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Samenvatting 

Achtergrond 
 
Uitgeprocedeerde asielmigranten – daaronder zijn zowel asielzoekers van wie de 
asielaanvraag is afgewezen als voormalige asielvergunninghouders met een tijde-
lijke verblijfsvergunning die is geëindigd – moeten Nederland in beginsel binnen 28 
dagen te verlaten. Wie niet zelfstandig vertrekt, riskeert uitzetting. Uit eerder on-
derzoek komt naar voren dat zelfstandige terugkeer vaak problematisch is; in de 
praktijk blijft een aanzienlijke minderheid van de uitgeprocedeerde asielmigranten  
in Nederland als illegale migrant.  
 
Er is nationaal en internationaal een beginnende theorievorming over de vraag 
waarom een deel van de uitgeprocedeerde asielmigranten terugkeert naar het land 
van herkomst, terwijl anderen illegaal in het land van de asielaanvraag proberen  
te blijven. De betreffende literatuur is echter gebaseerd op kwalitatieve interviews 
onder een beperkt aantal respondenten. Daarnaast is er een wat uitgebreidere 
wetenschappelijke literatuur over terugkeer bij arbeidsmigranten. In de literatuur 
blijft echter onduidelijk in hoeverre de bevindingen ook gelden voor de (bijna) uit-
geprocedeerden asielmigranten. 
 
In dit onderzoek zijn de veronderstelde determinanten van zelfstandige terugkeer 
bij (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten voor het eerst kwantitatief getoetst.  
De doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te geven in het relatieve 
gewicht van een bepaalde verklarende factor ten opzichte van andere factoren  
die zijn geopperd. Er is in het onderzoek gekeken naar de intentie tot zelfstandige 
terugkeer, illegaal verblijf in Nederland en – in mindere mate – doormigreren naar 
een derde land. Feitelijk terugkeergedrag is niet onderzocht. 
 
De directe aanleiding voor het onderzoek was een WODC-evaluatie van het Euro-
pees Vluchtelingenfonds (EFV II) op verzoek van het programmasecretariaat Euro-
pese Fondsen, dat is ondergebracht bij het Ministerie van Justitie. De Europese 
Commissie heeft via dit fonds diverse projecten gesubsidieerd op het gebied van  
de opvang, integratie en terugkeer van asielmigranten, onder meer het zogeheten 
Toekomst in Perspectief project. Dat is een project van drie regionale afdelingen  
van VluchtelingenWerk waarin (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten op vrijwillige 
basis een serie gesprekken krijgen aangeboden over hun toekomstmogelijkheden, 
waaronder terugkeer. In het kader van de EVF evaluatie is het betreffende project 
als gevalsstudie meer uitgebreid geëvalueerd. Deze studie bestond dus uit twee 
delen: een deel waarin de determinanten van zelfstandige terugkeer worden be-
schreven en getoetst en een deel waarin het voornoemde terugkeerproject van 
VluchtelingenWerk wordt geëvalueerd. 
 
 
Onderzoeksvragen en methode 
 
De onderzoeksvragen luidden: 
• Hoe kunnen we verklaren waarom sommige uitgeprocedeerde asielmigranten 

onder druk van de overheid in het land van de asielaanvraag besluiten tot zelf-
standige terugkeer, terwijl anderen de voorkeur geven aan andere opties, met 
name aan illegaal verblijf? 
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• Wat waren de resultaten en effecten van het Toekomst in Perspectief project en  
– in het verlengde daarvan – in hoeverre kan de overheid indirect invloed uit-
oefenen op remigratiebeslissingen via het verlenen van projectsubsidies aan niet-
gouvernementele organisaties zoals VluchtelingenWerk? 

 
Deze onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van analyses van gegevens die 
zijn verzameld onder 108 (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten. Zij hebben een 
vragenlijst ingevuld, die merendeels bestond uit gesloten vragen. De vragenlijsten, 
die waren vertaald in de voornaamste ‘asieltalen’, zijn face-to-face afgenomen, zo-
nodig met behulp van een telefonische tolk. Van de 108 respondenten hadden 84 
personen nooit een asielvergunning gehad. Zij zijn geworven op diverse terugkeer-
centra verspreid over Nederland. De overige respondenten (24) hadden een tijde-
lijke asielvergunning (in zes gevallen: gehad) en woonden zelfstandig. De respon-
denten op de terugkeercentra zijn merendeels geworven met hulp van het Centraal 
Orgaan Asielzoekers, terwijl de overige respondenten werden aangedragen door 
diverse regionale afdelingen van VluchtelingenWerk. Onder de 108 respondenten 
waren 25 personen die hebben deelgenomen aan Toekomst in Perspectief. Een 
deel van de laatstgenoemde respondenten is tijdens de onderzoeksperiode met de 
gesprekscyclus gestart. Onder hen is de enquête twee maal afgenomen, zowel voor- 
als na de gesprekkencyclus. 
 
 
Resultaten ten aanzien van de determinanten van zelfstandige terugkeer 
 
Circa 80% van de 108 respondenten blijkt zeer negatief tegenover terugkeer te 
staan. Zij geven aan niet van plan te zijn om zelfstandig terug te keren. Een min-
derheid van ongeveer 20% sluit zelfstandige terugkeer niet categorisch uit, terwijl 
een enkeling echt van plan is om binnen twaalf maanden te remigreren. Er zijn in 
dit opzicht geen verschillen gevonden tussen respondenten die nooit een asiel-
vergunning hebben gehad en naar verwachting in de eindfase van de procedure 
waren aangekomen en respondenten die wel een tijdelijke asielvergunning hebben 
(gehad). 
Tegelijkertijd blijkt dat de meeste respondenten evenmin enthousiast zijn over het, 
in hun optiek, minst slechte en meest haalbare alternatief: in Nederland blijven zon-
der toestemming van de overheid. Zij maken zich zorgen over de gezondheidszorg 
voor illegalen en de mogelijkheden die zij als illegale migrant zouden hebben om 
inkomen en huisvesting te verwerven. Omdat legaal doormigreren voor de meeste 
respondenten geen optie is (wat als het gaat om EU landen ook feitelijk zo is, ge-
geven de Overeenkomst van Dublin), lijken veel uitgeprocedeerde asielmigranten 
het gevoel te hebben dat zij een keuze moeten maken tussen twee kwaden: ver-
plicht terugkeren naar het land van herkomst of onrechtmatig in Nederland blijven.  
De aangetroffen verschillen tussen de respondenten in de mate waarin zij van plan 
zijn om zelfstandig terug te keren blijken inderdaad goed verklaard te kunnen wor-
den op basis van de factoren die in de literatuur zijn genoemd. Die factoren blijken 
vooral gezocht te moeten worden in drie sferen: (1) (het beeld dat asielmigranten 
hebben van) de levenskansen in het land van herkomst, vooral op het gebied van 
de maatschappelijke veiligheid, (2) (het beeld dat asielmigranten hebben van) de 
levenskansen als illegale vreemdeling in Nederland en het risico op uitzetting dat 
verbonden is met een illegale verblijfsstatus, (3) (het beeld dat asielmigranten 
hebben van) de eigen gezondheid. Sommige veronderstelde determinanten van 
terugkeer, zoals het migratiemotief en de gepercipieerde mogelijkheden tot circu-
laire migratie, vonden geen of slechts beperkte empirische ondersteuning.  
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De meeste respondenten blijken zich ernstige zorgen maken over de veiligheid in 
het land van herkomst. Dit gegeven lijkt de belangrijkste verklaring te vormen voor 
de beperkte mate van terugkeerintentie. Eigenlijk zijn alleen personen die relatief 
optimistisch zijn over de veiligheid in het land van herkomst enthousiast over terug-
keer. Een gerelateerde bevinding is dat het verschil in veiligheid tussen Nederland 
en de herkomstlanden van veel groter belang lijkt te zijn om in Nederland te blijven 
dan verschillen in de economische situatie. Die bevinding bevestigt de teneur van 
het beschikbare kwalitatieve onderzoek.  
De mogelijkheid dat sommige respondenten de vragenlijst strategisch hebben inge-
vuld, waarbij zij zich, hopend op een verblijfsvergunning, zo veel mogelijk hebben 
gepresenteerd als politiek vluchteling, kan niet volledig worden uitgesloten. De 
analyses hebben echter geen aanwijzingen opgeleverd voor de gedachte dat de 
gerapporteerde onveiligheid sterk verschilt van de in werkelijkheid beleefde veilig-
heid. Ook zijn er geen redenen gevonden om aan te nemen dat de zorgen over de 
veiligheid in het land van herkomst verstoken zijn van elke objectieve grondslag. De 
respondenten geven in elk geval aan uit landen te komen die op basis van diverse 
door het WODC geraadpleegde criteria – daarbij is gebruik gemaakt van informatie 
van verschillende non-gouvernementele organisaties, zoals het Amerikaanse Free-
dom House en de Wereldgezondheidsorganisatie – als relatief onveilige landen moe-
ten worden aangemerkt. 
 
Het belangrijkste ‘tegenwicht’ tegen de geneigdheid van de meeste respondenten 
om in Nederland te blijven is het slechte verblijfsperspectief in Nederland als illegale 
migrant. Uit het onderzoek blijkt dat de kans op zelfstandige terugkeer toeneemt 
naarmate respondenten somberder zijn over hun levenskansen in de illegaliteit 
(gezondheidszorg, inkomen, huisvesting, veiligheid en dergelijke) en naarmate  
de dreiging van detentie en uitzetting toeneemt. Het slechte perspectief als illegale 
migrant lijkt niet te leiden tot enthousiasme over terugkeer. Bijna uitgeprocedeer- 
de asielzoekers lijken er veeleer door te worden bewogen om zelfstandige terugkeer 
niet langer categorisch uit te sluiten. Een deel van hen gaat terugkeer overwegen 
omdat het ‘moet’ en misschien niet onverstandig is, gegeven de risico’s die ver-
bonden zijn met illegaal verblijf, maar niet omdat men het zelf wenst.  
 
Het onderzoek laat zien dat een deel van de lage mate van terugkeerintentie toe-
geschreven lijkt te moeten worden aan gezondheidsproblemen. De indruk bestaat 
dat het merendeels gaat om psychische klachten. 
De studie laat zien dat er een sterk positief verband is tussen gezondheid en terug-
keerintentie. Gezondheid lijkt op verschillende manieren bij te dragen aan zelfstan-
dige terugkeer. Het gaat gepaard met een positiever oordeel over terugkeer en de 
maatschappelijke omstandigheden in het land van herkomst. Daarnaast lijkt het bij 
te dragen aan het (zelf)vertrouwen dat men terugkeer tot een succes kan maken. 
Verder zijn er aanwijzingen dat (psychisch) gezonde respondenten in vergelijking 
met respondenten met gezondheidsklachten in sterkere mate ontvankelijk zijn  
voor drang vanuit de overheid tot zelfstandige terugkeer wanneer zij bijna zijn uit-
geprocedeerd.  
De analyses suggereren echter dat het verband tussen gezondheid en terugkeer-
intentie niet louter en alleen kan worden toegeschreven aan strategische beant-
woording, waarbij de respondenten op grote schaal een slechte gezondheid zouden 
hebben voorgewend in de hoop zo het legale verblijf in Nederland op medische 
gronden te kunnen verlengen. Er moet niettemin rekening worden gehouden met  
de mogelijkheid dat het effect van gezondheid op terugkeerintentie in deze (cross-
sectionele) studie is overschat, aangezien terugkeerintentie ook een effect kan heb-
ben op gezondheid. Anders gezegd: het is mogelijk dat asielmigranten die Neder-
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land niet willen verlaten, maar dit wel moeten, bepaalde gezondheidsklachten 
ontwikkelen. 
 
 
Effecten en resultaten van het project Toekomst in Perspectief 
 
De deelnemers aan Toekomst in Perspectief blijken zeer negatief te zijn over terug-
keer en vinden illegaal verblijf een betere optie. Zij verschillen in dat opzicht niet 
van de respondenten die niet aan het project hebben deelgenomen. De intenties  
van de deelnemers aan het project blijken in de tijd vrij constant te zijn, zeker de 
intentie tot terugkeer. Eventuele veranderingen in de intentie tot terugkeer, illegaal 
verblijf of doormigreren, lijken meer het gevolg te zijn van een wijziging in de per-
soonlijke situatie, zoals het krijgen van een kind of een nieuwe of een verbroken 
relatie, dan van deelname aan het project.  
Hoewel het doorlopen van de gesprekscyclus weinig tot geen invloed lijkt te hebben 
op de intentie tot terugkeer, illegaal verblijf of doormigreren, geven vijf deelnemers 
aan dat de gesprekken hen in staat hebben gesteld om een betere beslissing te ne-
men over de toekomst. Daarnaast wordt VluchtelingenWerk als organisatie gewaar-
deerd. Er lijkt echter vooral waardering te zijn voor de ondersteuning die deze orga-
nisatie biedt bij de asielprocedure en het verblijf in Nederland, en minder voor de 
toekomstgesprekken. Al met al geeft de casus Toekomst in Perspectief geen steun 
aan de veronderstelling dat overheden zelfstandige terugkeer kunnen bevorderen 
door het subsidiëren van niet-gouvernementele organisaties.  
 
 
Discussie 
 
De bevindingen roepen drie vragen op. Ten eerste de vraag hoe verklaard kan wor-
den dat er zo een sterke discrepantie is tussen de gerapporteerde veiligheid in de 
landen van herkomst en de inschatting van de Nederlandse overheid daaromtrent. 
Er zijn enerzijds aanwijzingen gevonden dat het beeld dat respondenten hebben van 
de veiligheidssituatie in het land van herkomst niet altijd actueel is. Anderzijds kan 
het zijn dat de Nederlandse overheid onvoldoende recht doet aan een deel van de 
asielverzoeken, of in elk geval niet de mate van bescherming biedt die asielzoekers 
in Nederland hopen te vinden. Sommige respondenten leken duidelijk te zijn gemi-
greerd met een migratiemotief dat geen recht geeft op een asielvergunning. Bij een 
ander deel van de asielverzoeken is categorisering echter minder eenvoudig (zie ook 
Spijkerboer & Vermeulen, 2005). Dit laatste lijkt kenmerkend te zijn voor de meeste 
respondenten in de onderzoeksgroep.  
De tweede vraag is in hoeverre er via een verder restrictief illegalenbeleid nog veel 
winst te behalen valt als het gaat om terugkeer. Sinds het begin van de jaren 1990 
zijn er tal van maatregelen genomen om illegaal verblijf in Nederland onaantrek-
kelijk te maken. Dergelijke maatregelen lijken een zeker effect te hebben op terug-
keer, maar tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat de meeste respondenten 
illegaliteit nog altijd de beste optie vinden.  
De onderzoeksresultaten impliceren dat terugkeer is gediend bij het op peil houden 
en verbeteren van de (psychische) gezondheid van asielmigranten. Dit roept de 
vraag op in hoeverre de overheid op gronden van migratieregulering mag en wil 
investeren in de gezondheid van asielmigranten.  

 




