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Asieladvocaten
worstelen met
‘vage brief’ over
generaal pardon

Het is
gezegd

De Grote Van Dale kent
ruim twintig samenstellingen met -streek. De
ergste van het hele stel
is advocatenstreek.
Woordenschrijver Ewoud
Sanders in NRC-Handelsblad,
12 december

Michel Knapen
journalist
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Talloze regularisatieregelingen heeft hij sinds 197
meegemaakt, en steeds vielen
er vreemdelingen buiten
de boot. En de kans dat dit
in 2007 opnieuw gebeurt is

‘Dan moet Nederland
het Vluchtelingenverdrag
maar opzeggen’
zeker aanwezig, zegt de Alkmaarse asielrechtadvocaat
A. van Driel. Dit vindt ook
P. Baudoin, asielrechtadvocaat te ’s-Hertogenbosch: met
de ‘vage brief’ over het generaal pardon van de regering
moet er nu vooral worden
gezorgd dat vreemdelingen
in Nederland blijven. ‘Een
cliënt, die in 1997 asiel had
aangevraagd, was in 2000
uitgeprocedeerd. Hij is altijd
in het land gebleven. Eind
december liet de IND op een
bewaringszitting weten dat
hij niet onder het generaal
pardon valt. Dat valt echter
nog te bezien.’
De precieze invulling van
het generaal pardon bepaalt
wie er wel en wie niet in het
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land mogen blijven, maar
daarover is de regering
vaag. Baudoin: ‘Wie vallen
eronder? Zijn dat mensen
die altijd in de opvang hebben gezeten en bekend zijn
bij de IND? Zijn dat ook
uitgeprocedeerden die altijd
in Nederland zijn gebleven?
Vallen illegalen er ook onder?
Dat is allemaal erg onduidelijk.’
Wie voor 1 april 2001 asiel
heeft aangevraagd en nog in
de procedure zit, mag vooralsnog blijven, maar een definitief oordeel komt pas met
de invulling van het generaal
pardon. Van Driel: ‘De regering stelt in haar brief dat
er bij “klemmende redenen
van humanitaire aard, zoals
families met schoolgaande
kinderen” mensen kunnen
blijven. Verdonk heeft mensen al op dezelfde gronden
afgewezen.’ De regering zal
nu criteria moeten opstellen
die een invulling geven van
deze klemmende redenen,
zegt Van Driel. ‘Verdonk
heeft dat altijd geweigerd
en daarvoor is ze onlangs
door de Raad van State op de
vingers getikt.’
Vooralsnog blijven vreem-

delingen hun hoop vestigen
op een uitgebreid generaal
pardon. ‘Op dit moment zie
ik dat als een nieuw argument om mensen in Nederland te houden’, zegt Baudoin, ook al weet niemand
hoe het er precies uit komt te
zien. ‘Twee cliënten hebben
al gebeld met de mededeling:
probeer ervoor te zorgen
dat ik nog even kan blijven,
zodat ik over enige tijd onder
het generaal pardon val.’
Pas als de regeling bij de
kabinetsformatie definitief
wordt, weten Van Driel en
Baudoin of zij veel (nieuwe)
zaken zal krijgen. ‘Is het klip
en klaar wie er wel en niet
onder het generaal pardon
vallen, dan hoef ik weinig
te procederen. Maar is de
regeling vaag, dan zal er veel
worden geprocedeerd.’
Van Driel: ‘Geen advocaat
kan nu inschatten hoe het
generaal pardon uitpakt.
Natuurlijk bepleit ik een
regeling waar veel vreemdelingen onder vallen. Wordt
het beleid van het huidige
kabinet echter voortgezet,
dan moet Nederland het
Vluchtelingenverdrag maar
opzeggen.’

In die betere kringen
wordt nu eens het
belang van de persvrijheid luid beleden,
maar als iemand uit de
eigen buurt ‘slachtoffer’ van de pers dreigt te
worden, geven ze even
luid af op die apen van
journalisten die zij eens
mores zouden moeten
leren.
Willem van Manen in Het
Parool, 9 december
Wij zijn maar gewone
mensen. Klaarblijkelijk
was de zaak niet interessant genoeg.
Moeder Van der Schoor en haar
ontslagen zoon schakelen een
advocaat in, maar die volstaat
met het versturen van een
‘standaardbriefje’, en laat
daarna niets meer van zich
horen, AD, 1 december
Via de boekjes maken
we er iets leuks van.
Monique Verboven over door
haar geschreven kinderboekjes
die het taboe op gedetineerde
moeders moeten doorbreken,
Trouw, 24 november
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