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1. Inleiding 
Bewoners van het AZC zijn in afwachting van een beslissing over het al of niet mogen blijven in ons 
land. Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning geldt regelgeving, die tot de strengste van 
Europa behoort. (Zie o.a. de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid). 
 
Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, horen we daar niets van. De asielzoeker kan dan 
op zoek gaan naar huisvesting in Nederland. Hij/zij wordt daarbij geholpen door gemeenten, die 
jaarlijks een taakstelling voor het huisvesten van asielzoekers krijgen van de rijksoverheid. 
 
Maar hoe stelt DBA zich op als geen verblijfsvergunning wordt afgegeven of dreigt te worden afge-
geven - met als gevolg uitzetting - en inwoners1 van Aalden daartegen protesteren?  
 

2. Missie DBA 
De missie van Dorpsbelangen Aalden is de leefkwaliteit te bevorderen en de belangen van de inwo-
ners van Aalden te behartigen. De bewoners van het AZC maken deel uit van de lokale gemeen-
schap in Aalden: zij doen hier boodschappen, sporten, nemen deel aan activiteiten, leren Neder-
lands, etc.. Als het om de missie van DBA gaat, behoren zij echter niet tot de inwoners van Aalden, 
maar vallen zij onder het COA.  
Dit betekent dat DBA op zichzelf geen rol heeft bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of 
het aanvechten van een uitzettingsprocedure. 
 

3. Initiatieven bevolking gericht op voorkomen uitzetting 
Indien een asielzoeker een positieve bijdrage levert aan de dorpsgemeenschap, nemen inwoners 
van Aalden soms het initiatief om de betreffende asielzoeker te ondersteunen bij zijn aanvraag van 
een verblijfsvergunning c.q. zijn verzet tegen uitzetting. Om hun initiatief kracht bij te zetten, kun-
nen deze inwoners DBA vragen hun initiatief te ondersteunen. Hoe stelt DBA zich dan op? De vol-
gende factoren spelen hierbij een rol: 
 
a. Omvang initiatief inwoners Aalden 

Als het om de impact op de leefbaarheid en de belangenbehartiging gaat, maakt het verschil of 
het initiatief van één inwoner of van een grote groep inwoners uitgaat. Per geval zal daarom 
door de initiatiefnemer(s) duidelijk gemaakt moeten worden hoeveel inwoners achter het initi-
atief staan. 

b. Omvang positieve bijdrage asielzoeker 
Daarnaast zullen de initiatiefnemers duidelijk moeten maken wat - naast eventueel hu-
mane/emotionele overwegingen om tot actie over te gaan - de zo objectief mogelijk geformu-
leerde positieve bijdrage van de asielzoeker(s) aan de dorpsgemeenschap is. Hoe groter deze is, 

                                                 
1 Waar in deze notitie wordt gesproken van inwoners wordt hiermee ook bedoeld organisaties, verenigingen, ondernemers en andere 
instanties in Aalden 
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des beter zijn de argumenten om een uitzetting aan te vechten op basis van de negatieve im-
pact op de samenleving bij een uitzetting.  

c. Asiel-regelgeving 
Als de asielregelgeving juist is toegepast en de procedure voor aanvraag van een verblijfsver-
gunning is afgerond met een afwijzing, is het moeilijker om uitzetting aan te vechten dan wan-
neer de regelgeving niet juist is toegepast. In het eerste geval zullen de punten a en b een groot 
gewicht in de schaal moeten leggen om nog (een waarschijnlijk kleine) kans te maken op een 
verblijfsvergunning. 
  

4. Afweging rol DBA 
DBA kan initiatieven van inwoners van Aalden zonder meer ondersteunen als blijkt dat de regelge-
ving niet juist is toegepast. De initiatiefnemers zullen aan DBA duidelijk moeten maken in welke 
mate c.q. op welke onderdelen van de regelgeving dat het geval is.  
De ondersteuning door DBA kan bijvoorbeeld bestaan uit (mede-)ondertekening van een protest-
brief, bespreking met instanties (gemeente, COA en IND), faciliteren/organiseren van protestacties. 
 
Als de regelgeving wel juist is toegepast, blijft alleen de impact op de leefbaarheid en de belangen-
behartiging over als argument om een initiatief ter voorkoming van uitzetting te ondersteunen. De 
initiatiefnemers zullen dan duidelijk moeten maken hoeveel inwoners het initiatief steunen en wat 
de positieve bijdrage van de betreffende asielzoeker aan de dorpsgemeenschap is c.q. wat Aal-
den/Nederland gaat missen als de asielzoeker wordt uitgezet.  
Concrete criteria op basis waarvan het DBA-bestuur een beslissing kan nemen over ondersteuning, 
zijn moeilijk te geven. DBA zal per geval een afweging moeten maken op basis van haar missie.  
Indien besloten wordt tot ondersteuning kan deze bestaan uit (mede-)ondertekening van een pro-
testbrief, bespreking met instanties (gemeente, COA en IND), faciliteren/organiseren van protestac-
ties. 
 
Als nog niet duidelijk is of de regelgeving al of niet juist is toegepast - bijvoorbeeld omdat de proce-
dure nog niet is afgerond – kan een beslissing over een verzoek tot ondersteuning alleen genomen 
worden op basis van de impact op de leefbaarheid en de belangenbehartiging van de inwoners van 
Aalden. In die gevallen geldt ook dat DBA per geval een afweging zal moeten maken op basis van 
de gegevens die de initiatiefnemers hierover aanleveren. 
 
 


