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‘Dan denk ik:
staatssecretaris,
waarom

Alie Westerhuis (67) is vreemdelingenrechtadvocate en oprichtster
van Advocatenkantoor Westerhuis
in Drachten. Ze heeft onder meer

niet zeggen uit welk land hij komt,
dat zou hem herkenbaar maken.
De IND stuurt hem terug naar
zijn vader, maar de jongen denkt:
dan ben ik straks ook dood. Als de
rechter hem gelooft, maakt hij een
kans. Er hoeft maar één ongeloofwaardig element in zijn verhaal te
zitten en hij kan het vergeten.”

de slachtoffers bijgestaan van de
Schipholbrand in 2005. Haar uurtarief
is maximaal €150 (exclusief btw).

◾ Wanneer heeft iemand een
vreemdelingenrechtadvocaat
nodig?
“Als je met een goede reden bent
gevlucht uit een relatief veilig
land. Homoseksualiteit kan een
goede reden zijn. Of bijvoorbeeld
de dreiging van eerwraak wegens
zwangerschap buiten het huwelijk.
Vluchtelingen uit Syrië en Eritrea
krijgen op dit moment bijna altijd
een verblijfsvergunning; daar is
juridisch gezien geen lol aan.”
◾ Met welke zaak bent u nu
bezig?
“Een jonge jongen heeft zijn
broertje en zijn moeder verloren
omdat zijn vader uit de rebellenbeweging wilde stappen. Ik kan
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◾ Welke fout zou niemand
moeten maken bij een
asielaanvraag?
“Advies aannemen van andere
vluchtelingen – en niet van je
advocaat. Asielzoekers vertellen
elkaar ﬂutverhalen waar de rechter niets van gaat geloven. Ik vraag
door tot ik alles weet. Een collega
zei eens: ‘Alie maakt hen eerst aan
het huilen en dan neemt ze hen op
schoot.’ En zo is het, want ik vertel
ook wat ze bij de rechter beter niet
kunnen zeggen.”
◾ Welke zaak zal u altijd
bijblijven?
“Iedere asielrechtadvocaat heeft
een dossierkast vol schrijnende
gevallen. Ik volg al jaren de Chinese meneer Zheng. Hij is al sinds
de jaren zeventig illegaal in Nederland. Net als veel andere illegale
Chinezen is hij uitgebuit door

restauranthouders en heeft hij
in kelders gewoond. Ik heb hem
met terugwerkende kracht aan
een verblijfsvergunning geholpen,
maar die was al verlopen toen hij
hem kreeg. Inmiddels is hij ernstig
ziek en hij zou geholpen zijn met
een levertransplantatie, maar die
wordt hem geweigerd omdat hij
geen verblijfsvergunning heeft.
Dan denk ik: staatssecretaris,
waarom red je hem niet? Ik kan
niet het leed voor de hele Chinese
gemeenschap op me nemen, maar
met meneer Zheng hou ik contact.
En met zijn zussen in China, ook
om er zo nodig voor te zorgen dat
zijn persoonlijke eigendommen bij
hen terechtkomen.”
◾ Begrijpt u de commotie
over de komst van
vluchtelingen?
“Ja, vooral als mensen zelf al
moeite hebben om te overleven.
Dan begrijp ik dat je last hebt van
een groep die erbij komt, dat je
denkt dat je daardoor zelf moet
inleveren. Maar ik zie gelukkig ook
dat vreemdelingen die eenmaal
een verblijfsvergunning hebben,
door hun buren worden uitgenodigd om te komen eten. Er gaat
veel goed.” ▪
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