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Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 24. august 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 929 (alm. del) efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares endeligt. 

 

Spørgsmål nr. 929: 

 

Kan ministeren bekræfte, at man i Holland indstiller alle ydelser, herunder også 

indkvartering, 28 dage efter endeligt afslag på asyl, og kan ministeren i den 

forbindelse oplyse, om man i Holland har bedre erfaringer med at hjemsende 

afviste asylansøgere? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen foretaget 

høring af de nederlandske myndigheder via Den Danske Ambassade i Haag og har 

fået oplyst følgende: 

  

I Nederlandene har en afvist asylansøger som regel 28 dage til at forberede sin 

hjemrejse og forlade landet, inden retten til at opholde sig på et asylcenter og 

dertilhørende ydelser indstilles. Ud over husly i et asylcenter modtages der penge 

til bl.a. mad. Hvis det vurderes nødvendigt at have mere forberedelsestid, kan den 

afviste asylansøger blive i landet 12 uger ekstra. Disse 12 uger tilbringes ikke i et 

almindeligt asylcenter, men i det såkaldte frihedsbegrænsede center, hvor al 

vejledning er rettet mod hjemrejse. Det er dog et krav, at personen frivilligt og 

aktivt arbejder på at forberede sin udrejse.     

  

Efter 28 dage eller 12 uger ekstra indstilles som regel husly og dertilhørende 

ydelser, og så står den afviste asylansøger på gaden. Personen kan eventuelt 

frihedsberøves, hvis personen ikke har samarbejdet i forhold til hjem-/udrejse, og 

udsendelsesmyndighederne har mulighed for at tvangsudsende personen på kort 

sigt. 

  

I forhold til familier med mindreårige børn gøres en undtagelse med hensyn til 

indstilling af husly og andre ydelser. Mindreårige børn må i princippet ikke blive 

hjemløse, hvorfor der er indrettet særlige familiecentre med vejledning rettet 
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mod deres udrejse. Her kan familien i princippet opholde sig, indtil det mindste 

barn er blevet 18 år.   

   

På baggrund af oplysninger fra de nederlandske immigrationsmyndigheder forlod 

cirka 20.770 personer Nederlandene i 2017, fordi de enten opholdt sig ulovligt i 

landet, havde fået afslag på deres asylanmodning eller havde fået inddraget deres 

opholdstilladelse. Cirka 58 procent forlod landet på egen foranledning. Dette tal 

dækker både over personer, der virkelig rejste hjem, og personer, der måske 

fortsat opholder sig (ulovligt) i landet. Idet ydelserne er indstillet, har staten ikke 

længere information om, hvad der sker med disse personer. Det er påkrævet, at 

de rejser ud af landet på egen foranledning.  

    

Selvom staten har indstillet alle ydelser og husly til afviste asylansøgere, hvis 

udrejsefrist er udløbet, så tilbyder nogle af de større kommuner en form for husly 

til afviste asylansøgere, der lever på gaden. Disse former for husly er ikke rettet 

mod udsendelse.  
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