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Leers telt alle uitzettingenmee
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

AMSTERDAMOppositiepartijen
D66, SP, PvdA en GroenLinks eisen
tekst en uitleg vanminister Leers
van Immigratie en Asiel over het
aantal uitzettingen van asielzoe-
kers. Woensdagavond bleek dat
Leers veelminder asielzoekers
uitzet dan zij tot dan toe dachten.
Meer dan de helft van de uitgezet-
te vreemdelingen heeft namelijk
nooit asiel aangevraagd.

In de halfjaarlijkse Rapportage
Vreemdelingenketen rept Leers van
3.240 gedwongen uitzettingen in de
tweede helft van 2011. Daarbij inbe-
grepen zijn 1.930 vreemdelingen die
door de Koninklijke Marechaussee
(KMar) en de Rotterdamse Zeehaven-
politie (ZHP) de toegang tot Neder-
land is geweigerd. Het ‘echte’ aantal
gedwongen uitzettingen is daardoor
aanzienlijk lager, namelijk 1.310.

Vreemdelingen die aan de grens
worden tegengehouden, kunnen er-
voor kiezen asiel aan te vragen. Doen
zij dat niet, dan worden zij direct te-
ruggestuurd naar het land van her-
komst. ‘Denk daarbij aan bolletjes-
slikkers, toeristen die geen visum
hebben, of gezochte misdadigers’,
zegt de woordvoerder van minister
Leers.
‘De overheid suggereert dat het

wel om uitgeprocedeerde asielzoe-
kers gaat’, zei hoogleraar migratie-
en integratiestudies Han Entzinger
woensdag in actualiteitenprogram-
ma Nieuwsuur. ‘Je moet de cijfers
lang en intensief bestuderen wil je
een beetje begrijpen wat er echt aan
de hand is.’
PvdA-Kamerlid Martijn van Dam

vermoedt dat de cijfers bewust door
de minister zijn opgeklopt. ‘VVD en
CDA doen stoer over de rug van
vluchtelingen. Dit is een triest keur-
merk van de politiek van het huidige
kabinet.’ Samen met oppositiepart-

ners D66, SP en GroenLinks eist hij
een verklaring van Leers. ‘We willen
duidelijke, heldere en eerlijke cijfers
over de terugkeer van asielzoekers’,
zegt Gerard Schouw (D66).
Minister Leers is zich echter van

geen kwaad bewust. Zijn woordvoer-
der laatwetendat de cijferswel dege-

lijk helder zijn. Er wordt in de rap-
portage immers gesproken over een
‘ketenbrede uitstroom’ van asielzoe-
kers. Daaronder verstaat hetministe-
rie niet alleen chartervluchten met
uitgeprocedeerde asielzoekers,maar
ook toegangsweigeringen aan de
grens.
‘Ik kan me voorstellen dat de lezer

ermoeitemee heeft omdat te begrij-
pen’, zegt de woordvoerder. ‘Maar
van ervaren Kamerleden, die deze
rapportage al jaren onder ogen krij-
gen, mag toch verwacht worden dat
ze het snappen.’ De oppositiepartij-
en zeggenechterniet opdehoogte te
zijn van die manier van registreren,
net als het CDA vanminister Leers.
In de tweede helft van 2011 vertrok-

ken volgens de cijfers van het minis-
terie 10.670 vreemdelingen uit Ne-
derland. Dat cijfer is al enkele jaren
redelijk stabiel. Naast de 3.240 ge-
dwongen uitzettingen, gingen 2.180
asielzoekers uit vrije wil. Nog eens
5.250 vreemdelingen vertrokken
‘zelfstandig zonder toezicht’. Daarbij
gaat het voornamelijk om uitgepro-
cedeerde asielzoekers die niet uitzet-
baar zijn, bijvoorbeeld omdat het
land van herkomst niet meewerkt
aan een gedwongen uitzetting. Zij
zijn volgens het ministerie ‘zelfstan-
dig naar het buitenland vertrokken
of in de illegaliteit beland’.

Ministerwil onderzoeknaar Tena-kwestie
Van onze verslaggeefster
Elsbeth Stoker

AMSTERDAMMinister Edith Schip-
pers van Volksgezondheid onder-
zoekt of apothekers zonder toe-
stemming van patiënten privacy-
gegevens aan fabrikant Tena heb-
ben verstrekt.

‘We zoeken zo snel mogelijk uit wat
er aan de hand is en zullen het niet
nalaten passendemaatregelen te ne-
men’, zegt een woordvoerder. Voor-
alsnog mogen de Tena-verpleegkun-
digen doorgaan met het bellen van
patiënten, aldus deminister.

GroenLinks riep donderdag juist
op om deze werkwijze te staken tot-
dat de resultaten van het onderzoek
bekend zijn. ‘Er zijnnog te veel vraag-
tekens over dezemethode’, aldus Ka-
merlid Linda Voortman. Een woord-
voerder van Tena liet weten dat het
bedrijf ‘nog nadenkt’ over de optie
om te stoppen.
Donderdag bleek dat veel inconti-

nente patiënten deze zomer een tele-
foontje kregen van een medewerker
van luierfabrikant Tena met vragen
over hun urineverlies. Deze Tena-me-
dewerker beoordeelde vervolgens
hoeveel en welke luiers die patiënt
nodig heeft.

Het gaat om patiënten die verze-
kerd zijnbij Achmea.Deze zorgverze-
keraar bezuinigt op incontinentie-
materiaal en wil verspilling tegen
gaan. Achmea eist daarom van apo-
thekers dat alle patiënten na een ge-
sprek worden ingedeeld in een ge-
bruikersgroep. Op basis daarvan
wordt bepaald welk incontinentie-
materiaal de patiënt krijgt.
Omdat apothekers nauwelijks iets

verdienen op dit product, heeft een
groep van tweehonderd apothekers
het voeren van patiëntgesprekken
uitbesteed aan Tena. Voor het bedrijf
is dit aantrekkelijk, omdat de mede-
werkers een Tena-product kunnen

voorschrijven. Het verschaffen van
patiëntinformatie aan fabrikanten
mag echter niet zonder toestem-
ming. Tena stelt dat de patiënten
hebben ingestemd. Volgens een ano-
niememedewerker klopt dit niet. De
meeste patiëntenweten van niets als
ze worden gebeld door een Tena-ver-
pleegkundige, aldus deze bron.
Zo’n450duizendpersonenkrijgen

incontinentiemateriaal via de verze-
kering. Tot voor kortwerd ditmateri-
aal onbeperkt vergoed. Op 1 juli zijn
Achmea en dochterverzekeraars Agis
en Zilveren Kruis overgestapt op een
maximum dagtarief. VGZ en CZ vol-
genmogelijk binnenkort.

DeOpenUniversiteit (OU) heeft
in 20 jaar tijd zwaar aan popula-
riteit ingeboet. In 1991 had de OU
36 duizend studenten, in 2012
nogmaar 13 duizend, blijkt uit
cijfers van het CBS. Eenwoord-
voerster van de OU zegt deze ont-
wikkeling niet te kunnen verkla-
ren. Wel is de daling tot staan ge-
bracht. De afgelopen vijf jaar zijn
de studentenaantallen stabiel, al-
dus dewoordvoerster. Hetmeren-
deel van de studenten aan de OU
is vrouw. Ongeveer 60 procent
doet een studie naast een betaal-
de baan. ANP

OpenUniversiteit is
veelminder in trek

HOGER ONDERWIJS

EINDE VAKANTIE IN ZICHT KINDERDORP IN BERGHAREN

In het zuiden van Nederland genieten basisschoolkinderen van hun laatste
vakantieweek. In veel plaatsen wordt een jeugdvakantieweek georgani-
seerd waarin kinderen hutten bouwen en andere activiteiten ondernemen.

In het Kindervakantiedorp Bergharen hebben jongens een toren gebouwd
die verboden is voor meisjes. Er is in het dorp ook een toren die verboden
is voor jongens. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Groot deel uitgezette
vreemdelingen is
geen asielzoeker

Verlossend
bericht voor
Tamil komt
net te laat
Van onze verslaggeefster
Janny Groen

ROTTERDAM Vijfminuten voordat
het vliegtuigmet aan boord een
31-jarige Tamil die op 1 augustus
werd uitgezet vertrok, besliste de
rechter dat hij zijn herhaalde
asielverzoek in Nederlandmocht
afwachten. Dat oordeel kwam te
laat. Het toestel zette koers naar
de startbaan en landde in Colom-
bo, de hoofdstad van Sri Lanka.
Volgens zijn advocaatMark Leij-

enwerd zijn cliënt daar onmid-
dellijk gearresteerd, stevig onder-
vraagd en gemarteld. Maandag
werd hij vrijgelaten. Maar omdat
zijn familieleden al waren lastig
gevallen door de Sri Lankaanse
criminele inlichtingendienst
(CID) vreest hij voor zijn veilig-
heid. Hij is ondergedoken.
Leijenwil dat de rechter de IND

gelast de Tamil terug te halen uit
Sri Lanka. De Nederlandse ambas-
sade kan hemopsporen, een lais-
sez-passer geven, een ticket kopen
en hemophet vliegtuig naar Ne-
derland zetten.
De raadsvrouw van de IND leg-

de de verantwoordelijkheid van
onterechte uitzetting bij de advo-
caat, die te laat een spoedzitting
had aangevraagd. Maar Leijen
verwees naar het nieuwe beleid
vanminister Leers. Vluchtelingen
die een herhaald asielverzoek
doen,mogen de procedure niet
meer in Nederland afwachten.
Er wordt overhaast gehandeld,

aldus Leijen. ‘Anderhalve dag
voor de vlucht kregenwe te ho-
ren dat hij op het vliegtuig zou
worden gezet.’ Door de vakantie-
tijdwas het nietmogelijk sneller
te handelen.
De IND voerde verder aan dat

Leijen geen bewijs heeft van de-
tentie enmarteling. Leijen:
‘Meestal horenwe niets van per-
sonen dieworden uitgezet. Nu
wel, dat is veelzeggend. Een broer
vanmijn cliënt belde een Tamil
in Nederland, die ons kantoor in-
schakelde. De Sri Lankaanse CID
verstrekt geenmartelbewijzen.’
Naar aanleiding van de onte-

rechte uitzetting stuurde Human
RightsWatch (HRW) Leers dins-
dag een briefmet het verzoek
zijn beleid voor Tamils te herzien.
Volgens HRW lopen Tamils die
worden teruggestuurd grote risi-
co’s. Bijgesloten zijn 13 concrete
voorbeelden van foltering.
De rechter doet binnen twee

weken uitspraak.


