
“Geen mens is illegaal” 
 
Door Johannes ten Hoor 
 
Al geruime tijd is er in de media en het publieke debat opschudding over het wetsvoorstel dat het 
strafbaar stellen van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland mogelijk moet maken. Onder 
de leus ‘Geen mens is illegaal’ gingen actievoerders de straat op om tegen het voorstel te 
protesteren. Wat is het nut van een dergelijk wetsvoorstel en waar liggen de knelpunten? 
 
In juli 2011 besloot het kabinet Rutte-I om illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland strafbaar 
te stellen. Volgens toenmalig minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) was de belangrijkste reden 
dat het kabinet overlast en crimineel gedrag rondom illegaliteit op deze manier wilde tegengaan. Er 
zou geen heksenjacht op illegalen komen, verzekerde hij. Het gaat vooral om de preventieve werking 
en het extra kunnen beboeten van vreemdelingen die illegaal in Nederland zijn en hier een 
overtreding begaan. 
 
Inmiddels is het wetsvoorstel goedgekeurd door de Ministerraad en zal het binnenkort in de Tweede 
Kamer behandeld worden. Het wetsvoorstel bestaat uit een toevoeging aan de Vreemdelingenwet 
2000, een wet die sinds 1 april 2001 van kracht is. Het voorstel betreft een toevoeging aan artikel 108 
over strafbepalingen. De toevoeging houdt concreet in dat de meerderjarige vreemdeling die niet 
rechtmatig in Nederland verblijft, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of 
geldboete van de tweede categorie [hoogstens €3.800]. 
 
Vreemdelingen moeten Nederland verlaten als de Immigratie- en Naturalisatiedienst de aanvraag 
voor een verblijfsvergunning afwijst en de rechter ook het eventueel ingediende (hoger) beroep 
heeft afgewezen, de aflopende verblijfsvergunning niet verlengt of de verblijfsvergunning intrekt. Er 
geldt een vertrektermijn van vier weken. Ook vreemdelingen die in Nederland verblijven maar nooit 
een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, zijn illegaal en moeten Nederland verlaten. 
 
Strafbaarstelling overbodig 
Dat het illegaal verblijf van vreemdelingen tot op heden nog niet strafbaar is, wil niet zeggen dat men 
straffeloos illegaal op Nederlands grondgebied kan verkeren. Wie illegaal wordt aangetroffen kan in 
vreemdelingenbewaring worden gesteld om zodoende een spoedige uitzetting te bewerkstelligen. 
Daarnaast bestaat er de ‘ongewenstverklaring’ die personen die onrechtmatig in Nederland 
verblijven opgelegd kan worden, meestal wanneer zij een misdrijf begaan. Wie zich met een 
ongewenstverklaring toch in Nederland begeeft kan tot een gevangenisstraf van ten hoogste 6 
maanden worden veroordeeld. 
 
Het is gezien deze regels ook niet verwonderlijk dat strafbaarstelling van illegaliteit lange tijd als 
overbodig werd gezien. In 2001 schreef toenmalig Staatssecretaris van Justitie Ella Kalsbeek (PvdA) 
aan de Tweede Kamer: ‘Er bestaan reeds voldoende mogelijkheden om illegaal verblijf in Nederland 
te bestrijden. Het strafbaar stellen van illegaliteit biedt mijns inziens geen meerwaarde. Ik zie dan 
ook geen reden om over te gaan tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.’ Dat aan die situatie weinig 
veranderd is, bleek uit een in januari 2012 uitgebracht advies van de Raad van State. Daarin werd het 
kabinet opgeroepen om het voorstel nogmaals te overwegen, onder andere omdat de Raad van State 
het nut en de noodzaak van de maatregel aanvechtbaar vond. 
 
Terugkeer onmogelijk 
Eén van de kritiekpunten op het wetsvoorstel is dat er een grote groep asielzoekers is die niet 
uitgezet kan worden. Soms omdat de situatie in het thuisland toch te gevaarlijk is (bijv. Somalië) of 



omdat een land, om welke reden dan ook, geen terugkerende asielzoekers toelaat - dit is het geval in 
Irak. Door de vreemdeling zelf verantwoordelijk te houden voor vertrek heeft de overheid zich aan 
deze problematiek onttrokken. Deze mensen belanden in een ‘door het Nederlandse beleid 
geschapen vacuüm’, zo schreef Thomas Spijkerboer (hoogleraar migratierecht aan de VU) in de NRC. 
Volgens Spijkerboer gaat het hier dan ook niet zozeer om een humanitair probleem, als wel om een 
politiek probleem. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf lost daar niets aan op. 
 
Vertraging van vertrek 
Toen het wetsvoorstel bekend werd, ontstond er daarnaast discussie over de vraag of deze 
maatregel in overeenstemming is met de Europese wetgeving op dit gebied. ‘Het probleem van 
strafbaarstelling is dat dit kan leiden tot opsluiting, niet met doel om uit te zetten, maar om te 
bestraffen’ laat een medewerker van Amnesty International desgevraagd weten. ‘Dit was het geval in 
Franse en Italiaanse zaken bij het Europese Hof van Justitie. Het Hof heeft bepaald dat bestraffing 
van illegaliteit niet mag betekenen dat uitzetting vertraagd of belemmerd wordt. Nederland heeft dit 
in het voorstel proberen te ondervangen door geen gevangenisstraf op te leggen bij illegaliteit, maar 
door gebruik van een boete. Probleem is echter wel dat als een vreemdeling die boete niet kan 
betalen (wat mogelijk vaak het geval zal zijn) er vervangende hechtenis wordt opgelegd. Dit zou dan 
weer leiden tot vertraging, want de vreemdeling moet dan eerst de vervangende hechtenis uitzitten 
voordat uitzetting aan de orde is. Dit probeert de regering dan weer te ondervangen door het 
principe vast te leggen dat uitzetting vóór bestraffing gaat. Nu heeft VluchtelingenWerk onlangs 
terecht opgemerkt dat in strafrechtelijke detentielocaties er helemaal geen systeem is om de 
uitzetting te regelen. Dit gebeurt allemaal in speciale vreemdelingendetentielocaties, maar daar 
komt iemand pas te zitten nadat zijn strafrechtelijke detentie is beëindigd. Zodoende kan er dus ook 
bij de vorm die de regering kiest sprake zijn van vertraging van het terugkeerproces.’ 
 
Overigens laat Amnesty weten dat een eventuele incompatibiliteit met het EU-recht niet de reden is 
dat ze het wetsvoorstel afwijzen. ‘We vinden het gebruik van het strafrecht in deze zaak 
disproportioneel en ook hebben we grote zorgen over de negatieve effecten van strafbaarstelling op 
de mensenrechten van migranten.’ Deze zorgen worden gedeeld door het College voor de Rechten 
van de Mens: ‘Bijvoorbeeld dat mensen zonder verblijfsvergunning, uit angst voor strafrechtelijke 
vervolging, minder snel hulp zoeken bij een dokter als zij ziek zijn of hun kinderen naar school laten 
gaan. Of dat deze groep mensen uit angst voor strafrechtelijke vervolging geen aangifte doet 
wanneer zij worden uitgebuit of slachtoffer zijn van geweld. De kwetsbaarheid van de toch al 
kwetsbare groep wordt dan groter.’ Waar het doel was om criminaliteit rondom illegaliteit met deze 
maatregel aan te pakken, verdwijnen zaken als uitbuiting en mensenhandel dus enkel verder uit het 
zicht. 
 
Dat het voorstel om illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland strafbaar te stellen op weinig 
steun hoeft te rekenen moge duidelijk zijn. De maatregel zou een aantal problemen rondom 
illegaliteit moeten oplossen, maar slaagt hier niet of nauwelijks in. Het gevaar dreigt zelfs dat 
illegalen nog verder uit het zicht verdwijnen, met onwenselijke gevolgen voor hun rechtspositie en 
bescherming tegen uitbuiting en mensenhandel als gevolg. Bovendien lijkt de politiek weg te kijken 
van de vreemdelingen die überhaupt niet weg kunnen uit Nederland. Dit brengt mij bij de conclusie 
dat je als christendemocraat wat raar kunst- en vliegwerk dient te verrichten om een dergelijk 
voorstel in overeenstemming te brengen met de christendemocratische beginselen. 


