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Wat gaat 2021 ons brengen? 
In de eerste plaats 
hopelijk de vaccins en 
daarmee weer de moge-
lijkheid om te reizen. 

Dat zou ook een eind maken aan de ellende 
voor migranten die hun mvv niet kunnen 
ophalen in het land van herkomst – lees hier-
over in dit nummer de bijdrage van Esthelle 
Jansen-Mahfoud. Hopelijk zal ook het inter-
menselijk contact weer centraal komen te 
staan en een einde komen aan de gebrekkige 
communicatievormen van IND-medewer-
kers en rechters, zoals telehoren. Dan kan er 
ook een einde komen aan het helemaal niet 
mondeling horen van vreemdelingen.

Dan het voorstel van de Europese Commissie 
voor een nieuw Migratie- en Asielpact. In 
dit nummer twee artikelen hierover: de 
Kroniek Europees migratierecht van Eva 
Berger, Willem Hutten en Tamara Karg, en 
een commentaar op de onderdelen van het 
Pact door medewerkers van het Centrum 
voor Migratierecht (Radboud Universiteit). 
Het voorgestelde pact bevat geen daadwer-
kelijke oplossingen voor de problemen van 
migranten die naar de EU willen komen, 
noch voor die waar de EU bij de opvang van 
die migranten voor staat. Het pact is immers 
vooral gericht op het buiten de EU houden en 
terugsturen van asielzoekers. De Nederlandse 
regering wil er nog een schep bovenop doen, 
bijvoorbeeld door in alle gevallen de grens-
procedure verplicht te stellen.

In de Tweede Kamer kreeg staatssecretaris 
Broekers-Knol de vraag of asielzoekers dan 
helemaal niet meer naar Nederland kunnen 
komen, als elke asielzoeker kan worden 
teruggestuurd naar een grensprocedure 
elders (AO van 11 november jl.). Jawel, zo 
luidde het antwoord, als een asielzoeker met 

een parachute in Ter Apel landt, dan doen we 
in Ter Apel de grensprocedure.
Deze misplaatste grap laat zien waar het de 
regering om te doen is: de komst van asiel-
zoekers naar Nederland onmogelijk maken. 
Overigens is parachutespringen alleen al een 
illusie omdat daarvoor een vliegtuig nodig is. 
De toegang tot vliegtuigen is echter in prin-
cipe afgesloten voor asielzoekers door de 
Passagiersvervoerdersrichtlijn (Ri 2001/51). 
Die richtlijn houdt immers in dat luchtvaart-
maatschappijen geen derdelanders zonder 
visum mogen accepteren op vluchten naar de 
EU, op straffe van een boete van € 5000 per 
persoon en het onmiddellijk realiseren van de 
terugkeer per vliegtuig van de ongenode gast.

En dan brengt 2021 natuurlijk de Tweede 
Kamerverkiezingen in maart. In een komend 
nummer van dit blad zullen de migratiepa-
ragrafen van verschillende verkiezingspro-
gramma’s worden vergeleken. Dat is nodig 
omdat we in sommige conceptprogramma’s 
verontrustende plannen zien. Zo wil de VVD 
in tijden van crisis het recht opschorten om 
in Nederland asiel aan te vragen en sluiting 
van de Nederlandse grenzen. Dat betekent 
in feite het uittreden van Nederland uit het 
Vluchtelingenverdrag.

We leven in een merkwaardige wereld. Ener-
zijds verlangen we naar het heropenen van de 
grenzen door de vaccins, anderzijds geldt dat 
verlangen geenszins als het mensen betreft 
die hun toevlucht zoeken in de Nederland of 
elders in de EU. Voor hen sluiten de grenzen 
zich steeds meer en lijken de politieke 
plannen op de coronamaatregelen, maar dan 
niet gericht op het tegenhouden van het virus 
maar gericht op het tegenhouden van henzelf.
We weten niet precies wat 2021 gaat brengen 
maar alles wat een harde landing kan 
verzachten, is welkom.
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