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Tweede Kamerlid Sander Terphuis is binnen de PvdA een van de pleitbezorgers van een soepeler regeling voor illegaal verblijf in Nederland.
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PvdA morrelt weer aan
er illegalen
aken over
en
afspraken
afsprak
MARCEL WIEGMAN

DEN HAAG - Weer dreigt er een aanvaring tussen VVD en PvdA over de
strafbaarstelling van illegaal verblijf. De sociaaldemocraten willen
de afspraken versoepelen.
De liberalen, voorstander van de
harde lijn, reageren korzelig: afspraak is afspraak. Een werkgroep
van de PvdA wil dat ,,extra kwetsbare
groepen als vrouwen, kinderen,
slachtoffers van mensenhandel,
vreemdelingen die ziek zijn of
slachtoffers van huiselijk geweld of
eerwraak’’ worden uitgezonderd van
de algemene regel. Mensenrechten
moeten volgens de werkgroep ,,onomwonden boven strafbaarstelling
gaan’’. Met dit advies ,,vijlen wij de
scherpe kantjes van het kabinetsbeleid af’’, schrijft partijvoorzitter
Hans Spekman in een toelichting.
Volgens Spekman komt door een
strikte toepassing van de strafbaarstelling de bestrijding van mensen-

handel en uitbuiting in gevaar. Mensen die worden opgejaagd zijn minder geneigd hulp te zoeken of aangifte te doen. ,,Ook vinden wij dat
iedereen, of iemand nu legaal of illegaal in ons land is, altijd toegang
moet hebben tot medische zorg en
dat kinderen van illegalen ongestoord naar school mogen om hun
opleiding af te maken. Dat is een universeel recht. Hulpverleners en onderwijsinstellingen mogen daarbij
nooit worden gehinderd.’’
De Tweede Kamer spreekt nog dit
jaar over het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie, VVD)
dat illegaliteit strafbaar maakt. De
regeling is een uitvloeisel van het regeerakkoord, waarin de PvdA zeer tegen haar zin in akkoord moest gaan
met de strafbaarstelling in ruil voor
de invoering van een kinderpardon.
Het rapport is het eindresultaat
van het tumultueus verlopen partijcongres in mei, waarin op hoge toon
humanisering van het vluchtelingenbeleid werd geëist. Een groot

Werkgroep wil
scherpe kantjes
strafbaarstelling
afvijlen
deel van de achterban bleek af te willen van de afspraken met de VVD. Dit
mondde destijds uit in een reeks vergaande moties van het kritische partijlid en Iraanse vluchteling Sander
Terphuis.
Om de ruzie binnen de perken te
houden, werd een werkgroep ingesteld. Het nu geformuleerde advies
kan niet als verplichting worden opgelegd aan de fractie, maar vrijblijvend acht Spekman het niet. Kamerlid Marit Maij (PvdA) houdt zich echter op de vlakte. Zij laat weten dat de

conclusies van de werkgroep ,,aansluiten bij onze eigen inzet’’.
Terphuis verwacht dat de fractie
in de Tweede Kamer serieus met het
rapport aan de slag gaat en aanpassing van de wet bewerkstelligt. ,,De
gevraagde aanpassingen zijn heel redelijk en rechtvaardig. Dat zal de
VVD ook inzien.”
VVD-kamerlid Malik Azmani laat
via zijn woordvoerder weten het rapport te beschouwen als een interne
zaak van de PvdA en af te wachten
wat de PvdA-fractie er straks mee
doet tijdens het debat in de Tweede
Kamer over strafbaarstelling van illegaliteit.
Toch lopen de irritaties op. De
VVD heeft onlangs met lange tanden
het kinderpardon gesteund, maar
vraagt zich nu af of de PvdA haar
kant van de uitruil in het regeerakkoord nog wel wil nakomen. Keer op
keer wordt de strafbaarstelling van
illegaliteit ter discussie gesteld. ,,De
afspraken in het regeerakkoord
staan en blijven voor ons staan.”

