Uitgeprocedeerd
Is een asielverzoek afgewezen, dan houdt dat vanzelf in dat de ex-asielzoeker de opvang
binnen 28 dagen moet verlaten. Tevens kent die beschikking een zogenoemde vertrekplicht.
Men dient uit eigen beweging Nederland te verlaten. dat houdt ook in, dat men zelf dient te
zorgen voor de benodigde reisdocumenten.
Hulp bij terugkeer
Een uitgeprocedeerde asielzoeker die vrijwillige terugkeert kan hulp krijgen van de
Internationale Organisatie voor Migratie. Tevens is er een bedrag van € 1.750 per volwassene
of alleenstaande minderjarige vreemdeling beschikbaar en € 880 voor een meereizend kind. Dit
bedrag is bedoeld voor herintegratie in het land van herkomst. Voor verschillende landen
bestaan ook herintegratieprojecten die voorzien in concrete hulp na terugkeer. Verder zijn er
ook speciale herintegratieprojecten voor (ex-)AMV’s die terugkeren.
Vrijheidsbeneming
Voldoet iemand niet aan de verplichting om Nederland te verlaten, dan is hij in principe illegaal
in Nederland. De vreemdelingendienst heeft dan de bevoegdheid iemand in vreemdelingenbewaring te nemen met als doel hem uit te zetten.
Sinds 2001 heeft de vreemdelingendienst heeft aanzienlijke bevoegdheden. De regels voor
aanhouding, binnentreden van woningen of het in beslag nemen van reisdocumenten zijn
behoorlijk soepel. Zo is er in veel gevallen geen last meer nodig van de Officier van Justitie om
de woning van een niet rechtmatig in Nederland verblijvende asielzoeker binnen te treden,
bijvoorbeeld als de vreemdelingendienst meent dat er een redelijk vermoeden van illegaal
verblijf is. Het criterium “redelijke vermoeden van illegaal verblijf” is nogal rekbaar en weinig
concreet. In de praktijk blijkt de vreemdelingendienst vrij veel armslag te krijgen van de rechter.
Buitenschuldverklaring
Het komt nog al eens voor, dat een uitgeprocedeerde asielzoeker niet terug kan naar het land
van herkomst, omdat dat land weigert de benodigde documenten af te geven. Sommige landen
staan terugkeer niet toe van mensen die dat land ontvlucht zijn. Bij sommige andere landen is
het vaak onmogelijk om te bewijzen dat je staatsburger van dat land bent. Een Somaliër heeft
bijvoorbeeld geen geldig paspoort, omdat er in Somalië al jarenlang geen bevoegd gezag is die
paspoorten uitgeeft. Andere vluchtelingen hebben wellicht hun reisdocumenten moeten
afgeven aan mensensmokkelaars die hen naar Europa brachten. En zo zijn er wel meer
redenen waarom iemand niet kan terugkeren. In al dat soort gevallen is een verblijfsvergunning
in principe mogelijk op grond van het Buiten-schuldcriterium.
In de praktijk is het echter uitermate moeilijk om in aanmerking te komen voor het buitenschuldcriterium. De uitgeprocedeerde asielzoeker moet echt alles uit de kast hebben gehaald
om aan de benodigde papieren te komen. Hij moet bijvoorbeeld ook acties ondernemen die met
honderd procent zekerheid kansloos zijn. Alle pogingen die gedaan zijn moeten ook
nauwkeurig gedocumenteerd worden. Ook dat valt lang niet altijd mee. Het komt bijvoorbeeld
voor, dat iemand naar de ambassade van zijn land gaat voor de aanvraag van een laissez
passer, maar niet wordt te woord gestaan. Zijn aanvraag wordt niet in behandeling genomen en
hij krijgt dus ook geen (schriftelijke) afwijzing, maar hij moet wel bewijzen dat hij meerdere
malen naar de ambassade is geweest en dat men weigerde hem te woord te staan.
Wordt er een “Buiten-schuld status” afgegeven, dan geldt deze voor een periode van 1 jaar.
Verlenging tot maximaal 3 jaar is mogelijk. Gedurende die tijd moet de uitgeprocedeerde
asielzoeker alles in het werk blijven stellen om de benodigde documenten te verkrijgen. Na 3
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jaar kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) een ‘zwaarwegend advies’ geven om status te
verlenen. De IND zal zo’n advies waarschijnlijk wel opvolgen, maar is daartoe niet verplicht.
Geklinkerd
Met enige regelmaat verschijnen er nieuwsberichten over asielzoekers die op straat zijn gezet,
oftewel ‘geklinkerd’ zijn. Het komt bijvoorbeeld voor na een negatieve uitspraak in beroep of
wanneer iemand al maanden in de vbl verblijft en de verdenking bestaat dat de hij niet
meewerkt aan terugkeer.
Vaak gaat het bij uitgeprocedeerde asielzoekers die ‘geklinkerd’ worden om ingewikkelde
situaties. Het voert te ver om daar in dit verband op in te gaan. U kunt er meer over lezen in de
brochure ‘In contact met uitgeprocedeerde en dakloze asielzoekers’. In die brochure vindt u ook
advies op welke wijze kan worden geholpen en welke instanties daarbij van dienst kunnen zijn.
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