
Kans voor deel van actievoerende vluchtelingen  

 ‘Buiten Schuld’ regeling moet ruimer  
Uitgeprocedeerde vluchtelingen die kunnen bewijzen dat ze er alles 
aan gedaan hebben maar toch niet terug kunnen naar hun land, 
kunnen een ‘Buiten Schuld’-status krijgen. Volgens hulpverleners, 
advocaten en  politici zijn de eisen daarvoor veel te streng. De regeling 
moet ruimer, vinden zij.  

Vluchtelingen voeren al bijna twee jaar actie omdat ze het onmenselijk vinden dat ze op 
straat gezet zijn zonder mogelijkheid in eigen inkomen te voorzien terwijl ze ook niet weg 
kunnen uit Nederland. De regering houdt vol dat ze wel terug kunnen als ze maar 
meewerken. Ook al organiseren ze nog tien tentenkampen, die leveren hen geen 
verblijfsvergunning op. 

Dit bleek tijdens de verschillende debatten over de tentenkampen en Vluchtkerken in 
Den Haag. Echter, verschillende parlementsleden vroegen zich wel af of de Buiten 
Schuldregeling  wel zo goed werkt, nu veel actievoerende vluchtelingen erop wijzen dat 
ze niet terug kunnen.  

In het debat over het Kinderpardon 12 maart jl wezen parlementsleden erop dat er iets 
niet klopt aan het verhaal van de regering. Kinderen krijgen alleen een 
verblijfsvergunning in het kader van de pardonregeling als ze ‘voldoende hebben 
meegewerkt’ aan terugkeer. Maar als ze dat echt hebben gedaan, zouden ze toch allang 
een buitenschuld status gehad moeten hebben? 

De staatssecretaris beloofde dat hij in een brief opheldering zal geven. Ook sprak hij 3 
april met de Adviescommissie Vreemdelingenzaken over de Buiten Schuldregeling maar 
hij wil nog niets over dit gesprek zeggen. Eerst wacht hij het advies van die commissie 
af, laat zijn woordvoerder weten. Dat komt voor de zomer.  

Onmogelijke criteria 

Volgens hulpverleners en advocaten is het vrijwel onmogelijk aan de criteria van de 
huidige Buiten Schuldregeling te voldoen, daarom krijgt bijna niemand zo’n status. Ze 
wijzen erop dat de procedure  'jaren, jaren en jaren’ duurt en erg duur is. Al die tijd –dit 
kan wel twee tot vijf jaar duren–, hebben de mensen geen opvang of recht op werk. Het 
is dan erg moeilijk te overleven, laat staan de ruim 900 euro op te hoesten die de 
procedure kost.  

Petra Schultz van de Amsterdamse vluchtelingenorganisatie ASKV kent iemand die vijf 
jaar bezig was met die procedure. Collega-organisatie STIL uit Utrecht kent een 
voorbeeld van vier jaar. Volgens Schultz krijgen vluchtelingen ‘het nadeel van de twijfel’. 
“De bewijslast ligt helemaal bij hen. Het ligt altijd aan hen als de ambassade geen 
document of paspoort wil geven”. De vluchteling heeft dan vast bij de ambassade niet 
de juiste gegevens verstrekt.  



De criteria zijn volgens haar niet helder. “Er is altijd wel iets te verzinnen dat 'niet 
genoeg' is”. De Utrechtse advocaat Willem Boelens gebruikt bijna dezelfde formulering. 
Hij heeft een cliënt aan wiens nationaliteit en identiteit niet getwijfeld wordt, die alles 
gedaan heeft wat mogelijk is om aan reisdocumenten te komen maar toch geen Buiten 
Schuldvergunning krijgt want ‘meneer heeft toch niet genoeg gedaan’, vertelt Boelens. 
“Wat hij dan nog wel zou moeten doen geeft de Dienst Terugkeer en Vertrek niet aan”.  

Ambassades 

Volgens Boelens is een belangrijk knelpunt dat ‘de autoriteiten vaak niet of nauwelijks 
meewerken en uiteraard ook niet bereid zijn dat op papier te zetten’. Dit is ook de 
ervaring van zijn collega Maartje Terpstra uit Amsterdam. “Pas indien de ambassade een 
verklaring afgeeft dat een paspoort of Laissez Passer (eenmalig reisdocument, red) niet 
kan worden afgegeven om redenen die buiten de schuld van de vreemdeling liggen”, 
dan pas maak je volgens haar kans. Lastig voor de vluchteling is dat ambassades dit ‘in 
de regel’ niet doen. "Ze hebben er geen belang bij”.   

Joël Voordewind van de Christen Unie pleit voor verruiming  van de regeling, al weet hij 
nog niet hoe. Betrokkenen melden dat bijvoorbeeld een maximum aantal 
ambassadebezoeken of maximum aantal perioden  vreemdelingendetentie of maximum 
duur daarvan gesteld kunnen worden. Schultz vindt dat het goedkoper moet en dat de 
criteria en termijn helderder moeten worden. Ook vindt ze dat meer moet worden 
uitgegaan van de mogelijkheden die iemand heeft.  
 
Volgens Voordewind kan verruiming van de regeling vluchtelingen van de 
tentenkampen en vluchtkerken helpen. Terpstra verwacht dat ‘een enkel individu’ er 
wel mee geholpen is, zoals Ethiopiërs en Eritreeërs die niet door een van die twee 
landen als burger erkend worden. Voor Irakezen en Somaliërs, de grootste groepen 
actievoerders, ziet ze dit niet als oplossing.  Rian Ederveen van het LOS noemt 
Buitenschuld een ‘zwak alternatief’ voor Somaliërs die een vluchtelingenstatus zouden 
moeten krijgen. “In eerste instantie moet het toelatingsbeleid veranderd worden 
natuurlijk”.  
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