt tot de consulaire autoriteiten van de terugkeerbestemming

om toegang te vragen en eventuele vervangende reisdocumenten te

verkrijgen. In veel gevallen kan immers zonder deze stap niet aan de

vertrekplicht worden voldaan. Een voorstel voor een herziene richtlijn

maakt deze eis expliciet (artikel 7, eerste lid, onderdeel d).5 Omdat het

hier veelal gaat om het land van nationaliteit, richten de onderstaande

alinea’s zich daarop. Het zou te ver voeren om hier in detail in te gaan

op specifieke issues die opkomen ten aanzien van landen van vroeger

verblijf voor staatlozen of naar doorreislanden (zie hiervoor Mommers

2022, par. 4.3 en hoofdstuk 6).

De interactie met de consulaire autoriteiten van het herkomstland is

misschien wel een van de meest problematische aspecten van terug-

keerprocedures. Wat er gebeurt aan de kant van de autoriteiten van

het herkomstland is voor de Nederlandse autoriteiten vaak niet na te

gaan. Als documenten voor terugkeer worden geweigerd, dan kan dit

het gevolg zijn van een daadwerkelijk probleem om de identiteit en

5 Europese Commissie, COM(2018)634 final, voorstel voor een Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten
voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied blij-
ven (herschikking), 12 september 2018.
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nationaliteit van de vreemdeling vast te stellen, bijvoorbeeld omdat hij

of zij te weinig of incorrecte informatie heeft gegeven. Maar het kan

ook zijn dat het herkomstland iemand om andere redenen weigert;

bijvoorbeeld om de terugkeer van politieke tegenstanders te weren,

om geldovermakingen vanuit Nederland te waarborgen, of vanuit

internationaal politieke overwegingen. Het is onwaarschijnlijk dat het

in dat geval open kaart zal spelen met de Nederlandse overheid en zal

zeggen dat dit de reden is van weigering. Zo kan in het midden blijven

waarom iemand precies niet wordt teruggenomen.

Juist omdat de acties van het herkomstland als zodanig niet contro-

leerbaar zijn voor de Nederlandse overheid, zal de blik zich vooral

richten op wat de vreemdeling doet of nalaat. De Adviescommissie

voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) beschreef eerder de uitgebreide

stappen die de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) onderneemt om

vast te stellen dat een vreemdeling zich daadwerkelijk wendt tot de

relevante autoriteiten en dan ook nog de juiste documenten en/of

informatie geeft om een beslissing over terugname en afgifte van een

laissez-passer (vervangend reisdocument) mogelijk te maken (ACVZ

2013, p. 27-28). Maar zelfs met zulke uitgebreide inspanningen zal niet

altijd met zekerheid kunnen worden vastgesteld dat de vreemdeling

alles correct heeft gedaan, of dat hij of zij geprobeerd heeft het terug-

keerproces te frustreren. Ook als de DT&V fysiek aanwezig is bij een

gesprek tussen de vreemdeling en de consulaire vertegenwoordiging

kunnen er bijvoorbeeld taalbarrières zijn die het onmogelijk maken

om vast te stellen wat precies is besproken. Zelfs schriftelijke bewijs-

stukken van terugkeerhandelingen kunnen twijfels oproepen. Toen-

malig staatssecretaris Teeven beklaagde zich er destijds over dat

vreemdelingen soms afschriften overlegden van het (aangetekend)

opsturen van documenten aan hun consulaire autoriteiten, maar dat

sommige consulaire posten zeiden dat ze lege enveloppen hadden

ontvangen.6

Normaal gesproken zal ook slechts op basis van de specifieke omstan-

digheden van het individuele geval kunnen worden vastgesteld hoe

aannemelijk het is dat de vreemdeling de benodigde stappen heeft

gezet. En zelfs dan zal het eerder een kwestie zijn of het aannemelijk is

6 Kamerstukken II 2013/14, 19637, nr. 1747, verslag van een algemeen overleg van 3 okto-
ber 2013, vastgesteld 13 november 2013. Naar mijn weten is nooit vastgesteld of dit een
probleem is dat op grote schaal voorkwam of voorkomt, of dat het hier gaat om een klein
aantal specifieke incidenten.
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dat de vreemdeling alles heeft gedaan, dan dat dit met volledige zeker-

heid is vast te stellen. Er is echter een fundamenteler probleem, name-

lijk dat welke stappen, behalve het zich wenden tot de consulaire auto-

riteiten, nu precies verplicht zijn niet helder is vastgelegd. Hoewel er

in Nederlandse lagere regelgeving enkele elementen zijn vastgelegd,

spreekt de richtlijn zelf slechts over terugkeer als een ‘proces’, zonder

daarbij ook maar enige indicatie te geven van wat dit proces omvat.

Juist omdat het zo’n onzeker proces is, is het risico groot dat daarom

de verantwoordelijkheid breed wordt gezien. Namelijk dat de vreem-

deling alles moet doen wat in zijn of haar mogelijkheden ligt om terug

te keren. Maar juist dat zou leiden tot een onbegrensde verantwoorde-

lijkheid, met de al eerdergenoemde problemen tot gevolg.

Om desondanks tot een afbakening te komen van de verantwoorde-

lijkheid van de vreemdeling is het nuttig om breder te kijken en de ver-

antwoordelijkheid van het herkomstland erbij te betrekken. De acties

van het herkomstland zijn zoals gezegd vaak niet of slecht controleer-

baar, maar dit betekent niet dat de rol ervan buiten beschouwing moet

worden gelaten. Het is immers dat herkomstland dat de beslissing

neemt over terugname en de afgifte van reisdocumenten. Een serieuze

benadering van dilemma’s in het terugkeerbeleid moet zich dus ook

richten op de rol van het herkomstland: it takes two to tango. Deze rol

is onderwerp van veel internationaal politieke discussies en vaak een

reden voor kopzorgen bij EU-lidstaten die een effectief terugkeerbe-

leid nastreven. Maar die rol is er ook een die door het internationaal

recht wordt afgebakend. Dit is met name het geval omdat staten onder

internationaal gewoonterecht relatief duidelijke verplichtingen heb-

ben om hun onderdanen die niet langer in een ander land mogen blij-

ven, terug te nemen en hun terugkeer te faciliteren. Hoewel de helder-

heid en hardheid van deze verplichting nog wel eens vragen oproepen

(bijvoorbeeld Noll 2003), is de verplichting eigen onderdanen terug te

nemen een steunpilaar van het EU-terugkeerbeleid.7

Die juridische verplichtingen van herkomstlanden kunnen worden

gebruikt om de reikwijdte van de verplichtingen van vreemdelingen

beter af te bakenen. De Terugkeerrichtlijn stelt namelijk dat de proce-

dures die erin zijn vastgelegd, moeten worden toegepast conform de

7 Zie bijvoorbeeld de preambule van Verordening 2016/1953 over Europese reisdocumen-
ten, waarvan punt 7 stelt: ‘[D]e overname van eigen onderdanen is een verplichting uit
hoofde van het internationaal gewoonterecht die alle landen moeten naleven.’
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regels van het internationaal recht.8 En internationaal gewoonterecht

kan op verschillende manieren rechtstreeks doorwerken op de inter-

pretatie van Unierechtelijke regels, zoals die in de richtlijn. Zonder te

veel in detail te treden is het hierbij vooral van belang om vast te stel-

len dat de terugnameverplichting van het herkomstland wordt geacti-

veerd als er voldoende bewijs is dat de vreemdeling de nationaliteit

van dat land heeft. Dit is niet alleen een noodzakelijke voorwaarde,

maar ook voldoende. Meer dan duidelijkheid over dat de vreemdeling

is wie hij of zij zegt te zijn (identiteit), en het feit dat hij of zij onder-

daan is van dat land, is niet nodig. Van de vreemdeling kan dus wor-

den geëist dat hij of zij bewijs dat redelijkerwijze in bezit is omtrent

nationaliteit en identiteit ter beschikking stelt. En bij gebrek aan

papieren bewijs om informatie te verstrekken die het de consulaire

autoriteiten mogelijk maakt nader onderzoek in te stellen, bijvoor-

beeld het zoeken in de burgerlijke stand of andere archieven. Maar

daarmee is het beschikbaar stellen van bewijs omtrent nationaliteit en

identiteit ook meteen de grens van deze verplichting.

Eventuele andere eisen die het herkomstland stelt, vallen buiten deze

verplichting. Gedacht kan worden aan het afleggen van verklaringen

over de reden waarom iemand naar Nederland is gekomen, details

over eventuele asielverzoeken die hij of zij heeft gedaan, of informatie

over politieke of andere activiteiten die de vreemdeling of zijn of haar

familie in Nederland of elders hebben ontplooid. Een bijzonder punt

hierbij zijn verklaringen van de wil om terug te keren. Verschillende

herkomstlanden eisen van de vreemdeling zo’n verklaring, ook als

anderszins voldoende bewijs van nationaliteit en identiteit is overlegd.

Bij gebrek aan zo’n verklaring weigeren sommige landen van her-

komst om vervangende reisdocumenten voor vrijwillig vertrek af te

geven. Het gaat hierbij om landen waarnaartoe uitzetting niet mogelijk

is omdat zij hieraan niet meewerken. Dit maakt het belang van de

overheid om te zorgen dat de vreemdeling vrijwillig vertrekt des te gro-

ter; afdwingen van vertrek van iemand die dit niet vrijwillig doet, kan

in deze gevallen niet. Een prominent voorbeeld van de problemen die

hieruit volgen, is een zaak van een ex-asielzoeker uit Iran, die weigerde

zo’n verklaring af te geven. Hoewel hij in het kader van zijn vertrek-

plicht een aanvraag voor vervangende reisdocumenten had gedaan bij

het Iraanse consulaat in Den Haag, wilde hij niet op papier zetten,

8 Artikel 1 van de richtlijn.
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zoals geëist door de consul, dat hij terug wilde. Zijn eventuele terug-

keer was immers het gevolg van het besluit van de Nederlandse over-

heid hem een verblijfsstatus te weigeren, niet zijn eigen keuze. De

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot dat de

vreemdeling desondanks zo’n verklaring had moeten afleggen, omdat

dit niet ‘verder gaat dan binnen het bestek van de op hem rustende

verplichting Nederland eigener beweging te verlaten redelijkerwijs van

hem zou kunnen worden verlangd’.9 De Afdeling keurde hiermee de

vreemdelingenbewaring van P. goed, ondanks het feit dat uitzetting

naar Iran niet mogelijk was. Naar mijn mening is dit een fundamentele

misvatting van de verschillende verantwoordelijkheden die spelen tus-

sen het individu, het land van herkomst en het uitzettende land. De

verplichting eigen onderdanen op te nemen is onderdeel van het

internationaal recht dat geldt tussen Iran en Nederland. Als Iran dus

om een reden die niet gelegen is in het vaststellen van de identiteit en

nationaliteit weigert dit te doen, dan is dit een probleem tussen die

twee landen, niet van de vreemdeling. Dit probleem zou dan ook op

interstatelijk vlak moeten worden opgelost. Dit ligt echter diplomatiek

gevoelig en zal niet op korte termijn worden opgelost. Vanuit dit per-

spectief is het begrijpelijk dat gekeken wordt naar een andere uitweg,

maar dat leidde in dit geval tot het afwentelen van een gat in de ver-

antwoordelijkheid van Iran op de vreemdeling. Dit schaadt niet alleen

de positie van de vreemdeling, die geconfronteerd wordt met een pro-

bleem dat op een heel ander (internationaalrechtelijk) vlak speelt. Het

kan op lange termijn ook het EU-standpunt, dat staten hun eigen

onderdanen van wie de nationaliteit en identiteit vaststaan zonder

verdere voorwaarden moeten terugnemen, ondermijnen. Het legiti-

meert immers de twijfelachtige praktijk van Iran en andere landen om

een verklaring te eisen om terugkeer mogelijk te maken.

Andere issues rondom verdere eisen kunnen bijvoorbeeld liggen in de

leges die aan consulaire vertegenwoordigingen moeten worden

betaald voor vervangende reisdocumenten. Op zich is het legitiem

voor consulaire vertegenwoordigingen om een bijdrage in de adminis-

tratieve kosten voor het afgeven van zulke documenten te vragen. Ech-

ter, een blik op de internationaalrechtelijke verplichtingen van her-

9 ABRvS 4 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF0502, rechtsoverweging 2.1.3. De Afdeling
heeft deze lijn in verschillende latere zaken doorgetrokken. Maar zie ook Cornelisse, in
haar noot bij ABRvS 1 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1600, Jurisprudentie Vreemdelingen-
recht 2009/348, die meent dat hiermee aan de vreemdeling de opdracht wordt gegeven te
liegen, wat zou botsen met zijn vrijheid van gedachte en meningsuiting.
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komstlanden laat zien dat hieraan beperkingen zitten. Internationaal

gewoonterecht bepaalt bijvoorbeeld dat alleen redelijke administratie-

kosten mogen worden berekend (Hailbronner 1997, p. 15). Het Ver-

drag van Chicago omtrent internationaal luchtverkeer stelt vast dat

leges voor reisdocumenten niet hoger mogen zijn dan de kosten van

de operatie die hiervoor nodig is.10 Bovendien bepaalt het Verdrag van

Wenen inzake consulaire betrekkingen dat een consulaire post leges

kan heffen voor zover voorzien in de wetten en regelingen van dat

land.11 Desondanks kunnen vreemdelingen worden geconfronteerd

met allerlei financiële eisen. In de laatste jaren is er bijvoorbeeld meer

onderzoek gedaan naar de rol van corruptie in terugkeerprocedures

(zie bijvoorbeeld Paasche 2018). Ook zijn er specifieke gevallen bekend

waarin staten om andere vergoedingen of bijdragen vragen om terug-

keer toe te staan, met de zogenaamde ‘diasporabelasting’ van Eritrea

als prominent voorbeeld (Home Office 2015). De bovengenoemde

internationale standaarden maken echter duidelijk dat een vreemde-

ling alleen kan worden geacht te voldoen aan het betalen van kosten

die direct gerelateerd zijn aan het reisdocument, niet onnodig hoog

zijn, en duidelijk zijn vastgelegd in wetten en regelingen. Als dit niet

het geval is, kan weigering van de vreemdeling geld te betalen aan de

consulaire vertegenwoordiging niet aan de vreemdeling toegerekend

worden – dit valt buiten zijn of haar verantwoordelijkheid. Dit alles

moet ook worden gezien in de context van internationale regels ten

aanzien van het bestrijden van corruptie, zoals onder het VN-verdrag

tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, waaraan ook

Nederland gebonden is.12 Onwettige eisen van het herkomstland, of

dit nu om financiële eisen gaat of om andere gunsten aan de consu-

laire staf, kunnen nooit worden gezien als iets waarvoor de vreemde-

ling moet opdraaien onder het mom van zijn of haar eigen verant-

woordelijkheid om terug te keren.

Conclusies

Bovenstaande laat zien dat het brede begrip van de ‘eigen verantwoor-

delijkheid’ in terugkeerprocedures grenzen nodig heeft. En dat het

10 Recommended Practice 3.15.1 van het Verdrag van Chicago, Annex 9, 15e editie.
11 Artikel 39, eerste lid, van het Verdrag van Wenen.
12 Zie met name artikel 8 van dit verdrag.
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mogelijk is deze grenzen helderder te stellen dan ze nu vaak worden

gehanteerd. In de bovengenoemde gevallen betekent dit in de eerste

plaats een duidelijke grens aan de bestemmingslanden waarop een

vreemdeling zijn of haar terugkeeractiviteiten moet richten. In plaats

van ‘ambassadeshoppen’, in de hoop een land te vinden waar de

vreemdeling kan worden toegelaten, moet dit proces worden toege-

spitst op een beperkt aantal landen (vaak slechts een of twee) die val-

len binnen de definities in de Terugkeerrichtlijn. Ook wanneer de

vreemdeling zich tot zo’n land wendt, is het niet zo dat hij of zij dan

maar alles moet doen wat theoretisch mogelijk is om terugkeer te

bewerkstelligen. Wat het land van herkomst betreft omvat de eigen

verantwoordelijkheid met name het verlenen van bewijs of andere

informatie die nodig is om de identiteit en nationaliteit van de vreem-

deling vast te stellen. Eisen zoals wilsverklaringen of informatie over

de reden van het verblijf in Nederland vallen hierbuiten. Als de terug-

keerprocedure vastloopt op de weigering van de vreemdeling aan

zulke eisen te voldoen, mag dit dus niet aan hem of haar worden toe-

geschreven. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld verzoeken om financi-

ele bijdragen die niet direct betrekking hebben op de administratieve

procedure voor het vervangende verblijfsdocument of die dispropor-

tioneel hoog zijn. Nederland heeft onder internationale regelgeving

dan ook een plicht om vreemdelingen te beschermen tegen corruptie,

ook als hiermee de terugkeerprocedure wordt vertraagd. Waar het

land van herkomst illegitieme eisen stelt, moet dat land hiervoor ver-

antwoordelijk worden gehouden.

Het is dan ook cruciaal om in het oog te houden dat, hoewel de vreem-

deling de verantwoordelijkheid voor zijn of haar terugkeer kan en

moet dragen, zowel Nederland als het herkomstland tegelijkertijd ook

zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt. Als er problemen in de

terugkeerprocedure ontstaan, is dan ook van belang om goed te kijken

met welke verantwoordelijkheden deze verband houden, en deze niet

automatisch op de vreemdeling af te wenden. De eigen verantwoorde-

lijkheid van de vreemdeling in de terugkeerprocedure is een middel

om enige mate van autonomie te bieden, maar deze moet niet leiden

tot het verslechteren van de rechtspositie van de vreemdeling. Deze

eigen verantwoordelijkheid is geen duizenddingendoekje om elk

dilemma dat zich voordoet in de terugkeerprocedure op te lossen. Het

duidelijk neerleggen van verantwoordelijkheden waar deze horen, dus

ook bij het herkomstland of Nederland zelf als dat van toepassing is,
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maakt de terugkeerprocedure mogelijk nog frustrerender voor de

overheid dan deze al is. Echter, alleen deze benadering is in lijn met de

grondrechten van de vreemdeling, alsook de regels van het internatio-

naal recht die gelden tussen Nederland en het herkomstland. Deze

grenzen aan de eigen verantwoordelijkheid moeten daarom worden

gerespecteerd.

De hierboven besproken punten geven slechts enkele elementen aan

van een beter afgebakend begrip van de eigen verantwoordelijkheid

bij terugkeer. In mijn proefschrift werk ik in totaal 25 richtsnoeren uit

om beleidsmakers, beslissers en de rechtspraak te helpen hier tot een

meer gebalanceerde benadering te komen.13 Op lange termijn komt

dit, naar mijn mening, een consequent en samenhangend terugkeer-

beleid ten goede.
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Tussen dwang en drang

Hoe terugkeercounselors de ‘vrijwillige terugkeer’ van
ongedocumenteerde migranten realiseren

Laura Cleton *

Zogenaamde ‘vrijwillige’ terugkeerprogramma’s spelen al een aantal

decennia een cruciale rol in het Europese terugkeerbeleid voor afge-

wezen asielzoekers en ongedocumenteerde migranten. In Nederland

werden dergelijke programma’s voor het eerst in 1991 in gebruik geno-

men, onder leiding van de centrale overheid en de Internationale

Organisatie voor Migratie (IOM). Toentertijd stelden deze pro-

gramma’s zich primair ten doel om vluchtelingen na het einde van

conflictsituaties weer terug naar hun land van nationaliteit te begelei-

den, maar heden ten dage worden ze vooral ingezet als middel om

personen zonder rechtmatig verblijf terug te laten keren. De overheid

maakt hierbij veelal gebruik van IOM’s Assisted Voluntary Return and

Reintegration (AVRR)-programma en de expertise van kleinschalige,

niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die financiering vanuit de

overheid en/of de Europese Unie ontvangen. Op papier stellen derge-

lijke terugkeerprogramma’s zich ten doel om migranten die volgens

hun juridisch statuut terug zouden moeten keren naar hun land van

nationaliteit te assisteren door het bieden van counseling, financiële

en materiële steun, alsook op maat gemaakte ‘re-integratie’-plannen.

De praktijk van deze programma’s is weerbarstiger: ongedocumen-

teerde migranten voelen zich vaak gedwongen deel te nemen vanwege

de continue dreiging van uitzetting, het beperkte vooruitzicht op het

* L. Cleton MSc is postdoctoraal onderzoeker aan de United Nations University-MERIT en
de Universiteit van Maastricht. In het proefschrift van de auteur (Universiteit Antwerpen)
onderzoekt zij hoe de Belgische en Nederlandse overheden de uitzetting van kinderen
zonder legaal verblijf legitimeren, met bijzondere aandacht voor intersectional boundary
work. Haar huidige werk bekijkt de link tussen terugkeer en ontwikkeling, door kritisch te
kijken naar de werking van gefaciliteerde, tijdelijke terugkeerprogramma’s gericht op
hoogopgeleide leden van de Nigeriaanse, Somalische en Irakese diaspora. Haar
onderzoeksinteressen behelzen migratiemanagement, migratiebeleid, gedwongen en
vrijwillige terugkeer, feministische migratiestudies en familiemigratie. Meer informatie is te
vinden op: www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=4545&stage=.
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verkrijgen van legaal verblijf en het ontbreken van (sociale) voorzie-

ningen als gevolg van doelbewust uitsluitingsbeleid in veel Europese

landen (Dünnwald 2013; Kox e.a. 2020). Onderzoekers trekken de ‘vrij-

willigheid’ van dergelijke ‘assistentie’ dan ook reeds vele jaren in twij-

fel en spreken in plaats van ‘vrijwillige terugkeer’ over soft deportations

(Kalir 2017; Leerkes e.a. 2017). Crane en Lawson (2020) stellen dat vrij-

willige terugkeerprogramma’s weliswaar vaak vanuit humanitaire

overwegingen werken, maar zich in de praktijk vaak conformeren aan

het overkoepelende, strikte, migratieregime (zie ook Kalir & Wissink

2016). Overheden zetten in op vrijwillige terugkeer als ‘humaan alter-

natief’ voor gedwongen uitzetting. Ze doen dat naar eigen zeggen voor

iedereen die een afwijzing op zijn of haar asielverzoek krijgt, of aange-

troffen wordt in ‘irregulariteit’ (Cleton & Chauvin 2020), maar vrijwil-

lige terugkeer is vaak ook hun enige optie zodra de kans op gedwon-

gen terugkeer gering is.

In deze bijdrage bekijk ik de dagelijkse werkpraktijk van medewerkers

van dergelijke terugkeerprogramma’s in Nederland. Hieronder schaar

ik het werk van regievoerders van de Dienst Terugkeer en Vertrek

(DT&V), alsook terugkeerbegeleiders werkzaam bij verschillende

(i)ngo’s. Hoewel het niet mijn primaire doel is om de ‘vrijwilligheid’

van dergelijke praktijken aan de kaak te stellen – dit hebben velen voor

mij al gedaan (Webber 2011; Kalir 2017; Leerkes e.a. 2017; Vande-

voordt 2017) –, analyseert dit artikel ‘vrijwillige terugkeer’ wel vanuit

soortgelijke, kritische optiek. Ik besteed in het bijzonder aandacht aan

een fundamentele paradox binnen deze programma’s: in tegenstelling

tot uitzetting is vrijwillige terugkeer altijd afhankelijk van instemming

en medewerking van de ongedocumenteerde migrant in kwestie. Uit

eerder onderzoek weten we dat ongedocumenteerden vaak een funda-

menteel andere kijk hebben op hun terugkeer dan de Nederlandse

overheid (Brouwer 2018; Kuschminder & Dubow 2022). Dit maakt dat

overheden dergelijke programma’s niet zonder meer in kunnen zetten

als middel om migratie te controleren. Dit artikel bekijkt dan ook hoe

terugkeercounselors omgaan met deze tegengestelde belangen in hun

dagelijkse werkpraktijk, in het bijzonder tijdens zogenaamde counse-

lingsessies met ongedocumenteerde migranten, en hoe ze vrijwillige

terugkeer bespreekbaar maken en trachten te realiseren. Op basis van

langdurig onderzoek in Nederland, aangevuld met inzichten uit België
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en Oostenrijk,1 beargumenteer ik dat terugkeercounselors in hun

dagelijkse werkpraktijk in feite continu bezig zijn om de ‘aspiraties’

van ongedocumenteerde migranten te ‘managen’. Carling (2014)

omschrijft aspiraties als belangen, wensen en toekomstplannen die

mensen kunnen hebben. Wanneer iemand de wens heeft om te migre-

ren, kan dit zijn omdat er intrinsieke waarde toegekend wordt aan

migratie of omdat het als instrument dient om een ander (levens)doel

te bereiken – denk aan betere scholing voor kinderen, het verwerven

van kapitaal of het zoeken van een veilig onderkomen. Mijn onderzoek

laat zien dat terugkeercounselors in meer of mindere mate inspelen

op deze instrumentele waarde van migratie in hun counselingspraktij-

ken, om daarmee vrijwillige terugkeer te bewerkstelligen. Afhankelijk

van de doelen van het terugkeerprogramma, de ideologische afstand

van de organisatie tot het restrictieve overheidsbeleid en de werkwijze

van individuele counselors krijgt zulk ‘aspiratiemanagement’ (Carling

& Collins 2018) vorm op drie verschillende manieren (Cleton &

Schweitzer 2021). Terugkeercounselors kunnen (1) bestaande aspira-

ties identificeren en ze faciliteren, (2) medewerking aan terugkeer

garanderen zonder aspiraties te realiseren, en/of (3) zelf actief aspira-

ties teweegbrengen.

In onderstaande paragrafen zet ik allereerst kort uiteen waarom de

Nederlandse overheid inzet op ‘vrijwillig vertrek’: niet alleen omdat

gedwongen terugkeer niet altijd mogelijk blijkt, maar ook omdat libe-

rale staten in theorie het gebruik van dwang zo veel mogelijk willen

inperken. Daarna bespreek ik de drie bovengenoemde vormen van

‘aspiratiemanagement’ en laat ik zien dat counselors deze strategieën

toepassen om in meer of mindere mate de huidige wet- en regelgeving

‘in lijn te brengen’ met de aspiraties van migranten zelf, zodat terug-

keer idealiter een inherente voorwaarde wordt om deze te verwezenlij-

ken. Hoewel dit onderzoek niet kan aantonen hoe effectief deze drie

strategieën daadwerkelijk zijn, geven interviews met de bevraagde

counselors aanleiding om te veronderstellen dat praten over en wer-

ken richting vrijwillige terugkeer vergemakkelijkt worden zodra terug-

1 Deze bijdrage bouwt voort op een publicatie in Journal of Ethnic and Migration Studies uit
2021 in samenwerking met dr. Reinhard Schweitzer (CIDOB, the Barcelona Centre for
International Affairs). Het onderzoek in Oostenrijk werd gedaan door dr. Schweitzer
(2018-2020). Onderzoek uit Nederland en België als onderdeel van mijn masterscriptie-
onderzoek (2016-2017) en dissertatie (2018-2022) is gepubliceerd in verschillende weten-
schappelijke tijdschriften (zie de literatuur). In deze artikelen is meer informatie te vinden
rondom de gebruikte onderzoeksmethoden, de onderzoeksopzet en data-analyse.
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keer instrumentele waarde heeft voor de bredere (levens)aspiraties

van ongedocumenteerden. Het onderzoek laat bovendien zien dat

terugkeercounselors veel ruimte hebben om counseling in te richten

op de manier die past bij hun werkwijze en de ideologische overwe-

gingen van hun organisatie. Deze ruimte stelt hen in staat om een

noodzakelijke, mediërende functie in te nemen tussen de aspiraties

van migranten enerzijds en het belang van de overheid anderzijds.

Echter, de verstrekkende agency van terugkeercounselors die dit arti-

kel blootlegt, roept ook vragen op rondom de rechtsstatelijkheid en

ethische juistheid van aspiratiemanagement.

Vrijwillige terugkeer: noodzaak en wens

In zowel het Europees als Nederlands terugkeerbeleid wordt een

onderscheid gemaakt tussen ‘vrijwillige’, geassisteerde of zelfstandige

terugkeer en gedwongen terugkeer. Op papier heeft het eerste in vrij-

wel alle gevallen officieel de voorkeur boven het laatste.2 Onderzoek in

de afgelopen twee decennia laat zien dat vrijwillige terugkeer zowel

noodzaak voor als wens van overheden is. Enerzijds zijn er veel prakti-

sche redenen waarom overheden gebruik moeten maken van vrijwil-

lige terugkeerprogramma’s en counseling, maar anderzijds bestaan er

ook ideologische redenen waarom ze er gebruik van willen maken.

Praktische verklaringen zijn allereerst te vinden in de kosten die uit-

zetting met zich meebrengt, zowel financieel als menselijk van aard.

Gedwongen uitzetting, zeker in combinatie met verblijf in vreemdelin-

gendetentie, is een stuk duurder dan deelname aan een vrijwillig

terugkeerprogramma met re-integratiesteun (Collyer 2012). Belangrij-

ker nog is dat gedwongen terugkeer vaak veel menselijk leed en

trauma met zich meebrengt (zie o.a. Khosravi 2018), hetgeen volgens

overheden verminderd kan worden door deelname aan vrijwillige

terugkeer (hoewel wetenschappelijk onderzoek dit tegenspreekt, zie

Lietaert 2016; Khosravi 2018; Serra-Mingot & Rudolf 2022). Ten tweede

zijn er veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat gedwongen terug-

keer simpelweg geen doorgang kan vinden. De meest besproken factor

2 Slechts in enkele gevallen, vaak als er sprake is van een strafblad, kan een vertrektermijn
van nul dagen worden opgelegd. In dit geval komen migranten niet in aanmerking voor
geassisteerde terugkeerprogramma’s en kunnen ze direct in detentie geplaatst worden
om gedwongen terugkeer te bewerkstelligen. Zie Vreemdelingencirculaire (2000), A3,
lid 3.
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is zonder twijfel de relatie met ‘landen van herkomst’: zonder akkoord

van de autoriteiten van het desbetreffende terugkeerland is een

gedwongen overdracht niet mogelijk. Zeker als de ongedocumen-

teerde migrant daadwerkelijk geen papieren meer heeft die zijn of

haar nationaliteit kunnen aantonen, moeten overheden een vervan-

gend reisdocument – een laissez-passer – aanvragen bij de ambassade.

Onderzoek heeft aangetoond dat ‘landen van herkomst’ soms terug-

houdend zijn in het verstrekken van dergelijke laissez-passers of in het

meewerken aan terugkeer in zijn geheel. Dit komt voort uit fundamen-

teel verschillende belangen tussen de betrokken partijen: meewerken

aan uitzetting kan conflict veroorzaken met de diaspora (Adam e.a.

2020), een verlies van remittances (geld dat migranten terugsturen

naar hun land van nationaliteit) teweegbrengen en potentiële moei-

lijkheden veroorzaken als onderdanen voor lange tijd in het buiten-

land zijn geweest (Ellermann 2008). EU-lidstaten proberen via het

sluiten van zogenaamde terug- en overnameovereenkomsten

gedwongen uitzettingen wel te bespoedigen, maar zijn daar lang niet

altijd succesvol in (Kruse & Trauner 2008). Daarnaast worden er ook

allerlei voorwaarden gesteld voor gedwongen uitzettingen op basis

van (internationale) jurisprudentie en recht. Een migrant moet altijd

‘juridisch uitzetbaar’ zijn: er moeten geen procedures meer lopen die

in het land van verblijf afgewacht mogen worden. In een aantal geval-

len komen hier additionele voorwaarden bij. Zo is het voor alleen-

staande minderjarige vreemdelingen bijvoorbeeld noodzakelijk dat

‘adequate verzorging en opvang’ geregeld is op het moment van hun

uitzetting. Mijn eigen onderzoek in Nederland en België laat zien dat

dit niet altijd evident is en sterk beïnvloed wordt door normatieve

ideeën rondom ‘goed ouderschap’ en de plaats van kinderen binnen

de samenleving (Cleton 2022a). Voor ongedocumenteerde migranten

met ernstige gezondheidsproblematiek moeten eveneens afspraken

worden gemaakt met ziekenhuizen, zodat hun behandeling na uitzet-

ting kan doorgaan. Uitzetting is namelijk wettelijk niet toegestaan als

verminderde zorg kan resulteren in onherroepelijk medisch lijden.

Door ervoor te zorgen dat migranten ‘vrijwillig’ terugkeren naar hun

land van nationaliteit kunnen overheden bovengenoemde problemen

omzeilen: veel van deze praktische, diplomatieke en juridische belem-

meringen zijn in dit geval immers niet meer aan de orde.

Hiernaast zijn er ook ideologische redenen waarom overheden vrijwil-

lige terugkeer verkiezen boven uitzetting. De eerste vindt zijn oor-
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sprong in de liberale aard van staten zoals Nederland. Mau (2010) legt

uit dat liberale staten het best begrepen kunnen worden als staten die

onder andere georganiseerd zijn rond liberale waarden, vrijheden en

rechten voor individuen en collectieven, alsook het hebben van een

rechtsstaat om deze te kunnen waarborgen. Liberale waarden zoals

menselijke waardigheid, individuele vrijheid en proportionaliteit kun-

nen allemaal in het gedrang komen zodra gedwongen terugkeer, en

daarmee dwang en geweld, aan de orde is (Ellermann 2009). Dit impli-

ceert dus dat liberale staten ervoor moeten zorgen dat het gebruik van

overheidsgeweld als strategie van eerste keuze zo veel mogelijk binnen

de perken blijft (Gibney 2013). Samen met Sébastien Chauvin (Cleton

& Chauvin 2020) heb ik dan ook beargumenteerd dat vrijwillige terug-

keerprogramma’s een middel zijn voor overheden om de moeilijkhe-

den die uitzetting vormt voor de liberale staat als het ware te omzeilen:

terugkeer is immers ‘vrijwillig’ gekozen door het individu in kwestie.

De inherente dwang die gepaard gaat met het controleren van interna-

tionale mobiliteit wordt op deze manier ‘verborgen’ onder het mom

van liberale waarden als individuele keuzevrijheid. Zeker in het licht

van het toenemende geweld aan de buitengrenzen van Europa

(Isakjee e.a. 2020) kunnen we dus in twijfel trekken hoe liberaal Euro-

pese staten anno 2022 zijn en voor wie deze liberale waarden hoogge-

houden moeten worden. Hieraan verbonden brengt gedwongen

terugkeer, ten tweede, allerhande legitimiteitsvragen met zich mee

over het terugkeerbeleid als geheel. Deze vloeien onder andere voort

uit potentiële mensenrechtenschendingen in het terugkeerproces, die

de afgelopen jaren steeds vaker gedocumenteerd worden (Dünnwald

2013), alsook het onbegrip vanuit de samenleving over het gebruik van

gedwongen terugkeer. Dit is in het bijzonder aan de hand zodra indivi-

duen of gezinnen die sterk geworteld zijn in hun omgeving terugge-

stuurd worden naar een voor hen onbekend land (Anderson e.a. 2011;

zie ook Cleton 2022b).

Nu we weten dat overheden verschillende redenen hebben om vrijwil-

lige terugkeer in principe te verkiezen boven gedwongen terugkeer,3 is

de logische vervolgvraag hoe ze die terugkeer trachten te realiseren.

3 Dit sluit natuurlijk niet uit dat ze gedwongen terugkeer wel degelijk toepassen, ook als
vrijwillige terugkeer wel mogelijk is. In mijn veldwerk zag ik bijvoorbeeld dat dit het geval
was zodra DT&V-counselors het gevoel kregen dat migranten vrijwillige terugkeer aangre-
pen om hun vertrek vanuit Nederland uit te stellen (zie Cleton 2022b). Zie voor actuele
cijfers rondom vrijwillige en gedwongen terugkeer in Nederland www.dienstterugkeer
envertrek.nl/over-dtv/cijfers.
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Zoals in de introductie aangestipt, zijn veel migranten zonder papie-

ren vaak niet direct geneigd om mee te werken aan hun eigen terug-

keer. Onderzoek laat zien dat de beslissing om terug te keren complex

en van veel verschillende factoren afhankelijk is, onder andere de situ-

atie in hun land van herkomst, het kunnen vinden van werk bij terug-

keer, hun (familiale) netwerk en het niet langer willen leven als onge-

documenteerde migrant (Koser & Kuschminder 2015; Lietaert 2016;

Brouwer 2018). Interessant is ook dat verschillende studies laten zien

dat interventies van de overheid, zoals het bieden van re-integratie-

steun (Koser & Kuschminder 2015; Lietaert 2016), opsluiting in deten-

tie (Leerkes & Kox 2017) en het uitsluiten van sociale voorzieningen

(Kuschminder & Dubow 2022), in de praktijk lang niet altijd een incen-

tive vormen om daadwerkelijk in te stemmen met terugkeer. In de vol-

gende paragraaf bekijk ik de rol van terugkeercounselors in dit proces:

op welke manier trachten zij met ongedocumenteerde migranten in

gesprek te gaan over terugkeer, en wat is de rol van de aspiraties van

ongedocumenteerden zelf in dit proces?

Drie vormen van aspiratiemanagement

In deze paragraaf beargumenteer ik dat counselors een belangrijke,

mediërende rol kunnen spelen tussen het restrictieve overheidsbeleid

enerzijds en de belangen, wensen en plannen van migranten ander-

zijds. Ik kom tot deze conclusie op basis van gesprekken met meer dan

zeventig terugkeercounselors van de DT&V, IOM en verschillende

ngo’s tussen 2016-2022 in Nederland, alsook observaties van de terug-

keergesprekken die zij houden met ongedocumenteerde migranten.

Aangevuld met inzichten uit soortgelijk onderzoek in België en Oos-

tenrijk stel ik dat hun relatief open en ambigue mandaat maakt dat ze

de gelegenheid hebben om met ongedocumenteerde migranten in

gesprek te gaan over hun persoonlijke situatie en wensen voor de toe-

komst. Afhankelijk van het officiële mandaat van hun organisatie en

de (financiële) relatie tot de overheid proberen counselors deze wen-

sen te vereenzelvigen met terugkeer, zodat terugkeer als inherente

voorwaarde gezien wordt om deze te verwezenlijken. Op basis van een

inductieve analyse van de interviews en geobserveerde gesprekken

heb ik drie manieren geïdentificeerd waarop counselors proberen te
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balanceren tussen de aspiraties van migranten enerzijds en het terug-

keerbeleid anderzijds. Hieronder licht ik deze uitgebreider toe.

Allereerst zijn er terugkeercounselors die stellen dat hun werk primair

bestaat uit het adviseren en faciliteren van ongedocumenteerde

migranten met een reeds bestaande terugkeerwens. Dergelijke coun-

selors zijn met name werkzaam bij ngo’s met relatief veel institutio-

nele afstand tot de overheid, maar deze praktijk is ook te vinden bij de

DT&V. Ze hebben als voornaamste doelstelling om informatie te ver-

schaffen over de modaliteiten van het terugkeerprogramma en de

mogelijke implicaties van terugkeer te bediscussiëren. Medewerkers

die deze vorm van counseling toepassen, gaan met mensen in gesprek

die op eigen initiatief naar hen toe komen met een vraag over terug-

keer of re-integratieondersteuning. Ze geven vervolgens de gewenste

informatie en faciliteren terugkeer. Tijdens mijn veldwerk in 2017

observeerde ik hoe een Irakese familie de DT&V-regievoerder met wie

ik een dag meeliep, benaderde op de gezinslocatie in het noorden van

Nederland, waar zij al enige tijd verbleven. Hoewel het gezin destijds

niet kon worden uitgezet, was ernstige ziekte van een familielid de

reden dat de vader van het gezin per direct terug wilde keren naar Irak.

Hoewel regievoerders niet toornen aan de redenen die ten grondslag

kunnen liggen aan beslissingen van migranten om terug te keren, gaan

counselors van IOM en ngo’s in bepaalde gevallen wel dieper in op

deze redenen. Ze doen dit niet om iemand van gedachte te doen ver-

anderen, maar wel om zeker te zijn dat de terugkeerbeslissing wel-

overwogen is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien migranten terug wil-

len keren naar landen die als onveilig worden beschouwd, zoals Syrië

of Afghanistan, maar ook als ingeschat wordt dat de persoon in kwes-

tie deze beslissing misschien niet geheel zelfstandig kan maken. Dit

sentiment kwam ik veelvuldig tegen tijdens mijn onderzoek in België

in 2020, toen ik met terugkeercounselors gespecialiseerd in de terug-

keer van alleenstaande minderjarige vreemdelingen sprak. Een coun-

selor vertelde:

‘We bespreken altijd de motivatie van de minderjarige tijdens counseling,

omdat minderjarigen moeten begrijpen dat ze potentieel veel opgeven

zodra ze teruggaan. Ze realiseren zich soms niet dat ouders bijvoorbeeld

veel investeringen hebben gedaan om ze hier te krijgen. Ze staan er ook

niet altijd bij stil dat een besluit tot terugkeer moeilijk, maar wel permanent

doi: 10.5553/JV/016758502022048002005



Tussen dwang en drang 61

is. Mochten ze weer terug willen komen na hun terugkeer, moeten ze

nieuwe gronden voor asiel presenteren.’

Terwijl deze eerstgenoemde vorm van counseling dus bestaande aspi-

raties – al dan niet na bevraging – tracht te identificeren en realiseren,

is een tweede vorm slechts gefocust op het verkrijgen van medewer-

king aan terugkeer, vaak indien gedwongen terugkeer een zeer reëel

vooruitzicht is. Deze vorm van counseling wordt in de praktijk vooral

gebruikt door DT&V-regievoerders, maar in sommige gevallen ook

door ngo’s die sterk door hen gefinancierd worden. Hierin is weinig

oog voor de voorkeuren of wensen van migranten zelf: counselors zijn

vooral bezig met het overdragen van informatie over de Vreemdelin-

genwet 2000, de terugkeerprocedure en de juridische gevolgen van het

niet verlenen van medewerking aan vrijwillige terugkeer. Ze geven

daarbij vooral informatie die migranten ervan moet overtuigen dat het

terugkeerbesluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op

legitieme wijze tot stand is gekomen, en vrijwillige terugkeer de enig

mogelijke vervolgstap is indien ze gedwongen vertrek willen vermij-

den. De volgende notities van een vertrekgesprek tussen een DT&V-

regievoerder en een gedetineerde migrant uit India laten dit goed zien.

‘De Indiase man vertelt de regievoerder uitgebreid over zijn depressie,

angsten en zijn gevoel zichzelf kwijt te raken in detentie. De regievoerder

hoort dit kortstondig aan en knikt, maar onderbreekt de man na enkele

minuten en vertelt hem dat hij dit niet hoeft te horen, omdat het niet rele-

vant voor hem is. Het enige wat wel relevant is, is dat de Indiase man eer-

der heeft verteld dat hij niet mee wil werken aan terugkeer, terwijl hij wel

een juridische verplichting heeft om Nederland te verlaten.’

In het vervolg van dit vertrekgesprek legt de regievoerder uit hoe het

verdere verloop van het terugkeerproces eruit gaat zien en wat de

mogelijke gevolgen zijn als de man niet meewerkt aan zelfstandig ver-

trek. Hoewel hij niet langer stilstaat bij de ervaren problematiek van

deze man in detentie alsook voor zijn vertrek naar Nederland, heeft hij

wel uitgebreid aandacht voor de afwijzing van zijn asielverzoek. Hij

legt hierbij de nadruk op de procedurele kant van de asielprocedure

om de legitimiteit van het terugkeerbesluit te verhogen. Uit eerder

onderzoek weten we dat het besluit van gedetineerde migranten om

terug te keren vaak sterk afhankelijk is van zowel het verloop van hun
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persoonlijke migratietraject alsook de gepercipieerde legitimiteit van

het verloop van de asielprocedure (Leerkes & Kox 2017). Als dit laatste

ontbreekt en migranten dus vinden dat ze onterecht gedetineerd zijn

of hun asielverzoek ten onrechte is afgewezen, zullen ze minder snel

geneigd zijn om in te stemmen met terugkeer (zie ook Leerkes e.a.

2017). In de praktijk werd deze vorm van counseling vooral toegepast

indien er een zeer reële kans was op gedwongen uitzetting. In het spe-

cifieke geval hierboven was de regievoerder inderdaad gelijktijdig

bezig om een laissez-passer te verkrijgen, omdat gedwongen uitzetting

naar India mogelijk was. Dit maakt dat de regievoerder zich minder

bezig hoeft te houden met de individuele aspiraties van deze migrant,

maar wel zijn medewerking aan terugkeer poogt te bewerkstelligen om

het vertrekproces te versoepelen. Mocht deze Indiase man uiteindelijk

instemmen met vertrek vanuit detentie, dan zal zijn terugkeer te boek

komen te staan als ‘vrijwillig’, terwijl we hier natuurlijk veilig kunnen

stellen dat hij vooral geforceerd werd te kiezen uit twee kwaden (zie

ook Cleton & Chauvin 2020). In mindere mate kunnen terugkeercoun-

selors bij ngo’s deze vorm van aspiratiemanagement toepassen om

ongedocumenteerden bewust te maken van het reële risico dat ze

lopen om uitgezet te worden, bijvoorbeeld omdat ze onderhevig zijn

aan een meldplicht of verblijven op een gezinslocatie. Omdat er in

sommige gevallen geen tijd meer is om uitgebreid toekomstplannen te

bediscussiëren, stellen sommige counselors dat het dan wellicht beter

is om in te stemmen dan gedwongen uitgezet te worden.

De derde en laatste vorm van terugkeercounseling komt bij alle orga-

nisaties voor en tracht de aspiraties van migranten te verwezenlijken

op een manier waarbij ook de overheid haar restrictieve terugkeerbe-

leid uit kan voeren. Verschillend van de eerste vorm van terugkeer-

counseling worden aspiraties in deze strategie op een actieve manier

tot stand gebracht in de gesprekken tussen de counselor en de onge-

documenteerde migrant. Terugkeercounselors stellen zich op als een

‘coach’, die de migrant ‘helpt’ met het maken van de beste beslissing

voor zijn of haar toekomst, en moedigt ze aan om verschillende opties

te verkennen. Welke opties counselors presenteren en hoe ze dat

doen, ligt voor een groot deel in hun handen en hangt sterk samen

met de rol van hun organisatie binnen het bredere terugkeerland-

schap. Verschillende counselors, onder wie veel DT&V-regievoerders,

bespreken weliswaar verschillende opties – zoals legaal verblijf, een

verder leven in de illegaliteit, terugkeer of doorreizen naar een derde
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land –, maar proberen migranten er tegelijkertijd van te overtuigen dat

terugkeer ‘de beste optie’ is die ze hebben. Ze refereren daarbij bij-

voorbeeld aan het beperkte perspectief dat zijzelf en hun kinderen op

lange termijn hebben in Nederland (rondom educatie, werk en huis-

vesting) en maken plannen voor de toekomst in hun land van her-

komst. Om deze plannen concreet vorm te geven maken counselors

vaak gebruik van de beschikbare re-integratiegelden, om deze migran-

ten in staat te stellen een eigen bedrijf op te zetten, een vervolgoplei-

ding te starten of te investeren in een nieuwe woonruimte. Hoewel de

bedragen voor terugkeerondersteuning vastomlijnd zijn, bleek het in

de praktijk vaak mogelijk voor counselors om met toestemming van

een leidinggevende additionele financiering en ondersteuning te ver-

krijgen. In specifieke gevallen wordt terugkeer ook gepresenteerd als

voorwaarde om langetermijnplannen te kunnen realiseren, zoals

legaal verblijf in Nederland bij een partner. Omdat het hiervoor nood-

zakelijk is dat een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aangevraagd

wordt bij de ambassade in het land van herkomst, is terugkeer dus een

inherente voorwaarde. Terugkeercounselors werkzaam bij ngo’s zijn

vaak meer geneigd om verblijf zonder papieren in Nederland ook als

reële toekomstoptie te presenteren. Dit kan namelijk ook bredere

levensaspiraties verwezenlijken, zoals het kunnen bieden van goede

scholing voor kinderen onder de 18. Een terugkeercounselor werk-

zaam bij een ngo in Nederland vertelde dat ze in zulke situaties een

‘realistische kijk’ wil geven op het leven in de illegaliteit, zonder het

per se te ontmoedigen.

‘Ik denk dat we altijd eerlijke informatie moeten geven over de kansen op

legaal verblijf in Nederland, en de mogelijkheden om te kunnen overleven

zonder. Ik zal in ieder geval altijd uitleggen wat hun rechten zijn, dus het

recht op medische zorg bijvoorbeeld, maar ze ook vertellen dat ze niet

moeten verwachten dat de Nederlandse overheid of liefdadigheidsorgani-

saties ze voor altijd gaan ondersteunen. Dus we dringen er echt op aan dat

ze een plan moeten maken voor zichzelf als ze hier willen verblijven zonder

papieren.’
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Discussie en conclusie

Dit artikel stelde zich ten doel uiteen te zetten hoe counselors werk-

zaam in het brede terugkeerlandschap omgaan met de aspiraties

– belangen, wensen en toekomstplannen – van ongedocumenteerden.

Het lichtte allereerst kort de redenen toe waarom overheden gebruik

maken van vrijwillige terugkeerprogramma’s: vanwege praktische

obstakels voor gedwongen uitzetting, maar ook vanuit ideologische

overtuigingen die diepgeworteld zijn in de organisatie van liberale sta-

ten. Echter, omdat vrijwillige terugkeer altijd afhankelijk is van mede-

werking van de migrant zelf, en hij of zij in veel gevallen hier niet

direct toe geneigd zal zijn, besprak ik in het tweede deel vervolgens

hoe counselors terugkeer bespreekbaar maken en welke rol de aspira-

ties van migranten zelf hierin spelen. Op basis van mijn onderzoek

met regievoerders en terugkeercounselors heb ik laten zien dat hun

relatief open mandaat hun veel bewegingsvrijheid geeft om in te spe-

len op de individuele situatie van ongedocumenteerden. Ik identifi-

ceer drie verschillende manieren waarop counselors in de praktijk

omgaan met de wensen en toekomstdromen van ongedocumenteer-

den: counselors kunnen (1) reeds bestaande aspiraties faciliteren,

(2) slechts medewerking aan terugkeer bewerkstelligen, en/of (3) zelf

actief aspiraties teweegbrengen. Zonder de grenzen van hun professi-

onele mandaat te overschrijden hebben counselors werkzaam bij

zowel de DT&V als (i)ngo’s dus veel ruimte om per situatie te bepalen

hoeveel actie ze willen ondernemen om de aspiraties van migranten

‘in lijn te brengen’ met terugkeer. Verschillen in hoe counselors deze

keuzes maken, zijn deels te herleiden tot het mandaat van hun organi-

satie en de financiering van het desbetreffende terugkeerprogramma.

Ondanks deze verschillen nemen ze allemaal doelbewust een positie

‘tussen’ de belangen van de overheid enerzijds en de individuele situ-

atie van migranten anderzijds in, waarmee ze dus de balans tussen de

agency van ongedocumenteerden en de machtspositie van de over-

heid kunnen verschuiven.

Deze tussenpositie wordt door veel counselors zelf gezien als noodza-

kelijk kenmerk van hun dagdagelijkse werkzaamheden. Uit de inter-

views blijkt dat velen van hen ervan overtuigd zijn dat hun werk een

stuk makkelijker wordt zodra ze de mogelijkheid hebben om tegemoet

te komen aan de toekomstdromen en wensen van ongedocumenteer-

den – ongeacht of deze aspiraties al bestaan of mede gerealiseerd zijn
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door de counselors. Aan de andere kant roept de discretionaire beoor-

delingsvrijheid die counselors hebben, aangetoond door de sterk uit-

eenlopende strategieën besproken in dit artikel, ook vragen op over de

rechtsstatelijkheid en ethiek van dit werk. Het selectief invullen van

het relatief open mandaat van terugkeercounseling kan resulteren in

potentieel ongelijke uitkomsten voor migranten. Denk bijvoorbeeld in

de eerste plaats aan onderlinge verschillen in verkregen re-integratie-

premies, de tijd die gegeven wordt om vrijwillige terugkeer voor te

bereiden, en de concretisering van plannen en afspraken na terugkeer.

Ook de wijze waarop irregulier verblijf als reële toekomstoptie gepre-

senteerd werd, varieerde sterk binnen en tussen organisaties in het

bredere terugkeerlandschap. Hoewel het zeer de vraag is of migranten

dergelijk advies niet überhaupt in de wind slaan (zie Kox & Staring

2020), maakt dit onderzoek duidelijk dat er grote verschillen zitten in

de omgang met aspiraties – zowel tussen organisaties met een ander

mandaat alsook tussen counselors van dezelfde organisatie onderling.

Bovendien moeten we vraagtekens zetten bij de ethiek van dergelijk

aspiratiemanagement. Zeker indien je als organisatie stelt alleen mee

te werken aan ‘vrijwillig vertrek’, is het noodzaak zorgvuldig stil te

staan bij manier waarop het praten over toekomst en terugkeer deze

vrijwilligheid beïnvloedt of zelfs tot stand kan brengen. Op deze

manier kan vrijwillige terugkeer een vorm van liberal violence (Isakjee

e.a. 2020) worden, waarin de inherente dwang van het terugkeerbeleid

gemaskeerd en vereenzelvigd wordt met de liberale aard van de

Nederlandse Staat. Dit roept mijns inziens belangrijke vragen op voor

met name ngo’s die gefinancierd worden door de overheid, opereren

binnen haar restrictieve terugkeerbeleid (zie Kalir & Wissink 2016),

maar desondanks onder voorwaarden meewerken aan het vormgeven

van terugkeer: zij kunnen ongevraagd deelgenoot en verantwoordelijk

worden voor het tot stand komen van zulk liberaal geweld.
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Werken aan terugkeer in
vreemdelingenbewaring?

Een blik op de werkpraktijken van terugkeerfunctionarissen
en hun interacties met opgesloten personen

Lars Breuls *

Wanneer buitenlandse personen niet of niet langer over verblijfsrecht

beschikken, is het terugkeerbeleid op hen van toepassing: migranten

zonder verblijfsrecht zijn in principe verplicht om het grondgebied te

verlaten en terug te keren naar hun herkomstland of een ander land

waar ze over verblijfsrecht beschikken. Wanneer ze dat niet uit eigen

beweging doen, kan de overheid een gedwongen terugkeer organise-

ren. In het kader van een gedwongen terugkeerprocedure kan dan tot

opsluiting in vreemdelingenbewaring worden overgegaan.

In Nederland wordt de missie van de vreemdelingendetentiecentra als

volgt omschreven: ‘Het bijdragen aan een rechtvaardige en veilige

samenleving door het op humane en doeltreffende wijze ten uitvoer

leggen van de vreemdelingenbewaring en een bijdrage te leveren aan

de voorbereiding op het vertrek uit Nederland aan hen die aan haar

zorg zijn toevertrouwd’ (DT&V 2016, p. 5). In België wordt een soortge-

lijke missie gedefinieerd: ‘Het op een humane wijze vasthouden van

vreemdelingen met het oog op het verwezenlijken van hun terugkeer

binnen een zo kort mogelijke termijn (of het verlenen van toegang tot

het grondgebied wanneer dit reglementair nodig blijkt), met respect

van de reglementaire, wettelijke en internationale vigerende bepalin-

gen en normen’ (Bergans e.a. 2010, p. 130).

Deze missieverklaringen suggereren dat er tijdens de opsluiting in

vreemdelingenbewaring gewerkt wordt aan (‘een bijdrage geleverd

wordt aan’) terugkeer. Dat gebeurt met name door de terugkeerfuncti-

onarissen werkzaam in de detentiecentra. In de internationale litera-

tuur wordt naar deze actoren verwezen met de term ‘onsite immigra-

* Dr. L. Breuls is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Crime
& Society van de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.
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tion officers’ (Bosworth 2014). Het betreft actoren die nog maar weinig

aandacht kregen in wetenschappelijk onderzoek. Nochtans is hun taak

niet evident. Onderzoek wijst immers uit dat veel opgesloten personen

in vreemdelingenbewaring niet wensen mee te werken aan een terug-

keer en zich hiertegen verzetten (Bosworth 2013; Broeders & Engber-

sen 2007; Kox & Leerkes 2013; Leerkes & Kox 2017).

In de wetenschappelijke literatuur wordt inderdaad gewezen op de

spanningen die inherent verbonden zijn met het werken binnen de

context van een restrictief vreemdelingen- en terugkeerbeleid, in het

bijzonder wanneer het ‘sociaal werk’ betreft (Cleton & Chauvin 2020;

Lietaert 2017; Vandevoordt 2017): terugkeerfunctionarissen kunnen

beschouwd worden als ‘tussenpersonen’, tussen de intentie van de

overheid om niet-verblijfsgerechtigde personen te doen terugkeren

enerzijds en de wensen, verlangens en verwachtingen van deze perso-

nen anderzijds (Cleton & Schweitzer 2021, p. 3860). In hun werkprak-

tijken doen terugkeerfunctionarissen bovendien beroep op verschil-

lende, niet altijd eenduidig te verzoenen logica’s, zoals bureaucrati-

sche, pragmatische en humanitaire logica’s (Achermann 2021). Ook

ontwikkelen ze vaak ‘legitimeringsnarratieven’, verhalen die hun

werkpraktijken moeten legitimeren wanneer ze geconfronteerd wor-

den met de gevoelens van onrechtvaardigheid die geuit worden door

niet-verblijfsgerechtigde personen (Ugelvik 2016). Legitimiteit is in die

zin een dialogisch gegeven, zoals beschreven door Bottoms en Tan-

kebe (2012, p. 129): ‘Legitimacy should not be viewed as a single trans-

action; it is more like a perpetual discussion, in which the content of

power-holders’ later claims will be affected by the nature of the audi-

ence response.’ Dat geldt dus ook voor de interacties tussen terugkeer-

functionarissen en opgesloten personen in een vreemdelingendeten-

tiecentrum.

Bovendien weten we uit onderzoek in detentiecontexten dat de inter-

acties tussen het personeel en de opgesloten personen ‘het hart’ van

het detentiecentrum vormen (Liebling 2004; Sparks e.a. 1996). Interac-

ties tussen personeel en opgesloten personen bepalen in sterke mate

het leefklimaat in de inrichting, gedefinieerd door Ross en collega’s

(2008, p. 447) als ‘the social, emotional, organizational and physical

characteristics of a correctional institution as perceived by inmates

and staff’. Dat leefklimaat heeft een invloed op het welzijn van opge-

sloten personen: omgaan met de deprivaties en de onzekerheden van
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de opsluiting is nog moeilijker in een negatief leefklimaat (Liebling

2004; Puthoopparambil e.a. 2015).

In dit artikel focus ik daarom op de terugkeerfunctionarissen en hun

interacties met opgesloten personen. Ik toon aan dat er aanzienlijke

verschillen zijn inzake functieomschrijvingen, positioneringen en

werkpraktijken tussen de Nederlandse en Belgische terugkeerfunctio-

narissen in vreemdelingenbewaring. De centrale vraag in deze bij-

drage is vervolgens: Wat is de impact van deze verschillende positione-

ringen en werkpraktijken op het leefklimaat in de detentiecentra en op

de door opgesloten personen ervaren legitimiteit van de terugkeerfunc-

tionarissen?

Eerst licht ik kort de methodologische aanpak van mijn onderzoek toe.

Daarna illustreer ik dat de grote meerderheid van de opgesloten per-

sonen in alle bestudeerde detentiecentra niet wil terugkeren en de

legitimiteit van het terugkeerbesluit in vraag stelt. In Nederland leven

er bovendien ook heel wat frustraties over het de facto gevoerde ‘ont-

moedigingsbeleid’, waarbij niet-verblijfsgerechtigde personen her-

haaldelijk langdurig worden opgesloten zonder een vooruitzicht op

een gedwongen terugkeer. Vervolgens beschrijf ik hoe de functieom-

schrijvingen van de terugkeerfunctionarissen tussen beide landen ver-

schillen: regievoerders in Nederland en sociaal assistenten in België

hebben verschillende functie- en rolomschrijvingen. Ik toon aan dat

deze verschillen een concrete impact hebben op hun dagelijkse werk-

praktijken en op de ervaringen van opgesloten personen. In de con-

clusie reflecteer ik tot slot over de vraag of het bewegen van migranten

tot terugkeer een haalbare doelstelling van vreemdelingenbewaring

kan zijn.

Methodologie

In het kader van een promotieonderzoek (Breuls 2022) voerde ik in de

periode 2016-2020 etnografisch veldwerk uit in het gesloten centrum

127bis (Steenokkerzeel, België), het gesloten centrum Merksplas (Bel-

gië) en het detentiecentrum Rotterdam (Nederland). Het betreft

detentiecentra waar primair niet-verblijfsgerechtigde personen aange-

troffen op het grondgebied worden opgesloten met het oog op een

gedwongen terugkeer.
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Ik was in elk detentiecentrum gedurende een periode van drie à vier

maanden meerdere dagen per week aanwezig. Ik kwam zo aan 250 à

290 uur veldwerk per bestudeerd detentiecentrum. Tijdens dit veld-

werk combineerde ik observaties, informele gesprekken met opgeslo-

ten personen en personeelsleden en semigestructureerde interviews

met opgesloten personen. Tijdens het veldwerk werd met verschil-

lende personeelsleden, onder wie terugkeerfunctionarissen, één of

enkele dagen meegelopen. Deze onderzoekstechniek wordt ‘shadow-

ing’ genoemd: ‘This means observing and notating the different pla-

ces, situations, and interactions in the working day of a [staff mem-

ber], while interfering as little as possible in the actual work’ (Nylander

2011, p. 107; eigen aanpassing). Tijdens het meelopen werden ook

heel wat informele gesprekken gevoerd. Hoewel ik aanvankelijk over-

woog om ook semigestructureerde interviews met personeelsleden te

doen, besloot ik uiteindelijk om me te beperken tot observaties en

informele gesprekken. Enerzijds zouden semigestructureerde inter-

views moeilijk te organiseren zijn tijdens de werkuren. Bij het plannen

van interviews buiten de werkuren verwachtte ik dan weer een grote

non-respons. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat informele bevra-

ging tijdens het werk tot meer open gesprekken geleid heeft, en dat

deze informele conversaties, in combinatie met observaties van de

werkpraktijken zelf, een betrouwbaarder beeld hebben opgeleverd van

onder meer de rolopvattingen en -invullingen van het personeel dan

verkregen kon worden in een formele interviewcontext losstaand van

de reële werkpraktijken. Net zoals Cleton (2019) stelde ik een grote

openheid bij personeelsleden vast om mij inzicht in hun werkpraktij-

ken te geven. Toegang verkrijgen stelde mij in die zin voor weinig pro-

blemen. De observaties van werkpraktijken en de bijhorende gesprek-

ken werden zo snel mogelijk neergeschreven in een notitieboekje dat

ik bij me droeg. Dezelfde avond of ten laatste de volgende dag werden

deze neergeschreven veldnota’s digitaal uitgetypt.

Ook met opgesloten personen voerde ik informele gesprekken, waar-

van ik een neerslag maakte in veldnota’s. Daarnaast voerde ik met

68 opgesloten personen (32 in het gesloten centrum 127bis; 15 in het

gesloten centrum Merksplas; 21 in het detentiecentrum Rotterdam)

een semigestructureerd interview, in het Nederlands, Frans of Engels.

Voor het opstellen van de vragenlijst liet ik me inspireren door de

kwantitatieve vragenlijst Measure of the Quality of Life in Detention,

opgesteld door Bosworth (2014), verder aangevuld met belangrijke
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thema’s die in de observaties en informele gesprekken naar voren

kwamen. Het interview bestond uit drie grote delen: (1) het leven voor

de arrestatie, (2) de werking van vreemdelingenbewaring en de deten-

tiebeleving, en (3) de opvattingen over de gedwongen terugkeer, de

gesprekken met de terugkeerfunctionarissen en de visie op de toe-

komst. Op één interview na kreeg ik steeds toestemming om de inter-

views op te nemen en vervolgens te transcriberen.

De veldnota’s, de notities en de transcripten werden thematisch geco-

deerd en geanalyseerd met het softwarepakket ATLAS.ti.

Gevoelens van onrechtvaardigheid en frustraties over het
opsluitingsbeleid bij opgesloten personen

In principe staan de terugkeerfunctionarissen in vreemdelingenbewa-

ring in voor ‘het werken aan terugkeer’. Toch is dat geen evidente taak:

de meerderheid van de geïnterviewde opgesloten personen in mijn

onderzoek wilde niet terugkeren naar het land van herkomst. Slechts 4

van de 68 geïnterviewde personen gaven aan terug te willen keren.

Nukri1 was een van hen, ze wilde terugkeren naar Georgië en vertelde

in het hele interview hoe moeilijk het leven zonder verblijfsrecht in

België was. Ze was alle daaraan verbonden deprivaties en frustraties

grondig beu en stelde genoeg te hebben van het leven in België en in

Europa:

‘If I could turn back time, I would never have come here. Now, I have lost

the best seven years of my life here. (…) Europe is nothing for me. It’s

finished.’ (Interview 127bis)

De meerderheid van de opgesloten personen wilde echter niet terug-

keren, omwille van sociale banden in België of Nederland, omwille van

een situatie van maatschappelijke onveiligheid in het herkomstland,

of omwille van economische motieven (voor een uitgebreide toelich-

ting, zie Breuls 2022).

Ook de afschrikwekkende werking van vreemdelingenbewaring bleek

beperkt te zijn: naast de vier geïnterviewde personen die aangaven dat

ze al bij de aanvang van de opsluiting wilden terugkeren, stelden

slechts drie andere geïnterviewde personen dat ze zich, onder invloed

1 Alle namen die gebruikt worden in dit artikel zijn pseudoniemen.
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van de detentie(duur), niet langer tegen een gedwongen terugkeer

zouden verzetten, ook al wilden ze eigenlijk niet terugkeren. Op een

aanzienlijk aantal personen had vreemdelingenbewaring echter

veeleer een omgekeerd effect: hun verzet tegen een gedwongen terug-

keer werd juist versterkt door de (herhaaldelijke) opsluiting in vreem-

delingenbewaring.

Opsluitingstermijnen waren over het algemeen echter langer in

Nederland dan in België. Nederland en België voeren namelijk de facto

een verschillend opsluitingsbeleid. België hanteert een duidelijker

‘selectiebeleid’, zoals voorgeschreven in zowel de Belgische als de

Nederlandse wetgeving: administratieve caseworkers nemen de beslis-

sing tot opsluiting in vreemdelingenbewaring op basis van overwegin-

gen van openbare orde én op basis van overwegingen omtrent de

praktische haalbaarheid van een gedwongen terugkeer binnen de

opsluitingstermijn. Om een gedwongen terugkeer te kunnen uitvoe-

ren, moet de overheid namelijk de identiteit en de nationaliteit van de

opgesloten persoon kennen. Staten zijn immers enkel verplicht om

hun eigen onderdanen (op basis van nationaliteit) terug te nemen

(Ellermann 2010). Het identificeren van opgesloten personen vereist

vaak de medewerking van het herkomstland, aangezien dat land, bij

het ontbreken van een paspoort, een doorlaatbewijs of laissez-passer

moet afleveren (Breuls & De Ridder 2014; Van der Leun 2003). In Bel-

gië wordt minder vaak tot opsluiting in vreemdelingenbewaring over-

gegaan wanneer beslissers verwachten dat er geen gedwongen terug-

keer mogelijk is binnen de opsluitingstermijn. De betrokkene krijgt

dan een bevel om het grondgebied zelfstandig te verlaten – een ver-

plichting die vaak genegeerd wordt. Het Belgische ‘selectiebeleid’

weerspiegelt zich in de statistieken: in 2018 leidde een vreemdelingen-

rechtelijke controle door de politie in België in 58% van de gevallen tot

de afgifte van een terugkeerbesluit zonder opsluiting met het oog op

de gedwongen uitvoering ervan. Voor ‘gemakkelijk te repatriëren nati-

onaliteiten’, zoals de Albanese, lag het percentage opsluitingen echter

aanzienlijk hoger (Myria 2020, p. 5 en 14).

Hoewel gelijkaardige statistieken voor Nederland niet beschikbaar

zijn, geven verschillende actoren in de Nederlandse praktijk aan dat

een nauwgezette selectie aan de poort, op basis van de praktische

haalbaarheid van een gedwongen terugkeer, minder aan de orde zou

zijn:
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Wanneer ik in een gesprek met enkele terugkeerfunctionarissen/regievoer-

ders het verschil in opsluitingsbeleid tussen België en Nederland toelicht

en aangeef dat in België overwegingen omtrent de praktische haalbaarheid

van een gedwongen terugkeer meespelen bij het beslissen wie opgesloten

wordt, stellen verschillende terugkeerfunctionarissen dat dat in Nederland

anders is. Ontmoediging staat centraler in het Nederlandse beleid. ‘Als ze

hier het beleid uit België zouden toepassen, hebben we hier niemand meer

zitten’, stelt Christof (regievoerder) met enige overdrijving. Isa (regievoer-

der) nuanceert: ‘Hier zou er in principe ook zicht op uitzetting moeten zijn.’

‘Ja, maar in de praktijk…’ wordt er tegengeworpen. Verschillende terug-

keerfunctionarissen verwijzen naar het gebrek aan medewerking van de

Marokkaanse ambassade, die al geruime tijd geen laissez-passer meer

heeft afgeleverd. (Veldnota’s Rotterdam, april 2018)

Vanuit een explicieter ‘ontmoedigingsbeleid’ wordt in Nederland

vaker tot (herhaaldelijke) detentie overgegaan, ook wanneer het voor-

uitzicht op identificatie en gedwongen terugkeer eerder onzeker is.

Bovendien is de wettelijke maximale opsluitingsduur langer in Neder-

land (maximaal achttien maanden) in vergelijking met in België (maxi-

maal acht maanden). Dat weerspiegelt zich inderdaad in de statistie-

ken: tijdens het veldwerk waren er in België meer opsluitingen per in

gebruik zijnde plaats in de detentiecentra,2 wat wijst op een kortere

gemiddelde opsluitingsduur in België en dus een snellere terugkeer of

vrijlating. Ook was er relatief meer aantoonbaar vertrek vanuit vreem-

delingenbewaring in België,3 wat eveneens een indicatie vormt voor

het ‘selectiebeleid’ in België en het ‘ontmoedigingsbeleid’ in Neder-

land.

Frustraties over langdurige opsluitingen zonder vooruitzicht op

gedwongen terugkeer alsook discoursen van versterkt verzet door deze

opsluitingen kwamen vooral aan bod in het detentiecentrum Rotter-

2 In 2016 bedroeg in België de gemiddelde capaciteit van de vreemdelingendetentiecentra
583 plaatsen en vonden er 6.311 opsluitingen plaats (Myria 2017, p. 21), wat 10,8 opslui-
tingen per benutte plaats impliceert; in datzelfde jaar werden in Nederland gemiddeld 301
plaatsen in de vreemdelingendetentiecentra benut en vonden er 2.570 opsluitingen plaats
(DJI 2018, p. 48 en 52), wat 8,5 opsluitingen per benutte plaats impliceert. Merk daarbij op
dat in de berekening voor België – noodgedwongen – de capaciteit en niet de bezetting
(die niet altijd 100% was) gebruikt werd, waardoor het aantal opsluitingen per benutte
plaats in feite nog hoger lag in België.

3 In België bedroeg het percentage aantoonbaar vertrek vanuit vreemdelingendetentiecen-
tra 81% in 2016 (Myria 2017, p. 22); in Nederland bedroeg het percentage aantoonbaar
vertrek vanuit vreemdelingendetentie - centra 70% in datzelfde jaar (Ministerie van Justitie
en Veiligheid 2018, p. 45).
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dam, met name in 13 van de 21 interviews daar. Deze personen gaven

aan dat ze beseften dat Nederland een ontmoedigingsbeleid voert en

dat herhaaldelijke langdurige opsluiting daar een onderdeel van uit-

maakt. De geïnterviewde personen spraken vaak uit eigen ervaring:

daar waar in het gesloten centrum 127bis het aantal keer dat de geïn-

terviewde personen opgesloten waren in vreemdelingenbewaring

varieerde tussen een en twee keer (mediaan: 1, gemiddelde: 1,23) en

dit in het gesloten centrum Merksplas varieerde tussen een en vier

keer (mediaan: 1, gemiddelde: 1,33), bleek dit in het detentiecentrum

Rotterdam te variëren tussen een en acht keer (mediaan: 2, gemid-

delde: 2,33). Bilal sprak over het structurele ontmoedigingsbeleid in

Nederland, dat volgens hem alleen maar tot weerstand kan leiden:

‘Je ne comprends rien. (…) C’est la politique. (…) C’est la politique de

pression. Ils disent: “Non, il n’est pas parti? Il est encore ici? On va le rame-

ner une autre fois à la prison. Il va sortir. Il ne part pas? On va le ramener à

la prison les fois qui sont nécessaires.” Mais ce n’est pas la solution. (…)

La force, la répression ne peut que créer la résistance.’4 (Interview Rotter-

dam)

Hoe gaan terugkeerfunctionarissen nu met zulke gevoelens van

onrechtvaardigheid, frustraties en verzet om? Om dat vergelijkend te

analyseren is het belangrijk om eerst stil te staan bij de verschillen in

organisatorische regelingen en functieomschrijvingen tussen Neder-

land en België.

Verschillen in functieomschrijvingen van terugkeerfunctionarissen

In Nederland zijn verschillende organisaties, alle ressorterend onder

het Ministerie van Justitie en Veiligheid, actief in de uitvoering van het

vreemdelingenbeleid. Beslissingen over het al dan niet toekennen,

verlengen of beëindigen van het verblijfsrecht worden genomen door

de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wanneer de betrokkene

niet (langer) over verblijfsrecht beschikt en een terugkeerprocedure

4 Eigen vertaling: ‘Ik begrijp er niets van. (…) Het is politiek. (…) Het is een politiek van
druk zetten. Ze zeggen: “Nee, is hij niet vertrokken? Is hij nog hier? Dan brengen we hem
nog een keer naar de gevangenis. Hij gaat vrij. Hij is niet vertrokken? We gaan hem zo
veel keer naar de gevangenis brengen als nodig.” Maar dat is geen oplossing. (…) Druk,
repressie kan alleen maar weerstand creëren.’
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wordt opgestart, wordt het dossier overgedragen aan de Dienst Terug-

keer en Vertrek (DT&V). Deze dienst staat in voor het opvolgen van

alle terugkeerprocedures en kan zo nodig beslissen om over te gaan tot

vreemdelingenbewaring met het oog op een gedwongen terugkeer

(Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018). Ook de Koninklijke Mare-

chaussee en de Vreemdelingenpolitie (AVIM) kunnen niet-verblijfsge-

rechtigde vreemdelingen in bewaring stellen. De tenuitvoerlegging

van vreemdelingenbewaring valt dan weer onder de verantwoordelijk-

heid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Deze dienst staat ook

in voor de organisatie van het gevangeniswezen in Nederland (DJI

2018). Verschillende doelstellingen van vreemdelingenbewaring (o.a.

werken aan terugkeer en humane uitvoering van de detentie) worden

dus nagestreefd door werknemers van verschillende diensten. Het

werken aan terugkeer wordt primair opgenomen door medewerkers

van de DT&V. Deze medewerkers zijn ook aanwezig in de detentiecen-

tra.

In België staat één dienst, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), res-

sorterend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor alle

hierboven besproken aspecten in: medewerkers van de DVZ nemen

verblijfsrechtelijke beslissingen, volgen terugkeerprocedures op en

staan in voor de uitvoering van vreemdelingenbewaring. Wel is er

sprake van een interne segmentering: de verschillende taken worden

opgenomen door verschillende medewerkers van verschillende dien-

sten binnen de DVZ. Alle beslissingen over het verblijfsrecht, over de

terugkeerprocedures en over het opheffen of het verlengen van vreem-

delingenbewaring worden genomen door administratieve beslissers

werkzaam op het hoofdkantoor van de DVZ in Brussel. Deze beslissers

staan dus los van de detentiecentra. Ook de personen werkzaam in de

detentiecentra zijn in dienst van de DVZ, maar nemen dus zelf geen

vreemdelingenrechtelijke beslissingen.

Deze verschillende organisatorische regelingen leiden tot verschillen

in de taakomschrijving van de terugkeerfunctionarissen in beide lan-

den. Terugkeerfunctionarissen kunnen in principe verschillende rol-

len opnemen. Enerzijds kunnen zij administratieve caseworkers zijn,

die de gedwongen uitvoering van terugkeerbesluiten organisatorisch

trachten te bewerkstelligen (o.a. het opstarten van identificatieproce-

dures en het boeken van vluchten) en beslissingen nemen in de

gedwongen terugkeerprocedures (o.a. over de opheffing of de verlen-

ging van de opsluiting). Anderzijds kunnen zij de communicatie met
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de opgesloten personen opnemen. Deze communicatie kan twee doe-

len hebben: het informeren van opgesloten personen over de geno-

men stappen in het dossier en het beïnvloeden van hun medewerking

aan terugkeer.

In Nederland zijn regievoerders en in België sociaal assistenten bin-

nen de detentiecontext actief als terugkeerfunctionaris, maar de taken

die ze opnemen verschillen. Regievoerders in Nederland combineren

de taak van administratieve caseworker met het rechtstreeks commu-

niceren met opgesloten personen van wie zij het dossier behandelen.

De regievoerder ‘regisseert’ letterlijk de terugkeer van niet-verblijfsge-

rechtigde personen en is verantwoordelijk voor de voortgang van de

eigen caseload. In een informatiebrochure van de DT&V (2018, p. 9)

volgt een puntsgewijze opsomming van de werkzaamheden van de

regievoerder:

– het bestuderen en analyseren van het overdrachtsdossier;

– het opstellen van een vertrekplan;

– het beoordelen van de vertrekmogelijkheden en deze bespreken

met de vreemdeling;

– het voeren van vertrekgesprekken;

– het regelen van vervangende reisdocumenten waar nodig;

– het onderhouden van contacten met (keten)partners;

– het organiseren van het (gedwongen) vertrek van de vreemdeling.

Opgesloten personen in vreemdelingenbewaring worden minstens

één keer per maand gesproken door hun regievoerder, die vervolgens

een verslag van dit gesprek maakt. Op basis van deze gesprekken

wordt onder meer de (niet-)medewerking van de opgesloten personen

beoordeeld, aangezien dat een element vormt in het beslissingsproces

inzake de opheffing of de verlenging van de opsluiting. Het zijn de

regievoerders zelf die ook die laatste beslissingen nemen.

De sociaal assistenten in de Belgische detentiecentra nemen daarente-

gen geen enkele beslissing in de terugkeerprocedure en beslissen dus

ook niet over de opheffing of de verlenging van de opsluiting. Dat

gebeurt door de caseworkers op het hoofdkantoor van de DVZ. De

sociaal assistenten in de detentiecentra staan enkel in voor de com-

municatie met de opgesloten personen. Van sociaal assistenten wordt

echter wel verwacht dat zij een dubbele rol opnemen. Ze zijn enerzijds

terugkeerfunctionarissen, die door middel van gesprekken de opgeslo-

ten personen moeten voorbereiden op hun gedwongen terugkeer,
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maar anderzijds ook steunverleners, die moeten zorgen voor het alge-

mene welzijn van de opgesloten personen en het leefklimaat in de

detentiecentra.

De vertaling van deze verschillen in werkpraktijken

De verschillen in organisatiestructuren en functiebeschrijvingen lei-

den in de praktijk tot verschillen in rolopvattingen en -invullingen van

terugkeerfunctionarissen.

Sociaal assistenten in België: werken aan terugkeer als onhaalbare

opdracht

De segmentering van taken binnen de DVZ, waarbij alle beslissingen

in terugkeerprocedures op het hoofdkantoor in Brussel worden geno-

men, impliceert dat sociaal assistenten in de Belgische detentiecentra

zelf geen beslissingen moeten nemen. Wel moeten ze een dubbele rol

vervullen: die van terugkeerfunctionaris en die van steunverlener.

Nochtans zijn deze rollen niet eenduidig met elkaar te verzoenen,

zoals Amélie (sociaal assistent) toelicht:

‘Ik probeer wel aandacht te hebben voor depressieve gevoelens, zodat ik ze

opmerk en signaleer. Ik wil daar ook wel aan werken, maar ik vind dat zelf

heel moeilijk. Ze vertrouwen u dan volledig en als je ze dan een ticket moet

brengen, dan voelen ze zich bedrogen.’ (Veldnota’s 127bis, oktober 2017)

De dubbele rol kan dus leiden tot wat in sociologische theorieën een

‘rolconflict’ wordt genoemd (Biddle 1986; Turner 2001).

Tijdens het veldwerk in de Belgische detentiecentra bleek dat sociaal

assistenten, om rolverwarring en spanningen te vermijden en om hun

werkpraktijken voor zichzelf te kunnen legitimeren (vgl. Ugelvik 2016),

een compromis zochten tussen hun rol van terugkeerfunctionaris en

hun rol van steunverlener door hun rol collectief te herdefiniëren als

die van een betrouwbare informatieverstrekker. Sociaal assistenten

zijn dagelijks op de leefvleugels aanwezig en trachten een band op te

bouwen met de opgesloten personen, met name door hun correcte

informatie te verschaffen met betrekking tot hun dossier en hun ver-

blijfsrechtelijke opties. Op die manier worden opgesloten personen
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geacht om zelf een geïnformeerde ‘keuze’ te kunnen maken inzake de

(niet-)medewerking aan hun terugkeer. Sociaal assistenten zien het

bovendien als hun taak om onrealistische verwachtingen van opgeslo-

ten personen bij te sturen. Ze wijzen er namelijk op dat er regelmatig

foutieve informatie circuleert onder opgesloten personen, die andere

opgesloten personen, familieleden, vrienden, smokkelaars, ngo’s,

advocaten, enzovoort als ‘walking encyclopaedia’ (Van Wijk 2008,

p. 70) beschouwen.

Ik kon observeren hoe sociaal assistenten in de gesprekken met opge-

sloten personen de nadruk legden op hun geherdefinieerde rol van

betrouwbare informatieverstrekker, zoals in onderstaand voorbeeld:

Saphir vraagt Frank (sociaal assistent) om raad. Frank verwijst hem door

naar zijn advocaat. ‘Jij bent toch mijn sociaal assistent?’ reageert Saphir.

‘Ben je mijn sociaal assistent of ben je de sociaal assistent van DVZ?’ Frank

reageert dat hij een sociaal assistent in het detentiecentrum is: ‘Mijn han-

den zijn gebonden. Ik kan de beslissing niet veranderen. Ik kan je enkel

informeren over de beslissing en wat de mogelijkheden zijn.’ Frank geeft

vervolgens verdere uitleg over de procedure en raadt Saphir aan om con-

tact op te nemen met zijn advocaat. (Veldnota’s 127bis, mei 2017)

Daarbij hebben sociaal assistenten ook oog voor het leefklimaat in het

detentiecentrum. Zo wordt bijvoorbeeld het moment waarop slecht

nieuws gebracht wordt, goed afgewogen:

Ik loop met Lisa (sociaal assistent) naar de vleugel [op een vrijdag]. Ze

moet onder meer een beslissing tot verlenging van de opsluiting melden.

De huidige opsluitingstitel is echter nog niet afgelopen, waardoor Lisa ook

zou kunnen wachten met het melden van de verlenging van de opsluiting

tot maandag: ‘Dat vind ik altijd een moeilijke’, zegt Lisa. ‘Soms, als iemand

licht ontvlambaar is, wachten we met het melden van slecht nieuws tot na

het weekend, maar ik hou ook niet graag informatie achter. Maar in het

weekend zijn wij niet aanwezig en staan het veiligheidspersoneel en de

opvoeders alleen in voor het kalmeren van personen die slecht nieuws heb-

ben gekregen.’ (Veldnota’s Merksplas, oktober 2018)

Sociaal assistenten zijn zich ervan bewust dat vanuit het hoofdbestuur

van de DVZ wordt verwacht dat zij als terugkeerfunctionaris opereren

en opgesloten personen proberen te overtuigen om te vertrekken.
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Toch leeft onder sociaal assistenten een collectief ervaren onmogelijk-

heid om deze taak uit te oefenen. Sociaal assistenten worden welis-

waar beleidsmatig geacht om opgesloten personen te motiveren om

terug te keren, maar hebben geen bevoegdheid om beslissingen in

gedwongen terugkeerprocedures te nemen en hebben bovendien het

gevoel over weinig tot geen middelen te beschikken om opgesloten

personen aan te zetten om terug te keren.

Laura (sociaal assistent) benadrukte bijvoorbeeld dat sociaal assisten-

ten noch een impact hebben op de identificatieprocedures die door de

caseworkers op het hoofdkantoor van de DVZ worden opgestart, noch

op de motieven van opgesloten personen om niet mee te werken aan

een gedwongen terugkeer:

‘We zijn wel terugkeerfunctionaris, maar het is niet evident om mensen te

motiveren om te vertrekken. Probeer iemand maar eens te overtuigen om te

vertrekken als die hier maanden zit te wachten op misschien iets. De rede-

nen om niet te vertrekken zijn ook verschillend. Je hebt daar niet veel

invloed op.’ (Veldnota’s Merksplas, oktober 2018)

Volgens de sociaal assistenten zullen opgesloten personen die niet wil-

len terugkeren, niet plots – zonder incentive – toch uit eigen beweging

vertrekken.

Ook de idee dat een gedwongen terugkeer van sterk in België geïnte-

greerde personen weinig effectief is, wordt vaak gearticuleerd door de

sociaal assistenten:

‘Neem Nabil. Die is hier al zo lang, heeft hier een vrouw en kinderen die

legaal verblijven. Die zegt ook: “Als je me een ticket brengt, sta ik hier bin-

nen twee maanden terug.” En ik begrijp dat ook wel. Je gaat zo iemand niet

gemotiveerd krijgen om terug te keren en vrouw en kinderen achter te

laten. En die vrouw en kinderen gaan als ze hier legaal verblijven ook niet

naar Marokko waar ze geen huis en geen werk hebben. Je kan dan enkel

maar zeggen: “Dit is de wet. Weet dat je in België steeds het deksel op uw

neus gaat krijgen.”’ (Veldnota’s Merksplas, oktober 2018)

Alex beperkte zich met andere woorden tot het wijzen op de implica-

ties van het zonder verblijfsrecht in België aanwezig zijn. Ook voor de

ervaren onmogelijkheid om aan terugkeer te werken, biedt het zichzelf

beschouwen als betrouwbare informatieverstrekker dus een uitweg:
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sociaal assistenten beperken zich gewoonweg tot het verschaffen van

informatie over het dossier, de wet en de eventuele gevolgen van de

‘keuze’ van opgesloten personen om niet te vertrekken.

De focus op informatieverstrekking heeft inderdaad een functioneel

doel: het biedt sociaal assistenten een uitweg wanneer ze met legitimi-

teitsvragen van opgesloten personen geconfronteerd worden. Ze kun-

nen dan immers de verantwoordelijkheid afschuiven op de beslissers

op het hoofdkantoor van de DVZ in Brussel. Alex vertelde:

‘Hier is Brussel eigenlijk een beetje een vijand die je creëert, zodat je de

bewoners kunt zeggen dat ze niet kwaad op u moeten zijn.’ (Veldnota’s

Merksplas, oktober 2018)

Regievoerders in Nederland: werken aan terugkeer als verplichte taak

De organisatorische opsplitsing in Nederland maakt dat het creëren

van een positief leefklimaat in vreemdelingenbewaring hoofdzakelijk

beschouwd wordt als een taak voor het personeel van de DJI. De werk-

nemers van de DT&V focussen zo goed als volledig op het werken aan

terugkeer en zijn – zeker in vergelijking met de sociaal assistenten in

de Belgische detentiecentra – minder bekommerd om de impact van

hun gesprekken met opgesloten personen op het leefklimaat in het

detentiecentrum (voor een uitgebreide uiteenzetting, zie Breuls 2022).

De regievoerders in het detentiecentrum Rotterdam zien zichzelf dan

ook duidelijk als terugkeerfunctionarissen. Hun rol is relatief samen-

hangend en geeft amper aanleiding tot rolverwarring: regievoerders

nemen beslissingen in de gedwongen terugkeerprocedures en voeren

gesprekken met opgesloten personen om hen te overtuigen om terug

te keren.

Regievoerders worden tijdens hun werkzaamheden eveneens met legi-

timiteitsvragen van opgesloten personen over hun gedwongen terug-

keer geconfronteerd. Zij kunnen legitimiteitskwesties omtrent terug-

keerprocedures niet afschuiven op andere professionele actoren: ze

nemen zelf deze beslissingen en de legitimiteitsvragen hebben in die

zin betrekking op hun eigen taak. Toch worden deze legitimiteitsvra-

gen geneutraliseerd doordat regievoerders zich collectief als louter uit-

voerders van de vreemdelingenwetgeving en het gedwongen terug-

keerbeleid beschouwen (vgl. ‘legitimeringswerk’). Regievoerders leg-

gen in de gesprekken dan ook expliciet de verantwoordelijkheid voor
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de opsluiting bij de opgesloten personen zelf, door hen te wijzen op

hun wettelijke verplichting om het grondgebied te verlaten:

Teun (regievoerder) vat het gesprek met Chaib aan:

– Teun: ‘U hebt een brief geschreven waarin u uw ongerustheid over uw

tijd in detentie uitdrukt.’

– Chaib: ‘Ik heb u geen brief geschreven. Als ik al een brief heb verstuurd,

is dat voor de advocaat.’

– Teun: ‘Dat maakt niet uit. Ik wilde sowieso met u spreken. Hoe denkt u

over de periode in detentie? U zit inmiddels al zeven maanden.’

– Chaib: ‘Ik heb u alles verteld wat er te vertellen valt. Wat moet ik nog

vertellen?’

– Teun: ‘Of u nagedacht heeft over een terugkeer naar Marokko en hoe u

die vorm wil geven.’

– Chaib: ‘We wachten op een antwoord van het consulaat. Meer kan ik

niet doen.’

– Teun: ‘U zou met IOM contact kunnen opnemen of zelf de consul bellen.

Dan zou u snel terug kunnen.’

– Chaib: ‘Ik heb niets te zeggen. Ik hou mijn mond. Ik ben ziek en door

hierover te praten, wordt het alleen maar erger.’

– Teun: ‘Hoe kan ik u helpen met een terugkeer naar Marokko?’

– Chaib: ‘Ik hoef geen hulp.’

– Teun: ‘Dat kan betekenen dat u hier nog lang zit, als u wil wachten op

het consulaat.’

– Chaib: ‘Dat is geen probleem.’

– Teun: ‘U bent nu twintig jaar in Nederland. U heeft nooit verblijfsrecht

gehad. Op een keer moet het toch klaar zijn. Ik wil u graag helpen met

een toekomst op te bouwen in Marokko.’

– Chaib: ‘We praten al maanden zo. Het heeft geen zin meer. Ik ben ziek.’

– Teun: ‘U had al kunnen terugkeren…’

– Chaib: ‘U hebt me met een jaar verlengd. U bent klaar. Dankuwel.’

Chaib staat op, schudt Teun en mij de hand en verlaat de ruimte.

Veldnota’s Rotterdam, april 2018)

Backstage twijfelen regievoerders ook over hun mogelijkheden tot

beïnvloeding. Zo zei Teun bijvoorbeeld na een terugkeergesprek tegen

mij:
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‘Eigenlijk is dit een beetje over koetjes en kalfjes praten. Dat heeft geen zin.

Na zo’n tijd – die man is hier twintig jaar, heeft hier een netwerk, houdt het

al zo lang vol – zit hij gewoon zijn tijd uit. Als iemand één of twee jaar in

Nederland is, dan is dat natuurlijk anders.’ (Veldnota’s Rotterdam,

april 2018)

De terugkeergesprekken zijn in die zin een performance (Goffman

1956), die de regievoerders opvoeren.

Zulke ervaringen van ineffectiviteit verhinderen echter niet dat regie-

voerders hun terugkeergesprekken toch voeren. Daar zijn minstens

twee redenen voor. Ten eerste is het voeren van terugkeergesprekken

onderdeel van de wettelijke opdracht van de regievoerder: elke opge-

sloten persoon moet minstens één keer per maand gesproken worden

– en minstens tweewekelijks wanneer er geen laissez-passeraanvraag

loopt. Het is als het ware een taak die wettelijk moet worden afgevinkt.

Ten tweede hebben regievoerders, in tegenstelling tot sociaal assisten-

ten, geen bijkomende opdracht om als steunverlener op te treden en

staan regievoerders relatief los van het leven in het detentiecentrum:

ik kon observeren hoe het merendeel van de regievoerders hun

gesprekken voert in de spreekkamertjes die ook door de advocaten

gebruikt worden. Ze komen dus zelden op de leefvleugels in het deten-

tiecentrum. Regievoerders voelen daarom minder de nood om onaan-

gename gesprekken met opgesloten personen te vermijden uit vrees

om hun band met de opgesloten personen te compromitteren of het

leefklimaat in het detentiecentrum negatief te beïnvloeden.

De impact op de ervaringen van opgesloten personen en het
leefklimaat

In alle bestudeerde detentiecentra zijn de meeste opgesloten perso-

nen gefrustreerd over de manier waarop vreemdelingenrechtelijke

beslissingen genomen worden. Zij stellen legitieme redenen te hebben

om in Nederland of België te willen blijven, zoals een gebrek aan

maatschappelijke veiligheid in het herkomstland of familiale banden

in Nederland of België. Deze redenen worden in hun ogen niet meege-

nomen in de vreemdelingenrechtelijke beslissing. Opgesloten perso-

nen hebben bovendien het gevoel weinig tot geen inspraak in of

invloed op de verschillende vreemdelingenrechtelijke procedures en
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uitkomsten daarvan te hebben. In de gesprekken met de terugkeer-

functionarissen proberen ze deze ervaren onrechtvaardigheden aan te

klagen (vgl. legitimiteit als dialogisch, Bottoms & Tankebe 2012), maar

ook hier blijft een effect uit. Dat leidt tot bijkomende frustraties en

soms ook frustratieagressie (Berkowitz 1989).

In vergelijkend opzicht kwam frustratieagressie het vaakst voor in het

detentiecentrum Rotterdam. Tijdens het veldwerk in dat detentiecen-

trum deden er zich verschillende incidenten van agressie voor, tussen

opgesloten personen onderling, maar ook gericht naar het personeel.

De situatie verergerde kennelijk na afloop van het veldwerk. In het

voorjaar van 2019 werd in de media gerapporteerd over ‘wantoestan-

den’ in het detentiecentrum Rotterdam. Er was sprake van meerdere

geweldsincidenten tegen het personeel in korte tijd, met als diepte-

punt een opstand in januari 2019, waarna een ‘lockdown’ van een

week werd afgekondigd. Alle cellen bleven dicht en alle activiteiten

werden geschrapt. De sfeer werd door medewerkers omschreven als

‘dreigend en grimmig’ en ‘extreem onrustig’. Alle isoleercellen zaten

vol (Venema & Sonnemans 2019). Ook in een nieuwsbrief verspreid

door de ondernemingsraad werd gewag gemaakt van meer werkdruk

en een gevoel van onveiligheid onder het personeel, mede door de

toename van het aantal incidenten (veldnota’s Rotterdam, decem-

ber 2017).

Een van de verklaringen voor dit verschil in agressie-incidenten kan in

de verschillende rolinvullingen door de terugkeerfunctionarissen wor-

den gevonden (voor andere verklaringen, zie Breuls 2022). Laten we

eerst naar België kijken. Best wat opgesloten personen accepteerden

dat sociaal assistenten zich positioneren als betrouwbare informatie-

verstrekker: bijna de helft van de geïnterviewde personen liet zich

positief uit over de rol van en de contacten met de sociaal assistenten.

Er werd aangegeven dat de sociaal assistenten enkel hun werk doen,

losstaan van het beslissingsproces en vriendelijk zijn (12 in het geslo-

ten centrum 127bis, 9 in het gesloten centrum Merksplas). Mahmoud

vertelde bijvoorbeeld:

‘Olivia (sociaal assistent) is een goede vrouw. Ze doet haar best om de

mensen te helpen. Als ze de kans heeft om jou te helpen, helpt ze jou. (…)

Zij doet haar werk. Zij heeft ook een laptop, maar zij stuurt mensen niet. Zij

beslist niet. Alles komt via Brussel. Zij is de “brievenpost”: als zij een brief

krijgt, brengt ze die naar jou.’ (Interview Merksplas)
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Toch projecteerden heel wat geïnterviewde personen hun gevoelens

van onrechtvaardigheid wel op de sociaal assistenten (20 interviews in

het gesloten centrum 127bis, 6 interviews in het gesloten centrum

Merksplas). Onder hen was er vooral frustratie over deze specifieke rol

van de sociaal assistent, zoals Sami illustreerde:

‘De sociaal assistent (…) zegt: “Ah, ik krijg papieren van Brussel en ik kom

ze aan u vertellen. Ik weet niets van hoe het marcheert, die papieren [het

beslissingsproces].” (…) Hier zegt iedereen: “Brussel beslist.” Hier kan je

geen antwoord krijgen van andere mensen.’ (Interview Merksplas)

Sociaal assistenten wisten dus doorgaans hun rol van loutere informa-

tieverstrekker wel over te brengen, maar Sami vond dat zulke invulling

van de rol bijdroeg aan zijn ervaren gebrek aan inspraak. Dat kwam

ook naar voren in andere interviews: (1) sociaal assistenten werden als

een verlengde van de beslissers van de DVZ beschouwd en dus onbe-

trouwbaar en even onrechtvaardig als de beslissing zelf (5 interviews);

(2) er werd aangeklaagd dat sociaal assistenten enkel slecht nieuws

(2 interviews) of geen nieuws (7 interviews) brachten; of (3) er werd

aangeklaagd dat sociaal assistenten geen daadwerkelijke assistentie

verleenden (5 interviews).

Minder frequent werden redenen aangehaald die meer te maken had-

den met de persoonlijke communicatiestijl van een bepaalde sociaal

assistent: de desbetreffende sociaal assistent had een ‘slechte stijl’ van

communiceren in de ogen van de opgesloten persoon (5 interviews),

of de sociaal assistent speelde ‘mind games’ (2 interviews). Dat laatste

idee ontstaat met name wanneer opgesloten personen denken dat

sociaal assistenten wel een invloed op de beslissing kunnen hebben,

wat ertoe leidt dat deze personen het gevoel krijgen dat ze vriendelijk

moeten zijn tegen de sociaal assistent, ongeacht hoe ze over de sociaal

assistent en de beslissing denken. Elke interactie wordt in zulke con-

text een performance, waarbij een rol, een ‘mind game’, gespeeld

moet worden (Goffman 1956; De Ridder 2016). Toch leefde de idee van

‘mind games’ maar zeer beperkt bij de opgesloten personen in de

bestudeerde Belgische detentiecentra.

De opvattingen van opgesloten personen over de terugkeerfunctiona-

rissen waren enigszins anders in het detentiecentrum Rotterdam.

Oumar, die zowel in het detentiecentrum Rotterdam als in het geslo-
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ten centrum Merksplas was opgesloten, verwees hier ook naar in het

interview:

‘Het interview door de DT&V was repressief. Ze waren erg vervelend in de

omgang. Lisa (sociaal assistent) is sympathiek. De manier waarop ze

spreekt is goed. Ik weet dat haar werk is om mensen te repatriëren, maar

psychologisch gezien is ze meer acceptabel dan DT&V.’ (Interview Merks-

plas)

Dit citaat maakt duidelijk dat de manier van communiceren, de beje-

gening, belangrijk is voor heel wat opgesloten personen en een invloed

heeft op hun ervaringen – en dus ook op het leefklimaat in het deten-

tiecentrum (vgl. Liebling 2004).

Doordat regievoerders in het detentiecentrum Rotterdam slechts af en

toe met opgesloten personen spreken, in de gesprekken druk zetten

op opgesloten personen om terug te keren en bovendien beslissen

over de eventuele verlenging van de detentie, leven de idee van ‘mind

games’ en het moeten opvoeren van performances (Goffman 1956)

veel sterker in het detentiecentrum Rotterdam. Opgesloten personen

willen niet terugkeren, maar moeten de schijn hooghouden dat ze

meewerken met terugkeerprocedures, aangezien hun (niet-)medewer-

king wordt beoordeeld door de regievoerders in elk gesprek. Zakaria

wou bijvoorbeeld niet terugkeren, maar vertelde me dat hij tegen de

regievoerder altijd zou zeggen dat hij wel wou terugkeren, omdat hij

anders ‘zijn heel leven opgesloten zou blijven’. Ook gesprekken tussen

opgesloten personen onderling gingen in het detentiecentrum Rotter-

dam vaak over hoe ‘het spel’, ‘de confrontatie’, ‘de strijd’, enzovoort

met de regievoerder het best aangepakt kon worden, met bijhorende

strategieën. Younes vertelde bijvoorbeeld:

‘Die proberen alleen maar jou een beetje ziek te maken. En verder niets.

Die spelen in je hoofd een beetje, dit, dat. Ja, die willen dat je agressief

wordt of zo, of iets gaat doen, dan gaan ze moeilijk doen. Nee, dat doen we

niet.’ (Interview Rotterdam)

Elke handeling van de regievoerders werd vervolgens ook argwanend

bekeken:
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Ronnie laat me papieren zien waarop informatie over ouderenzorg in Suri-

name staat. Hij heeft deze papieren van zijn regievoerder gekregen: ‘Dat is

allemaal informatie over het platteland. Maar ik ben geboren in Paramaribo,

de stad. Ik wil niet op het platteland leven. Dat weten ze. Die papieren

geven ze alleen maar om me gek te maken.’ (Veldnota’s Rotterdam, novem-

ber 2017)

Twee geïnterviewde personen gaven bovendien aan dat ze al elke

maand met een andere regievoerder gesproken hebben. Ook deze wis-

sels werden als een onderdeel van een ‘mind game’ beschouwd. Dit

wakkerde de frustraties, die er al waren omwille van de lange, herhaal-

delijke en onproductieve opsluitingen (vgl. ontmoedigingsbeleid), ver-

der aan. Het leidde bovendien tot meer spanningen binnen de deten-

tiecontext, wat een van de verklaringen vormt voor het hogere aantal

agressie-incidenten tijdens het veldwerk in het detentiecentrum Rot-

terdam.

Conclusie

Deze bijdrage maakt duidelijk dat werken aan terugkeer in vreemde-

lingenbewaring niet evident is. Opgesloten personen willen vaak niet

terugkeren, dragen daarvoor rechtvaardigingsgronden aan, maar heb-

ben het gevoel dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op de voor hen

nadelige vreemdelingenrechtelijke beslissingen. Terugkeerfunctiona-

rissen in vreemdelingenbewaring hebben de uitdagende taak om over

terugkeer in gesprek te gaan met opgesloten personen, maar de

manier waarop dat gebeurt, verschilt tussen Nederland en België.

In het detentiecentrum Rotterdam zetten regievoerders in hun

gesprekken druk op opgesloten personen om terug te keren, maar

deze gesprekken leiden in de praktijk vooral tot spanningen. Opgeslo-

ten personen weten dat regievoerders beslissen over de opheffing of

de verlenging van de opsluiting en hebben het gevoel een perfor-

mance te moeten opvoeren (Goffman 1956): ze willen hun frustraties

over en hun verzet tegen het terugkeerbesluit als het ware verborgen

houden tijdens de gesprekken met de regievoerders om een langere

opsluiting te vermijden. Niettemin leiden de gesprekken met de regie-

voerders regelmatig tot versterkte frustraties bij opgesloten personen,

in het bijzonder wanneer legitimiteitsclaims van opgesloten personen
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(bijv. vanwege familie in Nederland) door regievoerders beantwoord

worden met een verwijzing naar de wettelijke verplichting om Neder-

land te verlaten. Legitimiteit mag dan wel een dialogisch gegeven zijn

(Bottoms & Tankebe 2012), opgesloten personen hebben vooral het

gevoel geen invloed te hebben op de vreemdelingenrechtelijke proce-

dures. Dat heel wat personen in het detentiecentrum Rotterdam

meermaals worden opgesloten zonder duidelijk vooruitzicht op een

daadwerkelijke terugkeer (vgl. ‘ontmoedigingsbeleid’), vergroot deze

frustraties alleen maar. Dat leidde tijdens het veldwerk tot relatief veel

geweldsincidenten en beïnvloedde dus ook het leefklimaat in het

detentiecentrum negatief.

Sociaal assistenten in de bestudeerde Belgische detentiecentra nemen

geen beslissingen omtrent de opheffing of de verlenging van de opslui-

ting en zijn daarom ook niet wettelijk verplicht om de intentie tot

medewerking van de opgesloten personen in hun gesprekken te evalu-

eren. Vanuit een besef dat het zeer moeilijk is om opgesloten personen

in vreemdelingenbewaring te bewegen tot vertrek, besluiten sociaal

assistenten om zich als betrouwbare informatieverstrekkers te identifi-

ceren en vermijden ze om in hun gesprekken druk te zetten op opge-

sloten personen om terug te keren. Op die manier blijven de frustra-

ties over de sociaal assistenten onder de opgesloten personen beperkt.

De werkwijze van de sociaal assistenten, die ook willen bijdragen aan

een positief leefklimaat, vormt een van de verklaringen waarom het

aantal geweldsincidenten tijdens het veldwerk in de bestudeerde Bel-

gische detentiecentra lager lag dan tijdens het veldwerk in het deten-

tiecentrum Rotterdam. Ook het ‘selectiebeleid’ in België, waardoor

minder personen langdurig en/of meermaals worden opgesloten,

speelt wellicht een rol.

Deze bevindingen maken duidelijk dat de manier waarop terugkeer-

functionarissen te werk gaan een impact heeft op de ervaringen van

opgesloten personen tijdens de opsluiting en op het leefklimaat in het

detentiecentrum. Hun manier van bejegenen is dus niet irrelevant

voor opgesloten personen. Dat betreft een belangrijke bevinding, aan-

gezien humanisering zowel in de Nederlandse als in de Belgische

beleidsvisie sterk naar voren wordt geschoven.

De manier waarop terugkeerfunctionarissen te werk gaan is echter van

minder belang wanneer het gaat om terugkeercijfers. Verzet tegen de

terugkeer is in beide landen immers sterk aanwezig. Het fundamentele

probleem voor opgesloten personen blijft namelijk dat ze het terug-
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keerbesluit als onrechtvaardig beschouwen. Ook in de Belgische

detentiecentra hebben veel opgesloten personen het gevoel geen

invloed op de vreemdelingenrechtelijke beslissingsprocessen te kun-

nen uitoefenen. In die zin moet de segmentering in België vooral van-

uit een managerieel perspectief worden begrepen: beslissers bevinden

zich elders en kunnen op afstand de vreemdelingenwetgeving toepas-

sen op gezichtsloze dossiers. Legitimiteitsvragen van opgesloten per-

sonen worden zo geneutraliseerd, maar dat wil niet zeggen dat hun

verzet gestaakt wordt. Het is bijvoorbeeld opvallend dat ook veel opge-

sloten personen die gedwongen moesten vertrekken, aangaven snel te

zullen terugkeren naar Europa (Breuls 2022).

Wanneer de overheid iemand wil doen terugkeren tegen zijn wil, blijft

de identificatie – en dus de medewerking van herkomstlanden – cruci-

aal. Om een duurzame terugkeer naar het herkomstland te verwezen-

lijken is bovendien ook de ervaren legitimiteit van het terugkeerbesluit

door opgesloten personen van belang. Indien deze ervaren legitimiteit

afwezig blijft, wordt na de repatriëring immers al snel een (al dan niet

legale) terugkeer naar Europa overwogen. Ook ambassades en consu-

laten van herkomstlanden evalueren wellicht de legitimiteit van terug-

keerprocedures wanneer ze beslissen over medewerking aan identifi-

catieprocedures (Leerkes & Kox 2017). Een effectief terugkeerbeleid

kan bijgevolg enkel worden ontwikkeld als ook de legitimiteit van

migratieprocedures in de ogen van hen die eraan onderworpen wor-

den, voldoende in rekening wordt gebracht.
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Mannelijke migranten in Senegal na terugkeer uit Europa

Karlien Strijbosch *

Het terugsturen van migranten naar hun land van staatsburgerschap

via programma’s voor gedwongen en vrijwillige terugkeer is een

belangrijk instrument geworden binnen het Europese migratiebeleid.

Dit terugkeerbeleid ziet vrijwillige terugkeer vaak als minder kostbaar,

succesvoller en zowel politiek als sociaal minder pijnlijk dan gedwon-

gen terugkeer. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond

dat de grenzen tussen vrijwillige en gedwongen terugkeer op zijn best

vaag zijn (bijv. Cleton & Chauvin 2020; Collyer 2018; Leerkes e.a. 2017).

Bovendien is er weinig bekend over hoe het migranten vergaat na hun

terugkeer, zeker op langere termijn. In dit artikel deel ik een aantal

bevindingen van mijn promotieonderzoek,1 waarin ik me richt op

mannelijke Senegalese migranten die na verblijf in Europa terugkeer-

den naar Senegal uitzetting of via zogenaamde vrijwillige terugkeer-

programma’s. De focus op mannen weerspiegelt de realiteit dat de

meeste migranten die teruggaan man zijn. Mijn onderzoek richt zich

op wat er gebeurt wanneer een migratietraject voortijdig stopt, en hoe

zich dit verhoudt tot dominante normen van masculiniteit in Senegal.

Hun positie en hun verwachtingen over wat het betekent om man te

zijn, zijn relevant om beter te begrijpen, aangezien dit een van de drijf-

veren is om Senegal te verlaten en dit hun vervolgtraject kan beïnvloe-

den. Normen rondom masculiniteit brengen verwachtingen met zich

mee dat mannen financieel voor de familie zorgen, een huis bouwen

en trouwen. Dit geldt vooral voor migranten die naar Europa of de

* K.G.P. Strijbosch MSc (Res) is PhD-kandidaat aan de Universiteit Maastricht.
1 Het promotieproject ‘Challenging masculinities: The institution of marriage for young

Senegalese migrant men under conditions of involuntary return to Senegal’ is gefinancierd
door NWO (projectnummer 322-98-002) en wordt begeleid door prof. dr. Valentina
Mazzucato en prof. dr. Ulrike Brunotte. In Senegal kreeg ik ondersteuning van prof. dr.
Pape Sakho van Cheikh Anta Diop University in Dakar.
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Verenigde Staten zijn gegaan. Echter, migratie kan bij een voortijdig

afgebroken migratietraject ook leiden tot stigmatisering, een grotere

kans op schulden en risico op mentale problemen. In dit artikel

beschrijf ik deze spanning. Ik begin met achtergrondinformatie over

migratie in de Senegalese context en mijn onderzoek. Vervolgens geef

ik aan de hand van twee verhalen van migranten die zijn teruggekeerd

in Senegal een inkijkje in hoe er wordt omgegaan met terugkeer in

Senegal en wat voor kansen en uitdagingen dit oplevert.

Migratie in de Senegalese context

Migratie maakt al eeuwenlang deel uit van het leven van Senegalese

families en is ook nu een onderdeel van het dagelijkse leven, zowel

binnen Senegal als internationaal (zie bijv. Maher 2017). Migreren is

een sociale praktijk die tegemoetkomt aan familiale en gemeenschap-

pelijke behoeften en wordt beschouwd als een vorm van solidariteit.

Het geld dat migranten terugsturen, vormt een belangrijk onderdeel

van het inkomen van veel Senegalese families. Migrant zijn biedt een

alternatieve vorm van sociale prestige en een manier om met de hoge

werkloosheid en minder passende banen in Senegal om te gaan

(Prothmann, 2017). In de overwegend islamitische Senegalese samen-

leving wordt migratie ook beschouwd als een morele ervaring. Tijdens

de reis leren migranten te vertrouwen in het geloof en om te gaan met

obstakels en moeilijke situaties, waardoor ze op persoonlijk vlak

groeien (Bredeloup 2017). Tegenwoordig, maar ook historisch gezien,

migreren meer mannen dan vrouwen uit Senegal (Mazzucato e.a.

2015). Bovendien leeft in Senegal het beeld dat migranten voor ont-

wikkeling in Senegal zorgen. Dit beeld wordt versterkt door verschei-

dene door het buitenland gefinancierde initiatieven, bijvoorbeeld van

nationale en internationale ngo’s, Europese staten en de Senegalese

overheid (Kabbanji 2013). Echter, migratie kan ook leiden tot stigmati-

sering als gevolg van afgebroken migratietrajecten, met name als

migranten met lege handen terugkeren.

Campagnes tegen irreguliere migratie en terugkeerprogramma’s

Sinds het begin van de jaren 2000 is de zogenaamde ‘pirogue-migra-

tie’, een vorm van migratie waarbij vooral jonge mannen per boot naar
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de Canarische Eilanden in Spanje proberen te reizen, een belangrijk

onderdeel van de discussie over migratie geworden. In de context van

beperkte legale opties om naar Europa te gaan, heeft dergelijke migra-

tie geleid tot veel doden, verscherpte grenscontroles, terugkeer- en

overnameovereenkomsten en talrijke bewustmakingscampagnes.

Deze campagnes, gefinancierd door Europese staten, proberen de

aspiraties van potentiële migranten en lokale gemeenschappen te

beïnvloeden door de risico’s en gevaren van irreguliere migratie te

benadrukken (zie bijv. Rodriguez 2019; Vammen 2021). De pirogue-

migrant wordt in deze campagnes in Senegal vaak afgeschilderd als

‘kamikaze’, ‘slachtoffer’ of een ‘naïeve avonturier’ die gedreven wordt

door onrealistische verwachtingen over Europa en de mogelijkheden

om economische rijkdom te verwerven (Degli Uberti 2014). Het voor-

noemde resulteert in praktijken van stilzwijgen en geheimhouding

rondom de reizen van migranten in Senegal (Gueye 2020), ook na

terugkeer, zowel vanwege het mogelijke stigma als vanwege de crimi-

nalisering van migratie. Uitgezette migranten die met lege handen

terugkeren, worden in deze context beschouwd als de ideale reclame

tegen illegale migratie, omdat het zou laten zien dat migratie niet

loont (Andersson 2014). Gemeenschappen en families stigmatiseren

vanuit Europa gedeporteerde migranten als mislukkelingen en schil-

deren hen af als lui, crimineel, dom of als pechvogels. Studies in Sene-

gal en omliggende landen wijzen uit dat gedeporteerden kunnen lij-

den onder een verlies van mannelijke status (Schultz 2020), schulden

en psychosociale problemen (Petit e.a. 2014). Ook de familieleden van

uitgezette migranten en degenen in hun bredere sociale netwerk lij-

den vaak financiële, beroepsmatige, sociale of culturele verliezen. Dit

kan extra druk geven om opnieuw te migreren. Onderzoek in Kaapver-

dië toont aan dat sommige migranten de associatie met criminaliteit

gebruiken om hun positie na terugkeer te versterken (zie Drotbohm

2012). Bij de deelnemers in dit onderzoek is dit niet vastgesteld; zij wil-

den zich juist distantiëren van de associatie met criminaliteit. Naast de

campagnes financieren Europese overheden verschillende ngo’s en

internationale organisaties die bezig zijn om vrijwillige terugkeer naar

en herintegratie in Senegal te bevorderen. Dit is onderdeel van het

beleid om migratie bij de ‘grondoorzaken’ aan te pakken. In zeker zin

passen deze programma’s ook bij de ambities die migranten zelf heb-

ben om Senegal te ontwikkelen (zie bijv. Åkesson & Baaz 2015; Sinatti

2015). De steun die na terugkeer geboden wordt, bestaat uit een spec-
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trum van maatregelen. Zo is er financiële, praktische, administratieve,

medische en psychosociale steun. De vrijwillige terugkeerpro-

gramma’s worden door verschillende overheden geïnitieerd, waardoor

er diversiteit kan ontstaan in hoe de terugkeerprogramma’s zijn inge-

richt en voor welke groep migranten steun beschikbaar is. Dit varieert

van een vliegticket of busreis naar Senegal, een sandwich en een taxirit

terug naar huis tot ondersteuning bij het oprichten van een eigen

bedrijf met een financiële bijdrage. De exacte cijfers van de verschil-

lende soorten terugkeer zijn moeilijk te achterhalen, omdat terugkeer

zonder inmenging van Europese overheden of organisaties niet of niet

volledig wordt bijgehouden (Schoumaker e.a. 2018). Migranten die

zonder de correcte papieren reizen, vallen hier ook buiten. Het aantal

gedwongen teruggekeerde Senegalese migranten uit Europa lijkt laag,

gelet op het aantal teruggekeerden dat een bevel om te vertrekken ont-

ving (Eurostat 2022). Het merendeel van de migranten die met vrijwil-

lige terugkeerprogramma’s terugkomen naar Senegal, bijvoorbeeld de

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), komt uit andere Afri-

kaanse landen, zoals Libië, Marokko of Algerije.

In de volgende paragrafen schets ik met behulp van de verhalen van

Oumar2 en Mamadou een beeld van hoe migranten die terugkeren

omgaan met hun situatie na terugkeer. Hoewel ieder verhaal uniek is,

zijn er verschillende elementen in hun verhalen illustratief voor veel

mannelijke deelnemers van mijn etnografisch onderzoek. Tussen 2017

en 2021 was ik een jaar in Senegal en onderhield ik tussentijds contact

met de deelnemers. Ik bracht tijd door met verschillende partijen die

bij het proces van terugkeermigratie betrokken zijn, maar vooral met

migranten die in Europa zijn geweest. Ik sprak met veertig mannen en

vijf vrouwen met een migratie-ervaring in Europa.3 Oumar en Mama-

dou zijn midden dertig en waren beiden meer dan tien jaar in Europa,

maar ze hebben verschillende soorten migratie ondernomen. Oumar

is met een studievisum met het vliegtuig gekomen en Mamadou als

een pirogue-migrant. Volgens de Europese migratiecategorieën zijn ze

elkaars tegenpolen: de ene is de ‘gewilde hoogopgeleide’ migrant, de

andere een ‘ongewenste illegale’ migrant. We zullen echter zien dat

het voor de ervaringen na terugkeer niet altijd uitmaakt hoe iemand

2 Om de identiteit van mijn deelnemers te beschermen zijn pseudoniemen gebruikt.
3 Naast veldwerk in Senegal was een deel van mijn onderzoek in Europa, maar voor dit arti-

kel richt ik me op de data uit Senegal.
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naar Europa is gemigreerd en vervolgens teruggekeerd is naar Senegal,

maar dat vooral het resultaat van hun traject telt en hoe zij zich (kun-

nen) positioneren in Senegal.

Twee verhalen van teruggekeerde mannelijke migranten in Senegal

Ik wacht in de schaduw van de bushalte in Dakar, de hoofdstad van Sene-

gal, en kijk naar de schoenveters en gymschoenen die er uitgestald staan.

Niet lang daarna zie ik een man met een grote glimlach op me afkomen.

Om zijn hals hangt een ketting van houten gebedskralen. Het is Mamadou,

een Senegalees van in de dertig. Een gezamenlijk contact vertelde me dat

hij ongeveer drie maanden geleden uit Europa werd uitgezet. Mamadou

wijst me nu comfortabel de weg en vraagt me speels in het Wolof, de meest

gesproken taal in Senegal, waar ik vandaan kom om mijn talenkennis te

testen. Hij woont sinds een maand in een kamer in Dakar. Ik ben verbaasd

over het relatieve gemak waarmee hij over zijn situatie na zijn recente

terugkeer naar Senegal spreekt, aangezien ik verschillende verhalen had

gelezen en gehoord over de moeilijke omstandigheden van gedeporteer-

den. Als ik hem er voorzichtig naar vraag, vat hij samen dat terugkomen

niet gemakkelijk is. Maar hij zegt: “Alhamdu lillah.4 Ik heb mijn hoofd nooit

laten zakken, nee, nee, nee. Ik ben jong. Ik ben een man. Alles wat zal

komen is ok.”

Idealen, die vaak in verband worden gebracht met masculiniteit, zoals

de noodzaak om sterk te zijn, geen emoties te tonen en kostwinner

zijn, worden soms gezien als schadelijk voor zowel mannen als vrou-

wen, omdat ze zouden kunnen leiden tot meer agressie en opgekropte

emoties. Voor sommige mannen, zoals Mamadou, die zijn migratiereis

eerder dan gepland afbrak, waren het dezelfde masculiene idealen die

hem hielpen om te gaan met de ervaringen van pijn en leed door zijn

deportatie.

Als man het stigma van deportatie bestrijden

Europa binnenkomen is moeilijk voor veel Senegalezen en juist

daarom snappen familieleden en hun omgeving vaak niet waarom

4 Wordt vaak gebruikt om God te prijzen of te danken, vrij vertaald: ‘Alle lof komt toe aan
God.’
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mensen terugkomen; zeker niet als ze terugkeren met weinig midde-

len. Migranten die als gedeporteerden terugkeren, lopen de kans om

in Senegal afgeschilderd te worden als misdadigers of dom genoeg om

teruggestuurd te zijn. Geconfronteerd met de moeilijkheid om

opnieuw te beginnen in hun voormalig thuisland, verwezen Mamadou

en andere teruggekeerde migranten die ik ontmoette, regelmatig naar

mannelijke idealen wanneer ze spraken over hun migratie-ervaringen.

Ze betwistten zelden het idee van stoer zijn, de kostwinner van het

gezin zijn en een trouwe moslim, ondanks hun huidige of vroegere

moeilijke situatie. Het gesprek van Mamadou met een Senegalese ver-

slaggever is daar een voorbeeld van. De verslaggever vroeg in een tele-

visie-interview, waarin Mamadou zijn deportatieverhaal vertelde, hoe

het met hem gaat sinds hij voor de tweede keer terug is in Senegal.

Mamadou antwoordde:

‘Het feit dat ik naar Senegal ben uitgezet, doet me persoonlijk geen pijn.

Maar als ik denk aan mijn familie die op me rekent, die wil dat ik slaag, dan

doet dat pijn. Ik ben niet getrouwd, maar ik heb een vader, een moeder,

zussen die op me rekenen. Maar ik geef toe, het is niet gemakkelijk.’

In het interview stelt hij de perceptie ter discussie dat deportatie een

individuele mislukking is en het gevolg van luiheid, criminaliteit of

domheid. In plaats daarvan wil hij het sociale onrecht laten zien, dat

zowel de Europese staten als de Senegalese staat de gedeporteerden

aandoen. Hoewel hij de categorie gedeporteerde aanvaardt, en daar-

mee de normen van het migratieregime herhaalt, gebruikt hij het

interview als een gelegenheid om het stereotype van de gedeporteerde

in twijfel te trekken. Hij benadrukt dat hij het goed deed in Europa: hij

was geïntegreerd, werkte hard, stuurde geld over, leerde de taal en

werd niet uitgezet wegens criminele daden. Hij vertelde mij in latere

gesprekken dat hij wil dat mensen in Senegal op de hoogte zijn van de

rol van de Senegalese staat bij uitzettingen en anderen waarschuwen.

Bovendien kon hij zo zich ook als man laten gelden door te laten zien

hoe hij eerder zijn familie hielp. Hij zei dat hij misschien nu niet aan

alle mannelijke idealen kan voldoen, maar hij dat in het verleden wel

heeft gedaan, en dat hij ernaar streeft het in de toekomst weer beter te

doen. Uit mijn gesprek met hem bleek dat hij Senegal weer zou kun-

nen verlaten, zoals hij deed na zijn eerste uitzetting, maar voor nu leek

hij manieren te zoeken om te blijven. Hoewel Mamadou relatief open
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was over zijn tweede ervaring met deportatie uit Europa, benadrukt hij

niet graag zijn ervaring met deportatie. Hij zei: ‘Als mensen er niet

naar vragen, vertel ik het niet.’

De kracht en de pijn van het zwijgen

Zwijgen kan zowel pijnlijk als versterkend zijn voor degene die terug is

en zijn omgeving. Ik leerde dit beter begrijpen toen ik Oumar ont-

moette. Hij vertelde me dat hij in Europa had gestudeerd en daarna

naar Senegal was teruggekeerd om te werken. Niet lang nadat we

elkaar hadden ontmoet, verliet hij Senegal plotseling weer om verder

te studeren in Europa. Jaren later zag ik hem terug en toen pas werd

een onuitgesproken deel van Oumar zijn reis onthuld: zijn eerste ver-

blijf in Europa was niet helemaal legaal. De eerste keer dat hij erheen

ging, had hij nadat zijn visum was afgelopen, een tijd zonder de juiste

papieren geleefd. Later werd hij uitgezet.

Het bleek dat ik niet de enige was aan wie Oumar niet zijn volledige

verhaal vertelde. Hij deelde dit zelden, omdat hij bang was dat mensen

het niet zouden begrijpen of zouden denken dat hij klaagde. Als Sene-

galese zoon en moslim zag hij het als een culturele en religieuze plicht

om zich niet uit te spreken, omdat het zijn familie ook zou kunnen

beschadigen. Hoewel zijn plotselinge terugkeer geen onderwerp voor

zijn omgeving was om direct naar te vragen, hadden mensen toch zo

hun gedachten. ‘Iedereen weet het, maar niemand weet het. Totdat we

het zeggen, weten we het niet’, zei hij. Hij vindt zijn negatieve imago

en het feit dat mensen niet met hem praten wreed. Het was moeilijk

om zijn gevoelens voor zichzelf te houden, maar hij zag het zwijgen

ook als een manier om zijn waarde te bewijzen en te laten zien hoe hij

in Europa gegroeid is als mens. Om te laten zien dat hij met moeilijke

situaties kon omgaan, plande hij in het geheim een nieuwe reis naar

Europa door daar opnieuw te gaan studeren. Hij vertelde de mensen

in zijn gemeenschap pas op de dag van zijn vertrek dat hij zou gaan.

Deze nieuwe reis stelde hem in staat weer een gevierde jongeman te

worden en de negatieve ideeën van zich af te schudden.

Einde van de migratiecyclus?

Het verhaal van Oumar, en in mindere mate dat van Mamadou, laat

zien hoe het in het midden laten van de exacte reden van terugkeer en
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zwijgen kunnen helpen om na terugkeer hun identiteit als man in

Senegal weer op te bouwen. Hoewel Mamadou in het openbaar sprak

over zijn deportatie-ervaringen, gaf hij toe dat er momenten en plaat-

sen waren, zowel in de publieke als in de privésfeer, waarop zwijgen

de voorkeur had. Discreet zijn en terugkeer presenteren als tijdelijk

waren veelvoorkomende manieren die informanten en hun families

gebruikten om hun positie in de gemeenschap en het narratief over

hun afgebroken trajecten te beïnvloeden. Hoewel deelnemers van dit

onderzoek verschillen in hoe zij naar Europa zijn gemigreerd en hoe

zij vervolgens weer zijn teruggekeerd, zijn delen van hun narratieven

in Senegal vergelijkbaar. Ze relateren zich aan positieve aspecten van

migratie en benadrukken hun groei, hoewel hun omgeving dit niet

altijd ziet.

Migratie was ook onderdeel van de oplossing voor zowel Oumar als

Mamadou. Europese overheden proberen daarentegen via organisa-

ties steun te bieden bij herintegratie in Senegal, zodat teruggekeerde

en potentiële migranten in Senegal blijven. Zowel Oumar als Mama-

dou kwamen uiteindelijk in aanraking met deze projecten. De tweede

keer kwam Oumar met diploma terug uit Europa en was hij onderdeel

van een zogenaamd vrijwillig terugkeerproject, dat hij had aange-

vraagd in Europa. In Senegal kreeg hij coaching bij het opzetten van

een bedrijf. Mamadou werd na zijn tweede gedwongen terugkeer in

Senegal benaderd door een organisatie, maar vertrouwde het in eerste

instantie niet. Net als veel andere migranten die ik sprak in Senegal

twijfelde hij aan de intentie van de vaak door Europa gefinancierde

programma’s en organisaties in Senegal. Ze vonden het onduidelijk of

ze hen wilden helpen of onderdeel waren van het beleid om migranten

te managen en/of uit te zetten (zie voor voorbeelden in Europa Kox &

Staring 2020; Kalir & Wissink 2016). Naast het wantrouwen jegens de

intenties van organisaties, zijn er ook praktische aspecten die deel-

name aan terugkeerprogramma’s belemmeren. Veel programma’s zijn

voor een beperkte tijd beschikbaar, bijvoorbeeld een jaar nadat

iemand is teruggekeerd, hebben veranderende voorwaarden gedu-

rende de tijd, wat wantrouwen kan veroorzaken, zijn niet toegankelijk

voor uitgezette migranten, of vereisen het maken van een business-

plan. Dit laatste is in de praktijk niet altijd haalbaar voor iemand die

recent teruggekeerd is, vanwege gebrek aan financiële middelen, geli-

miteerde recente lokale kennis en de stress die de onverwachte terug-

keer met zich meebrengt (zie ook Monti & Serrano 2022).
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Verhalen zoals die van Oumar en Mamadou tonen aan dat werken met

teruggekeerde en uitgezette migranten een delicate onderneming is.

Ze laten zien dat terugkeer vaak één fase van een complex migratietra-

ject is, in plaats van het einde van de migratiecyclus. Inzien dat

iemand in verschillende beleidscategorieën (vrijwillige terugkeer en

onvrijwillige terugkeer, legaal en illegaal) kan passen en dit kan veran-

deren gedurende de tijd, helpt om de aandacht te richten op de nuan-

ces en ambiguïteit van de verhalen van migranten. Het zet vraagtekens

bij de veronderstelling dat deportatie een ideale aanmoediging is

tegen geïllegaliseerde migratie, aangezien niet alle deportatie hoeft te

resulteren in een boodschap van mislukking in Senegal.

Conclusie

Mannelijke Senegalese migranten met een migratietraject in Europa

dat voortijdig stopt, moeten opnieuw een plek vinden. In Senegal

sprak ik met migranten die uit Europa zijn teruggekeerd. Uit mijn

onderzoek komt naar voren dat onderscheid maken tussen migranten

die vrijwillig of gedwongen zijn teruggekeerd niet zo eenduidig is.

Hoewel ik vooral geïnteresseerd was in migranten die terugkwamen

door zogenaamde vrijwillige terugkeerprogramma’s of uitzetting, zag

ik dat deze classificering in de praktijk niet overeenkwam met de

manier waarop migranten zichzelf positioneerden.

Migranten die vaak tegenover elkaar worden geplaatst wanneer er

gepraat wordt over migratie in Senegal, kunnen zichzelf op vergelijk-

bare manieren presenteren na hun terugkeer in Senegal. Een illegale

pirogue-migrant zoals Mamadou en een hoogopgeleide legale migrant

zoals Oumar ervaren allebei de moeilijkheden die migratie met zich

mee kan brengen, en de pijn van een vroegtijdig afgebroken migratie-

traject, zeker als man. Zwijgen over gedwongen terugkeer, jezelf rela-

teren aan dominante Senegalese masculiene normen en succesvolle

migranten, je terugkeer presenteren als tijdelijk en opnieuw migreren

kunnen oplossingen zijn om om te gaan met het stigma van een afge-

broken migratietraject. De participanten in mijn onderzoek distanti-

eerden zich hiermee van het negatieve stereotiepe beeld van de uitge-

zette criminele migrant en gebruikten de positieve associaties rondom

migratie in Senegal om naast slachtoffer vooral, voor zover mogelijk,

een goede man en een held te zijn.

doi: 10.5553/JV/016758502022048002007
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published four times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Justice and Security in cooperation with Boom juridisch. Each

issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (no. 2, 2022) is

Return migration: interests and perspectives.

25 years of Dutch policy on returns. The fiction of a coherent
immigration return policy
Huub Verbaten

This article describes 25 years of Dutch measures to increase the effec-

tiveness of immigration return policy. The preference under Dutch

migration policy is for independent return by foreign nationals who

are not allowed to remain. Forced return is seen as a necessary ele-

ment of a consistent return policy. The strategic country approach

assumes that the cooperation of countries of origin in forced return

can be improved through the use of positive or negative incentives

and good relations management. This article offers possible explana-

tions as to why the Netherlands is struggling with third-country coop-

eration on forced returns. The Dutch strategic approach to migration

has had hardly any results. It is therefore a fiction that a coherent

return policy has been pursued. Countries of origin prefer not to enter

into agreements because they benefit, for example, from remittances

and also apply a strategic approach. The problems experienced by the

Netherlands are not isolated, as most other destination countries of

migrants in Europe experience exactly the same.

Return through legitimacy. Alternatives for deterrence policy for
irregular migrants
Arjen Leerkes

Policies that seek to limit unwanted migration – which include govern-

mental efforts to promote the return of rejected asylum seekers and

(other) irregular migrants – tend to depend on negative sanctions and

deterrence. Such policies are known to come with various undesirable

side effects, while their effectiveness is also questionable. In this con-
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tribution, the author argues that paying more attention to the legiti-

macy of migration policies in the eyes of migrants and governments of

source and transit countries of irregular migration, can be an alterna-

tive way to promote migrant return. He also shows that deterrence

policies put pressure on how these actors perceive the legitimacy of

migration policies, which suggests that ‘instrumental’ and ‘normative’

models of compliance can only be combined to some extent. The

argument is based on various Dutch studies on migrant decisions and

intergovernmental cooperation on return, and some evidence from

the international literature on enforced return.

Individual responsibility for return: Looking for the limits
Christian Mommers

The notion that it is a migrant’s ‘own responsibility’ to return if he or

she can no longer stay in the Netherlands is one of the foundational

principles of return policy. It is a crucial instrument for the govern-

ment to deal with the many dilemmas that arise during return proce-

dures. If this individual responsibility remains too broadly defined,

however, it can have far-reaching implications for the human rights of

the individual. It can also mask the responsibilities of other actors in

the return procedure, notably those of the expelling government and

the country of return. This article looks at two elements where the

individual responsibility of migrants for return needs to be limited: in

relation to the destinations to which he or she must try to return, and

in terms of the actions he or she can and cannot be expected to take to

seek readmission and obtain travel documents. The article concludes

with a plea for a more nuanced and limited use of the notion of indi-

vidual responsibility in return procedures.

Between coercion and compulsion. How return counsellors realize
the ‘voluntary return’ of undocumented migrants
Laura Cleton

European governments widely celebrate and extensively fund ‘volun-

tary return’ programmes and assume that return counsellors play a

key role for their implementation. At the same time, these pro-

grammes rely on the cooperation of illegalized immigrants involved,

whereas the latter are often reluctant to do so. In this article, the

author therefore questions how much and what kind of agency indi-

vidual counsellors exercise to overcome this fundamental conflict of
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interest. Based on research conducted in the Netherlands, Belgium

and Austria, the author conceptualizes counsellors’ work as ‘aspira-

tions management’ that mediates the desires, hopes and interest of

precarious status migrants with the goals of governments seeking to

return them. The author analytically distinguishes three fundamen-

tally different counselling strategies: facilitating migrants’ existing

return aspirations, obtaining their compliance without inducing aspi-

rations, and/or inducing aspirations for return. The author ends this

article with critical reflections on the legitimacy and ethics of such

aspirations management.

Working on return in immigration detention? A look at the working
practices of return agents and their interactions with detainees
Lars Breuls

Immigration officers are active in both Dutch and Belgian immigra-

tion detention centers. Their task is to contribute to the forced return

of detained migrants without residence permits. There are, however,

clear differences between the Netherlands and Belgium in terms of

policy, organizational structure and prescribed tasks of these ‘return

agents’. This article describes these differences and shows how this

leads to different working practices. The immigration officers in the

Netherlands put more pressure on detainees in order to convince

them to cooperate with their forced return. This mainly leads to more

frustration among detainees. The social assistants in Belgium, how-

ever, state that working on return is difficult. They therefore make little

or no attempt to persuade detainees to leave. Although this leads to a

better living environment in the detention center, it does not alter the

feelings of injustice experienced by detainees.

Victims, criminals or heroes? Male migrants in Senegal after return
from Europe
Karlien Strijbosch

In Senegal, migration can be both a stigma and a privilege; it can

increase social standing, but also lead to stigmatization and suffering

as a consequence of aborted migration trajectory. This article shows

how Senegalese male migrants narrate and position themselves after

they return to Senegal in reaction to diverse social expectations. The

focus is on men who were deported from Europe or who lived there

under threat of deportation before returning to Senegal voluntarily.
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Based on ethnographic research in Senegal, the article shows how

these returnees, despite numerous difficulties, narrate success post-

return by engaging with masculine discourses of being a provider, pro-

tector and devout Muslim. Seeing return as temporary, silencing and

relating themselves to dominant Senegalese masculine norms and

successful migrants, regardless of the duration of return or whether it

was voluntary, can enable returnees to conceive belonging to Senegal-

ese society.
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