
Nederland voert al jarenlang, net als andere lan-
den in Europa, een restrictief immigratie- of
‘vreemdelingen’-beleid. De tijd dat gastarbeiders
hartelijk werden verwelkomd dan wel in het be-
lang van ‘de economie’ werden getolereerd, ligt al
weer ver achter ons. Vanaf het begin van de jaren
negentig begon, met de groei van het aantal
asielzoekers, niet alleen de aard, maar ook de om-
vang van de immigratie te veranderen en werd
‘beperking’ (‘afremming’, ‘indamming’) het pa-
rool. Althans: als het om migranten van buiten
de Europese Unie ging.

Het duidelijkst manifesteerde deze beleids-
wijziging zich op het terrein van het asielrecht.
Op Europees niveau werden regels ingevoerd die
het aanvragen van asiel in de lidstaten moesten
bemoeilijken (zoals het ‘veilige derde landen’-be-
ginsel). In Nederland zelf werden de asielproce-
dures, zoals recentelijk nog bij de herziening van
de Vreemdelingenwet, vereenvoudigd en ver-
scherpt. Daarnaast werd het recht op gezinsher-
eniging en ‘externe’ gezinsvorming aan econo-
mische voorwaarden gebonden en bleef het be-
leid met betrekking tot de arbeidsimmigratie (in
het laagste segment van de arbeidsmarkt) uiterst

terughoudend. En tenslotte werd de bestrijding
van het illegaal verblijf in ons land krachtig ter
hand genomen ¬ bijvoorbeeld door een sofi-
nummer voor het verrichten van betaalde arbeid
verplicht te stellen; illegalen de toegang tot pu-
blieke voorzieningen te ontzeggen; en een toe-
nemend aantal illegalen aan te houden en uit te
zetten.

Voor menigeen is dit beleid, dat met de leuze
‘streng, maar rechtvaardig’ pleegt te worden ver-
dedigd, nog lang niet streng genoeg. Het verst
daarin gaat Pim Fortuyn, die het beleid als slap en
inconsequent afdoet, en voor een veel hardere
aanpak pleit (‘We moeten het land op slot doen
en de hier aanwezigen in een recordtempo ge-
dwongen laten integreren. Niet integreren bete-
kent vertrekken’.1 vvd, cda en d66 gaan veel
minder ver, maar willen het beleid op onderde-
len (d66) of over de hele linie wel verder aan-
scherpen. De PvdA verdedigt in grote lijnen het
gevoerde beleid, maar wijst eveneens op be-
paalde inconsequenties ¬ zoals het voornemen
van een aantal gemeenten om uitgeprocedeerde
asielzoekers huisvesting te blijven aanbieden.
‘Hartverwarmend maar onverstandig’, zo
noemde PvdA-Kamerlid Bert Middel deze opstel-
ling. Een afscheid van het gedogen wordt overi-
gens door vrijwel elke grote partij bepleit. 

Een verdere verharding van het immigratie-
beleid ligt, met dat alles ¬ zeker nu ‘asielzoe-
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kers’ en ‘buitenlanders’ een belangrijk thema in
de landelijke verkiezingscampagne lijken te
gaan worden ¬ voor de hand. Dat zou echter een
grote vergissing zijn. Aan het huidige restric-
tieve beleid, en al helemaal aan het streven om
het beleid nog (veel) restrictiever te maken, zijn,
zo zullen we in onderstaande betogen, grote na-
delen verbonden. De negatieve, soms zelfs tegen-
draadse effecten van dat beleid (bijvoorbeeld: de
toename van het aantal illegalen als gevolg van
een strenger asielbeleid; een groeiende verstren-
geling van illegaliteit en criminaliteit als gevolg
van de uitsluiting van illegalen van arbeid en pu-
blieke voorzieningen) zijn nu al zichtbaar. De na-
delen lijken de voordelen zelfs te gaan overtref-
fen. Bovendien blijkt angst voor de ‘aanzuigende
werking’ van een minder restrictief beleid tal
van creatieve oplossingen op dit beleidsterrein
te blokkeren. 

Zonder de noodzaak van een restrictief beleid
als zodanig aan te vechten, zullen we aangeven
hoe een meer ontspannen en minder provinci-
aalse visie op (im)migratie er uit zou kunnen
zien ¬ en hoe daarbij zowel de effectiviteit als de
humaniteit van het beleid wel zouden varen. Een
dergelijke visie vormt o.i. ook het beste ant-
woord op het rechtse populisme van Fortuyn en
anderen, die een karikatuur van het huidige be-
leid maken ¬ maar intussen wel de richting en
toon van het immigratiedebat bepalen (en de af-
gelopen jaren al veel meer hebben bereikt dan ze
zelf suggereren). 

In dit artikel ligt sterk de nadruk op het immigra-
tiebeleid; dat wil zeggen: op het beleid met be-
trekking tot de in- en uitstroom van asielzoekers
en andere migranten (van buiten de Europese
Unie). Het integratiebeleid, bedoeld om de eman-
cipatie en participatie van hier gevestigde mi-
granten te bevorderen, blijft grotendeels buiten
beschouwing. Dat is een nadeel, zo beseffen we,
dat we in andere publicaties in wbs-verband
hopen weg te werken. Maar voor de nadruk op
het immigratiebeleid hebben we wel bewust ge-
kozen. In het huidige debat over migratie en
‘buitenlanders’ krijgen de specifieke ‘in’s’ en

‘out’s’ van het immigratiebeleid vaak te weinig
aandacht. Ze worden aan het oog onttrokken ¬
enerzijds door degenen, ter rechterzijde, die de
huidige integratieproblemen uitvergroten (en
daar vervolgens een aanleiding in zien om de im-
migratie verregaand terug te dringen); en ander-
zijds door degenen, ter linkerzijde, die zich het
liefst op één aspect van het immigratiebeleid, na-
melijk de arbeidsimmigratie, lijken te willen
concentreren.   

(Verruiming van de) arbeidsmigratie is, zoals
verderop nog zal blijken, een serieus te nemen
onderwerp. Maar wanneer men haar als een
soort ‘deus ex machina’ presenteert2, blijven de
lastige, pijnlijk-ingewikkelde vraagstukken van
asiel, illegaliteit en uitzetting onbesproken ¬ en
komt het politiek initiatief op dit terrein te lig-
gen bij personen en partijen aan wie we dat,
zacht gezegd, niet graag zouden toevertrouwen.  

‘europa’s handigste adresje’

Alvorens we het huidige immigratiebeleid met
z’n plussen en z’n minnen, z’n tekortkomingen
en z’n tegenspraken, onder de loep te nemen,
moet eerst de karikatuur worden besproken die
politici als Pim Fortuyn en een weekblad als
Elsevier van dat beleid plegen te maken ¬ net als
van de problematiek waarop dat beleid betrek-
king heeft.3

Van Fortuyn wordt gezegd dat hij het immi-
gratievraagstuk ‘toch maar’ op de politieke
agenda heeft weten te krijgen. Maar dan vergeet
men dat het al lang op de agenda stond en dat
agenderen wel een erg mooi woord is voor de
verkettering van immigranten die hij in zijn pu-
blikaties bedrijft. Fortuyn stelt geen maatschap-
pelijk probleem aan de orde, hij ziet het einde
der tijden naderen. ‘We steven af op een ca-
tastrofe’, zo heeft hij de lezers van Elsevier jaren-
lang voorgehouden. Oost-Europa en Afrika ‘stro-
men leeg.’ En: ‘Wellicht dat de Balkan slechts een
prelude vormt op wat ons soort samenleving te
wachten staat.’4 Dat de Westerse landen slechts
een klein percentage van de migratiestromen
in de wereld te verwerken krijgen, en dat Oost-
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Europa en Afrika, volgens de schattingen van
vrijwel alle deskundigen op dit terrein, niet leeg
zullen stromen, blijft geheel onvermeld. 

Even ophitsend is Fortuyn’s oordeel over de-
genen die hier naar toe komen. Over het onmis-
kenbare verband tussen de herkomst van asiel-
zoekers en de grote brandhaarden in de wereld
(oorlog, dictatuur, hongersnood) zwijgt hij. Het
ingewikkelde onderscheid tussen politieke
vluchtelingen, ‘ontheemden’ in allerlei soorten
en gradaties en arbeidsmigranten verdwijnt bij
hem achter tirades tegen ‘calculerende burgers
die hun eigen land laten barsten’. In de redactio-
nele kolommen van Elsevier wordt hem dat al ja-
renlang nagezegd. Het weekblad spreekt steevast
van ‘de calculerende wereldburger en zijn reis-
agent/smokkelaar’, over ‘aidstoeristen’ resp. over
‘een elite van redelijk koopkrachtige would be
landverhuizers (die) zich onder geleide van
goedbetaalde mensensmokkelaars naar Neder-
land hebben weten te bewegen’.5 Ter relative-
ring: degenen die in 2000 in Nederland asiel
vroegen waren voor het grootste deel afkomstig
uit landen als Irak, Somalië, Sierra Leone, Angola
en Afghanistan.

Eenmaal in Nederland gevestigd blijken deze
‘zogenaamde vluchtelingen’, net als uitheemse
huwelijkspartners en legale en illegale arbeids-
migranten, bovendien een blok aan het been van
de autochtone samenleving te vormen, aldus
Fortuyn. De genuanceerde onderzoeksrapporta-
ges van, bijvoorbeeld, het Sociaal en Cultureel
Planbureau over het broze, maar daarom niet
minder reële succes van de arbeidsparticipatie
van allochtonen, over de gemengde resultaten op
het gebied van scholing en mobiliteit, en derge-
lijke6, zijn aan de critici niet besteed. De huidige
hoofdredacteur van Elsevier, Arendo Joustra,
spreekt van een ‘enorme onderklasse die de
samenleving splijt’. Fortuyn neemt ook al een
onderklasse waar en specificeert: ‘op z’n best een
dood gewicht in de samenleving en op z’n slechts
een stelletje uitvreters ¬ waaronder een fiks
aantal criminelen’. De Nederlandse verzorgings-
staat dreigt met dat alles ‘de achterbuurt van Eu-
ropa’ te worden.7

De nieuwe Nederlanders, zo filosofeert For-
tuyn verder, dragen een ‘achterlijke woestijncul-
tuur’ ons land binnen. Ze zijn bovendien niet te
vertrouwen. Meer allochtonen bij de politie?
Liever niet, want ‘ze vinden het maar moeilijk
(op te treden) tegen het eigen volk, verstrikt als
ze zijn in dezelfde cultuur van eer, buren- en
familiehulp en voor wat hoort wat’. En twee Else-
vier-redacteuren wijzen, in een recent omslag-
verhaal, op de ‘dubbele loyaliteit’ van allochto-
nen. ‘Deze calculerende wereldburgers eisen nu
een prominente plek in de politiek om de eigen
clan te dienen. Niet loyaal aan Nederland, ver-
wachten ze wel een uitkering en respect.’ 
Dank-je-wel zeggen voor wat allochtonen hier al-
lemaal krijgen, is er bovendien niet bij. ‘De meer
dan royale houding van de Nederlandse samen-
leving () leidt nog niet tot collectieve dankbaar-
heid. Het schoolverzuim en de schooluitval on-
der niet-westerse allochtonen zijn gigantisch, en
meer dan de helft van de Nederlandse gedeti-
neerden is van buitenlandse origine.’

Bij zulke grote problemen, zo’n gebrek aan
medewerking en bovendien zulke hoge kosten
(‘De werkenden en andere belastingbetalers
moeten al dat moois betalen’) kunnen de gevol-
gen niet uitblijven. ‘Als de rechtsstaat’, schrijft
Elsevier, ‘niet bestand is tegen z’n eigen
zachtaardigheid, valt de ruggengraat van die
staat weg.’ Optreden is dus geboden. Wat het
weekblad zelf meestal in bijzinnen wegstopt
(pleiten voor een immigratiestop ‘is een goed
democratisch recht’), knalt Fortuyn er onbe-
schroomd uit. ‘Stop die migratie’, zo heeft hij
herhaaldelijk geschreven. ‘We moeten het land
op slot doen en de hier aanwezigen in een re-
cordtempo gedwongen laten integreren. Niet in-
tegreren betekent vertrekken. U-bocht construc-
ties om illegalen te huisvesten en allerhande
voorzieningen te geven, inclusief inkomen, wor-
den strafbaar gesteld.’8

Hier is de politieke correctheid, die Nederland
volgens Fortuyn nog altijd in haar greep heeft,
volstrekt in haar tegendeel, namelijk immigran-
tenvijandige borrelpraat, omgeslagen. Een over-
spannen, bij vlagen hysterische probleemstel-

s & d 3  |  20 0 2  

42

Immigratiebeleid   Hirsi Ali & Kalma  ‘Aanzuigende werking’ Over de verkramptheid van het immigratiebeleid

S&D maart 2002 binnenwerk  16-09-2002  13:01  Pagina 42



s & d 3  |  20 0 2  

ling blijkt vanzelf overspannen oplossingen op
te roepen. Het zegt veel over Fortuyn zelf. Maar
het zegt ook het nodige over de politici en de
journalisten die de afgelopen maanden zo’n
scherp onderscheid wisten te maken tussen zijn
probleemstelling, die min of meer onderschre-
ven kon worden, en zijn oplossingen, die goed-
koop en onuitvoerbaar waren. Tussen (we cite-
ren Frits Bolkestein) ‘Pim (die) ten dele gelijk
(heeft)’ en ‘de heer Fortuyn (die) verkeerde oplos-
singen biedt’.9 Maar waarom dan niet ook, los
van hun oplossingen natuurlijk, Flip (De Win-
ter), Jörg (Haider) en Umberto (Bossi) ten dele
gelijk gegeven?

Even ongenuanceerd en vooringenomen als over
de migratieproblematiek schrijven Fortuyn en
Elsevier over het overheidsbeleid dat de afge-
lopen jaren op dit terrein gevoerd is. Dat beleid
wordt bij herhaling slap en inconsequent ge-
noemd. Nederland laat zijn ‘voordeur open’
staan. Het is ‘Europa’s handigste adresje’, waar
asiel- en andere gelukzoekers van de ‘aandoen-
lijke goedigheid’ van ons land misbruik komen
maken. 

Nederland, schreven twee Elsevier-redacteu-
ren enkele maanden geleden, is zo ongeveer het
zachtaardigste land in de wijde omtrek. ‘Feit is
bijvoorbeeld dat de Nederlandse grenzen tot de
meest poreuze ter wereld behoren. Wie asiel wil,
een huwelijk, een schijn-huwelijk of zelfs een
schijn-homo-huwelijk, zijn kinderen zijn oma of
zijn buurjongen uit een derdewereldland wil ha-
len of onder valse voorwendsels een visum wil
krijgen, kan beter in Nederland terecht dan waar
dan ook. Maar ook in het toedelen van uitkerin-
gen, woningen, gezondheidszorg en in het aan-
pakken van wie zich misdraagt (pakkans, straf-
maat, comfortabele gevangenissen) is Nederland
één van de aardigste landen ter wereld. Een
staatsburgerschap, al dan niet met behoud van
het oude, is nergens zo snel, zo goedkoop en zo
gemakkelijk verkregen.’10

Wat Fortuyn c.s. kennelijk gemist hebben, is
dat het vreemdelingenbeleid, zeker vanaf het be-
gin van de jaren negentig, aanzienlijk strenger is

geworden ¬ in een aantal opzichten zelfs stren-
ger dan het beleid in de ons omringende landen
(waar men de eigen wetgeving ook al aan-
scherpte). Een voorbeeld daarvan vormen de ei-
sen die tegenwoordig aan niet-westerse huwe-
lijkspartners van ¬ autochtone en allochtone ¬

Nederlanders worden gesteld. Sinds in 1998 een
initiatief-wet van het cda in werking trad, die-
nen zij (ook al is het huwelijk al jaren eerder ge-
sloten) in hun land van herkomst een zg.

‘machtiging tot voorlopig verblijf ’ aan te vragen
en de afloop van de procedure ook ter plaatse af
te wachten. Toekenning van een verblijfsvergun-
ning is in ons land (als enige land binnen de Eu-
ropese Unie) bovendien afhankelijk van een be-
hoorlijk gezinsinkomen en, indien het dienst-
verband tijdelijk is, van een arbeidsverleden van
tenminste drie jaar.

De betreffende regels hebben, in combinatie
met de lange wachttijden bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (ind), voor de betrokkenen
vaak bizarre consequenties, zo heeft nrc Han-
delsblad onlangs in een uitgebreide rapportage
laten zien.11 Huwelijkspartners moeten naar hun
geboorteland terugkeren ¬ zonder de zekerheid
dat zij ooit nog naar hun gezin terug kunnen ke-
ren. Aanvragers worden met wantrouwen beje-
gend, inclusief twijfel aan de ‘echtheid’ van de
overgelegde documenten. Met de nieuwe rege-
ling gaat Nederland bovendien verder dan de Eu-
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ropese Unie ¬ met als gevolg dat buitenlanders
met een eu-paspoort zich gemakkelijker met een
niet-westerse partner in Nederland kunnen
vestigen dan (autochtone en allochtone) Neder-
landers zelf. Pogingen van de Europese Unie om
Nederland tot een soepeler houding in deze te
bewegen, worden van regeringswege fel bestre-
den. Hoezo, ‘open voordeur’? Fortuyn zou het
niet hebben kunnen verbeteren.

Ook in andere opzichten is het beleid van de
Nederlandse overheid veel restrictiever gewor-
den. Aan het recht op gezinsvorming en gezins-
hereniging ¬ ook op andere onderdelen dan het
hier genoemde ¬ worden tegenwoordig tal van
aanvullende voorwaarden gesteld; nieuwe eisen
liggen in het verschiet. De strijd tegen illegale ar-
beid en illegaal verblijf in ons land is, met behulp
van een reeks van wetten (waaronder recentelijk
de Koppelingswet) fors opgevoerd. Verder loopt
Nederland, met Engeland en België, in de Euro-
pese Unie voorop met voorstellen om asielzoe-
kers zonder geldige identiteitspapieren voortaan
geheel van asielprocedures in de lidstaten uit te
sluiten.12 En dat het Nederlandse staatsburger-
schap, ‘al dan niet met behoud van het oude’,
snel, gemakkelijk en goedkoop te verkrijgen zou
zijn, is, zeker sinds de betreffende wetgeving en-
kele jaren geleden werd gewijzigd, ook al in
strijd met de feiten.

Wel is het zo dat Nederland nog altijd relatief
behoorlijke asielprocedures kent en dat het zich
bijvoorbeeld ¬ andere dan veel andere landen
¬ iets aantrekt van de schrijnende, zeer moeilijk
oplosbare problematiek van de minderjarige
asielzoekers (de zg. ama’s). Maar daarmee is ons
land nog geen soft immigratieland ¬ laat staan
‘Europa’s handigste adresje’. Aan genoemde cri-
tici gaan dergelijke nuances echter voorbij. Voor
Elsevier (verreweg het grootste en het snelst
groeiende weekblad van Nederland) blijft Neder-
land het land waar buitenlanders van de sociale
zekerheid komen ‘profiteren’; waar ‘vrouwenbe-
snijdenis in het ziekenfonds’ moet (!); en waar de
‘assertiviteit, zo niet de agressiviteit’ jegens
autochtonen zo ver is voortgeschreden dat
‘blanke vrouwen en meisjes in wijken als Am-

sterdam-Zuidoost () weinig keus rest dan de
ogen neer te slaan in aanwezigheid van Suri-
naamse creolen’ (Gert Jan Pos en Syp Wynia,
Elsevier, 15 december 2001). 

En Pim Fortuyn? Voor hem is het allemaal (de
uitdrukking heeft inmiddels ingang gevonden)
‘dweilen met de kraan open’. ‘Het cbs meldde on-
langs dat in 2015 er 2 miljoen Nederlanders van
vreemde herkomst zullen zijn, op een bevolking
van krap 17 miljoen. Belangrijke groepen daarin
zijn: Marokkanen, Turken, Irakezen en Afgha-
nen. Je hoeft er de kranten maar op na te lezen
om te beseffen hoe herbergzaam die samenle-
ving zal worden.’ (Droomkabinet, p.120)

een restrictief beleid en zijn effecten

Soft en slap is het immigratiebeleid van ons land
dus allerminst. Maar is het een goed beleid? Hoe
effectief is de restrictieve benadering, gemeten
aan haar eigen doelstellingen? En is de regel
waarin steeds meer politici in Nederland lijken
te geloven, namelijk: ‘hoe restrictiever het beleid,
hoe beter’, inderdaad van toepassing?

Vooropgesteld zij dat het beleid weliswaar een
grote aantal gebreken kent (waarover in de loop
van dit verhaal meer), maar dat van een ‘bureau-
cratische puinhoop’, zoals sommige critici het
immigratie- en integratiebeleid haast verlekkerd
betitelen, niet gesproken kan worden. Wie zich
bijvoorbeeld druk maakt over de lange, soms
zelfs zeer lange tijd die de afhandeling van asiel-
aanvragen neemt, heeft wel gelijk, maar moet
zich realiseren dat het, gegeven de zorgvuldig-
heid die asielprocedures vergen, om een buiten-
gewoon lastig probleem gaat ¬ dat zich op
vergelijkbare schaal in andere buurlanden voor-
doet.13 Ook wordt op bepaalde onderdelen van
het beleid weldegelijk vooruitgang geboekt. De
‘inburgering’ van degenen die een verblijfsver-
gunning hebben gekregen, komt langzaam maar
zeker van de grond. En met behulp van de
nieuwe Vreemdelingenwet wordt een serieuze
poging ondernomen om de asielprocedures te
vereenvoudigen en te versnellen ¬ onder an-
dere door een beperking van de mogelijkheden
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om tegen genomen beslissingen in beroep te
gaan.

Maar juist een genuanceerde beoordeling van
de praktische, alledaagse vormgeving van het
immigratiebeleid, maakt het mogelijk om de
grenzen op het spoor te komen waarop dat be-
leid, op wat langere termijn bezien, blijkt te stui-
ten. De stelling die we hier willen verdedigen,
luidt dat de restrictieve benadering van het im-
migratievraagstuk, zoals die in heel Europa
gangbaar is geworden, te ver is doorgeschoten.
In termen van humanitaire waarden (waarover
straks), maar ook van bestuurlijke effectiviteit.
Het restrictieve beleid sorteert bij lange na niet
het beoogde effect; leidt eerder tot een verschui-
ving dan tot een vermindering van de proble-
men; en heeft bovendien gevolgen die niet voor-
zien waren ¬ en die soms haaks staan op wat
met het beleid werd beoogd. De al genoemde, vo-
rig jaar van kracht geworden wijziging van de
Vreemdelingenwet dient daarbij als een eerste
voorbeeld.

Een groot succes, zo noemt het kabinet deze
wijziging. Het wijst daarbij op de daling van het
aantal asielaanvragen in ons land met 25 pro-
cent, sinds de nieuwe wet van kracht wet. Met
andere woorden: het strenge maar rechtvaardige
asielbeleid van ‘paars’ blijkt te werken! Op deze
redenering valt echter veel af te dingen. In de
eerste plaats is het genoemde succes zeer betrek-
kelijk, als men bedenkt dat in dezelfde periode
landen als Engeland en Duitsland juist met een
stijging van het aantal asielaanvragen werden
geconfronteerd. Wat de cijfers vooral illustreren
is de beleidsconcurrentie waarin de lidstaten van
de eu, in hun streven om het aantal ‘eigen’ asiel-
zoekers zo beperkt mogelijk te houden, verwik-
keld zijn geraakt. Nederland trekt daarbij mis-
schien even aan het langste eind, maar dat kan,
als andere landen hun wetgeving op hun beurt
aanscherpen, weer snel veranderen. Het claimen
van nationale beleidssuccessen is daarom niet al-
leen riskant, maar getuigt ook van een provinci-
aalse kijk op een vraagstuk dat, zowel inhoude-
lijk als procedureel, vooral internationaal van ka-
rakter is.

In de tweede plaats kan men zich afvragen of
de daling van het aantal asielzoekers recht-
streeks op de nieuwe Vreemdelingenwet valt
terug te voeren. Het is niet meer dan gissen, zo
zou op z’n minst moeten worden erkend. En als
we daar zelf een poging toe mogen doen: was
2001 niet ook het jaar van de verscherpte grens-
controles als gevolg van de MKZ-epidemie? Zou-
den dergelijke controles het aantal asielzoekers
niet ook beïnvloed hebben ¬ net zoals het aantal
asielzoekers in ons land in 2000, ten tijde van de
Europese kampioenschappen voetbal, tijdelijk
omlaag ging? En welke rol speelde (in heel Eu-
ropa) de verscherpte grensbewaking na de ter-
reuraanslagen in de vs? De landen, zo moet daar-
bij bedacht worden, waaruit tegenwoordig de
meeste asielzoekers komen, hebben geheel of ge-
deeltelijk een islamitische cultuur; de betrokken
bevolkingsgroepen kunnen sinds 11 september
op bijzondere aandacht bij de Europese grenzen
rekenen.

De nieuwe wet draagt bovendien, in de derde
plaats, waarschijnlijk wel bij aan de oplossing
van bestaande problemen (zoals ellenlange asiel-
procedures), maar roept ook nieuwe problemen
op. Snellere en (nog) strengere procedures lei-
den, bij een gegeven aantal asielaanvragen, tot
een groter aantal ‘uitgeprocedeerden’. Niet voor
niets staat het zg. terugkeerbeleid voor uitgepro-
cedeerde asielzoekers en andere illegalen tegen-
woordig hoog op de politieke agenda. In de
nieuwe Vreemdelingenwet is in dat verband ge-
kozen voor een benadering, waarbij de betrokke-
nen aangespoord worden om het land te verlaten
¬ door hen de toegang tot publieke voorzienin-
gen te ontzeggen. Of zij ook daadwerkelijk ver-
trekken, is hun eigen verantwoordelijkheid. Ze
zijn tenslotte, zo luidt de redenering, ook op ei-
gen gelegenheid hierheen gekomen.

Dit standpunt is enerzijds begrijpelijk (een
hard en consequent uitzettingsbeleid, waarbij
ex-asielzoekers fysiek van het grondgebied wor-
den verwijderd, is al gauw erg kostbaar, impopu-
lair en vaak juridisch niet eens mogelijk), maar is
anderzijds zeer onbevredigend ¬ omdat de con-
sequenties voor betrokkenen erg hard kunnen
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zijn en de overheid haar verantwoordelijkheid
op de betrokkenen lijkt af te schuiven (zie de
laatste paragraaf van dit artikel). Waar het ons
hier om gaat is dat de kans dat uitgeprocedeer-
den op eigen kracht zullen vertrekken, zoals de
wet veronderstelt, niet erg groot is. Sommigen
zullen gaan, anderen zullen (al dan niet voorlo-
pig) blijven. Het is, met andere woorden, niet ge-
waagd te veronderstellen dat met de nieuwe
Vreemdelingenwet het aantal legale, tijdelijk in
ons land verblijvende asielzoekers zal dalen,
maar dat het aantal illegale (ex-)asielzoekers zal
stijgen. 

Maar, zo zullen de voorstanders van de
Vreemdelingenwet tegenwerpen, aldus wordt
vergeten dat er onder het nieuwe regiem (inclu-
sief de afschrikwekkende werking die ervan uit-
gaat) minder mensen het land binnen zullen ko-
men. Maar ook dat is zeer de vraag. Veel immi-
granten zullen, nu de kans op het verwerven van
een vluchtelingenstatus nog geringer is gewor-
den, meteen al het illegale traject kiezen. Ook dat
zal het totale aantal illegalen in ons land extra
doen stijgen.14

Een restrictief immigratiebeleid, zo hebben we
met dit voorbeeld willen illustreren, lost be-
paalde problemen in eigen land misschien op,
maar laat ze elders en/of in andere vorm weer
ontstaan. Dat is geen reden, zo willen we nog-
maals benadrukken, om dan maar elke restricti-
viteit te laten varen. Bovendien: welk beleid kent
eigenlijk geen tegenvallende resp. onbedoelde
effecten? Maar die effecten moeten wel zichtbaar
gemaakt en publiekelijk besproken worden ¬

anders dan op dit moment in Nederland gebeurt.
Dat geldt al helemaal voor andere onderdelen

van het immigratiebeleid, zoals het illegalenbe-
leid, dat in een aantal opzichten resultaten ople-
vert die contrair zijn aan wat werd beoogd; be-
staande misstanden versterkt in plaats van ver-
mindert. Dat kan verduidelijkt worden aan de
hand van het verband tussen illegaliteit en crimi-
naliteit, dat in de volksmond, in de tabloïd press
(waaronder ook weekbladen!) en in menig
rechtse politieke partij altijd zo sterk benadrukt

wordt. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat
de werkelijkheid aanzienlijk genuanceerder is.
Illegalen komen (als men afziet van overtredin-
gen die direct met hun illegale status zelf te ma-
ken hebben) gemiddeld minder met politie en
justitie in aanraking dan de gemiddelde Neder-
lander ¬ met uitzondering van drugsdelicten.15

Welnu, als gevolg van het straffe illegalenbe-
leid dat de Nederlandse overheid de afgelopen ja-
ren is gaan voeren, lijkt het verband tussen ille-

galiteit en criminaliteit te gaan toenemen. Naar-
mate illegalen effectiever van ‘wit’ werk worden
uitgesloten (omdat ze niet over het verplichte
sofi-nummer beschikken) en geen toegang meer
hebben tot sociale zekerheid en dergelijke (om-
dat de Koppelingswet dat verbiedt), raken ze
meer aangewezen op illegale of criminele acti-
viteiten. Enige relativering is overigens op haar
plaats: het uitsluitingsbeleid is lang niet altijd
succesvol; bovendien beschikken veel immi-
granten over alternatieve informele mogelijkhe-
den om in hun levensonderhoud te voorzien
(zoals financiële steun door verwanten en/of
hun eigen etnische gemeenschap). Maar experts
concluderen dat er weldegelijk tekenen zijn ‘dat,
als gevolg van het uitsluitende beleid, crimina-
liteit onder illegale immigranten aan betekenis
zal winnen’.16

Een vergelijking dringt zich op met de drugs-
problematiek. Zoals een ‘war on drugs’ handela-
ren en gebruikers de criminaliteit intrekt en
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voor een overbelasting van politie, justitie en ge-
vangenissen zorgt, zo heeft een ‘war on illegal
immigration’ criminaliserende effecten. Dat
geldt voor de illegalen zelf, maar ook voor het
toenemend aantal mensen en bedrijven dat aan
de illegalenjacht geld of zelfs zeer veel geld ver-
dient (de kleine scharrelaar die sofi-nummers en
identiteitsbewijzen vervalst; de mensensmok-
kelsyndicaten; de criminelen die illegale werkne-
mers met de dreiging van aangifte en uitzetting
chanteren). En intussen begint de meerderheid
van het aantal gedetineerden in ons land, be-
halve uit kleine en minder kleine drugshande-
laars, te bestaan uit binnenkort uit te zetten,
moeilijk of in het geheel niet uit te zetten illega-
len. 

Zoals er grenzen aan de bestrijding van ille-
gale immigratie zijn, zo zijn er grenzen aan een
restrictief immigratiebeleid in het algemeen.
Voorbij die grenzen gaan de nadelen de voorde-
len overstijgen en wordt de beleidseffectiviteit
negatief. Om een onder critici van het huidige
beleid bekende metafoor te gebruiken: zet, als je
dat lukt, een muur om Europa en geen immi-
grant die het Fort nog… uit gaat. Een al te restric-
tief beleid remt, met andere woorden, weliswaar
de instroom van migranten af, maar belemmert
ook de uitstroom (omdat wie eenmaal ‘binnen’
is,weet dat dat hem/haar niet gemakkelijk op-
nieuw zal lukken) ¬ en bemoeilijkt aldus het
terugkeerbeleid waarvan beleidsmakers zo hoog
opgeven. Inzicht in dergelijke ‘tegendraadse
werkingen’, en het realisme waartoe ze dwingen,
zijn het begin van elk inspirerend en doelmatig
beleidsalternatief voor het rechtse populisme,
dat in Europa, en sinds kort ook in Nederland,
om zich heengrijpt. 

de ‘liberale paradox ’

Op de effectiviteit van een immigratiebeleid dat
eerst en vooral restrictief wil zijn ¬ en dat in elk
nieuw beleidsprobleem een aanleiding ziet voor
nog meer restrictiviteit ¬ valt dus het nodige af
te dingen. Gegeven een aanhoudende migratie-
druk leidt zo’n zuiver afweerbeleid, zoals we za-

gen, eerder tot verschuiving dan tot verminde-
ring van de migratieproblematiek; en brengt on-
bedoelde, soms zelfs tegendraadse effecten met
zich mee.

Maar effectiviteit is niet de enige grond
waarop een restrictieve visie op immigratie en
immigratiebeleid bekritiseerd moet worden. Die
kritiek heeft namelijk ook een normatieve kant.
Wanneer een land als Nederland er niet in slaagt
om het jaarlijkse immigratiesaldo verregaand
terug te dringen en om de grote meerderheid
van wie hier illegaal verblijft te laten vertrekken,
dan is dat niet alleen omdat we daartoe ‘tech-
nisch’ niet in staat zijn, maar ook omdat we ons
op dat terrein welbewust beperkingen opleggen.
De grenzen van het restrictieve beleid worden
mede bepaald door onze opvattingen over hulp
aan wie in nood verkeert; over rechtsbescher-
ming en gelijke behandeling; en over onze
medeverantwoordelijkheid voor (vermindering
van) de ongelijke welvaartsverdeling in de
wereld ¬ opvattingen die we in veel gevallen
ook in nationale en Europese wetgeving en in
internationale verdragen hebben vastgelegd. 

De historicus Lucassen spreekt in dat ver-
band, in navolging van zijn Amerikaanse collega
Hollifield, van de ‘liberale paradox’. Westerse li-
berale democratiën met een sterk ontwikkelde
verzorgingsstaat hebben enerzijds alle reden
om, mede ter bescherming van die verzorging-
staat, een al te grote instroom van migranten te-
gen te gaan, maar weten zich anderzijds gebon-
den aan waarden als vrijheid, gelijkheid en soli-
dariteit ¬ die een al te rigoreuze afweer nu juist
onmogelijk maken. In het bijzonder West-Euro-
pese landen, aldus Lucassen, ‘willen () en kunnen
immigratie niet tegenhouden’.17 Het immigra-
tiebeleid zou o.i. aan realisme en overtuigings-
kracht winnen als deze onvermijdelijke tegen-
strijdigheid openlijk onder ogen zou worden ge-
zien. Als het beleid er op gericht zou worden om
zo adequaat (zo nuchter, zo inventief) mogelijk
met de ‘liberale paradox’ om te springen ¬ in
plaats van hem linksom (‘vrije immigratie’) of
rechtsom (‘sluit de grenzen’) te ontvluchten.

De ‘liberale paradox’ manifesteert zich zowel
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bij de wettelijke vormgeving (input) als bij de
uitvoering (output) van het immigratiebeleid. In
het eerste geval zijn het vooral de internationale
verdragen die een onversneden beleid van af-
weer en afschrikking in de weg zitten ¬ van het
Vluchtelingenverdrag van Genève (later aange-
vuld met het protocol van New York) tot het Eu-
ropese Verdrag voor de Rechten van de Mens
(evrm). We zitten nu eenmaal aan dergelijke
verdragen vast, zo klinkt het vaak ¬ half-veront-
schuldigend ¬ uit de mond van de verdedigers
van het bestaande beleid. Maar verdragen kan
men toch opzeggen, zo reageren degenen die het
beleid verder aan willen scherpen. Immigratie-
beleid is toch veel meer dan de naleving van
internationale verdragen? De eigen bevolking
dient over zo’n belangrijk onderwerp toch iets te
zeggen te hebben?  

In Nederland heeft dat al geleid tot voorstel-
len om het verdrag van Genève op te zeggen;
resp. om, zoals het vvd-Eerste Kamerlid Heleen
Dupuis suggereerde, de uitvoering van de be-
staande vluchtelingenverdragen tijdelijk op te
schorten. Nog los van dit laatste, wel erg onbe-
zonnen voorstel (zou Dupuis ook de toegang tot
de wao tijdelijk op willen schorten?) gaan voor-
standers van opzegging veel te gemakkelijk
voorbij aan de juridische en politieke complica-
ties van zo’n stap. Maar wat ze vooral veronacht-
zamen is de inhoudelijke argumentatie die aan
de verdragen ten grondslag ligt. Het individuele
recht op asiel; het recht op gezinsvorming en
¬hereniging voor gevestigde immigranten; de
rechtsbescherming voor hen die tijdelijk (of zelfs
illegaal) in een land verblijven: ze liggen in het
verlengde van de rechten die landen als de onze
aan de eigen ingezetenen toekennen; ze vormen
een onderdeel van het streven om de rechtsstaat
ook op boven-nationaal niveau gestalte te geven.

Dat maakt die internationale verdragen, die
vaak het stempel van een bepaalde historische
periode dragen, niet onveranderbaar. Maar het
dwingt wel tot grote zorgvuldigheid bij ev. wijzi-
ging en sluit eenzijdige opzegging, wanneer na-
leving van de betreffende regels even niet uit-
komt, eigenlijk uit. Om dezelfde reden moeten

pogingen om, bijvoorbeeld, het recht op gezins-
vorming en gezinshereniging weliswaar formeel
in stand te houden, maar het in de praktijk aan-
zienlijk te beperken, kritisch worden bezien.
Verdedigbare eisen aan de betrokken immi-
grant(e), bijvoorbeeld op het gebied van taalbe-
heersing, kunnen, indien gekoppeld aan allerlei
voorwaarden met betrekking tot inkomen en ar-
beidsverleden, verregaand inbreuk op de betref-
fende rechten gaan maken. Opvallend genoeg
zijn degenen die aldus de internationale rechts-
orde willen ontduiken of ontwijken, vaak dezelf-
den die op nationaal niveau het hardst om ‘law
enforcement’ en om afschaffing van het gedogen
roepen.

Wordt een restrictief beleid dus gehinderd door
de letter (de legaliteit) van internationale verdra-
gen, daarnaast is er van een gebrek aan legiti-
miteit, aan maatschappelijke aanvaarding, van
datzelfde beleid sprake. 

Daarmee belanden we bij de uitvoering van
het immigratiebeleid. Wat op centraal (landelijk)
niveau wettelijk is vastgelegd, wordt, zo blijkt
dan al snel, op decentraal niveau lang niet altijd
naar de letter en de geest van die wetten uitge-
voerd. De politie wordt bijvoorbeeld geacht be-
hulpzaam te zijn bij het verwijderen van illega-
len uit ons land, maar geeft doorgaans aan an-
dere beleidsdoelstellingen (bestrijding van
harde criminaliteit; ingrijpen bij grote en kleine
overlast) prioriteit. Een ander voorbeeld vormt
de recentelijk ingevoerde Vreemdelingenwet,
die uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals eerder
gemeld, het recht ontzegt om nog langer gebruik
te maken van publieke voorzieningen. Een aan-
tal gemeenten weigert daaraan mee te werken
(o.a. omdat zij zich aan een zorgplicht voor alle
inwonenden gebonden achten) en wil hen huis-
vesting e.d. blijven aanbieden.18

Gaat het in deze gevallen om een afweging
van uiteenlopende beleidsdoelstellingen resp.
bestuurlijke verantwoordelijkheden, vaak is ook
sprake van aarzelingen, soms zelfs van een on-
omwonden weigering om aan de uitvoering van
landelijke regelingen mee te werken. Dat geldt
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bijvoorbeeld voor de Koppelingswet, die illega-
len ‘uit de verzorgingsstaat’ zet, dat wil zeggen:
hen net als uitgeprocedeerde asielzoekers de toe-
gang tot onze publieke voorzieningen ontzegt.
Werkenden in de gezondheidszorg, die geacht
worden illegale patiënten niet meer te behande-
len, leggen die regel nogal eens naast zich neer
omdat zij hem in strijd achten met hun professi-
onele ethiek. Evenzo wensen veel leraren niet
voor politieagent te spelen en blijven ze lesgeven
aan (kinderen van) illegalen. Kenmerkend voor
ons land is overigens dat de landelijke overheid
een dergelijke ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’
veelal gedoogt, om niet te zegen: institutionali-
seert ¬ bijvoorbeeld in de vorm van een fonds
waaruit de betreffende ‘verboden’ medische ver-
richtingen betaald worden.19

In een fraaie empirische studie, De ongekende
stad20, heeft een groep Nederlandse sociologen
dergelijke verschillen tussen wetgeving en uit-
voeringspraktijk in kaart gebracht, en o.a. gewe-
zen op de per sector verschillende autonomie
waarover professionals en beleidsambtenaren in
dit opzicht beschikken (en die bijvoorbeeld in de
gezondheidszorg groter is dan in de volkshuis-
vesting). De studie maakt duidelijk dat het lijde-
lijke en het actieve verzet waarop een hard uit-
zettings- en uitsluitingsbeleid stuit (ook van
buurtbewoners bijvoorbeeld, zoals de affaire-
Gümüs liet zien) geen toevallig verschijnsel is.
Het is geen vorm van afwijkend gedrag, die met
veel geduld en een hoop disciplinerende maatre-
gelen te veranderen valt, maar inherent aan een
samenleving waarin de beleidsuitvoering (on-
vermijdelijk en met alle voordelen van dien) aan
redelijk tot goed- opgeleide, zelfstandige en
meestal aan hun vak toegewijde functionarissen
wordt toegewezen ¬ en waarin humanitaire
waarden diep wortel hebben geschoten. 

Daarmee is dergelijke burgerlijke ongehoor-
zaamheid niet per definitie goedgepraat. Maar ze
is in dit geval op z’n minst begrijpelijk en verde-
digbaar. De welvaart die in samenlevingen als de
onze is bereikt, brengt niet alleen de behoefte
voort om haar tegenover buitenstaanders af te
schermen, maar leidt daarnaast (en daar tegenin)

tot een grotere bereidheid om haar met anderen
te delen. Ook in dat opzicht stelt de ‘liberale para-
dox’ grenzen aan een afweer- en afschrikkings-
georiënteerd immigratiebeleid.

het schipperen voorbij?

De ‘liberale paradox’ waaraan het immigratiebe-
leid onderworpen is, is niet op te lossen. Maar hij
kan wel worden verzacht; er kan wel productie-
ver mee worden omgesprongen dan de afge-
lopen jaren het geval is geweest. De mogelijkhe-
den daartoe komen scherper in beeld, naarmate
we beter weten te omschrijven in welke mate
Nederland resp. Europa immigratiesamenlevin-
gen (dienen te) zijn ¬ en daarbij aan de gang-
bare tegenstelling tussen feitelijke bevestiging
(‘we zijn het nu eenmaal’) en normatieve ontken-
ning (‘maar we willen het eigenlijk niet’) weten
te ontkomen.

Nederland is inderdaad, feitelijk gesproken,
een immigratiesamenleving, zoals de wrr in
een recent rapport nog eens heeft vastgesteld.21

De toenemende vervlechting van nationale econ-
omieën; het sterk gestegen bereik van communi-
catie- en vervoersmiddelen: ze stimuleren de
internationale arbeidsmobiliteit, zoals ze ook de
mobiliteit van kapitaal bevorderen. Voeg daarbij
de aantrekkingskracht die rijke, open samenle-
vingen uitoefenen op wie elders aan politieke
vervolging blootstaat, wie voor humanitaire
rampen (economisch, ecologisch, militair) op de
vlucht is en/of in armoede leeft ¬ en de voor-
spelling is gewettigd dat de immigratie naar
onze regio in de afzienbare toekomst op een
hoog niveau zal liggen. Maar met een dergelijke
constatering c.q. voorspelling kan niet worden
volstaan. Bepalend voor de wijze waarop we de
immigratiesamenleving organiseren, is het ant-
woord op een normatieve vraag, namelijk in
welke mate en op welke manier we ook een im-
migratiesamenleving willen zijn.

Dat antwoord (de lezer vermoedde het waar-
schijnlijk al) is niet eenduidig. Nederland, zo me-
nen we, dient zich níet als immigratiesamenle-
ving te beschouwen, voor zover:
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> de huidige immigratiestromen in de wereld
zich op een kunstmatig hoog niveau bevin-
den; niet de weerspiegeling vormen van een
vrije keuze van de betrokken migranten,
maar uit materiële nood en onvrijheid zijn ge-
boren. Het recht op mobiliteit moet goed
onderscheiden worden van de dwang om ei-
gen huis en haard te verlaten;

> de opnamecapaciteit van landen aan bepaalde
(demografische, sociaal-economische, cultu-
rele) grenzen gebonden is. Dat die grenzen
minder rigide zijn dan menigeen denkt, en
dat de immigratie in dat opzicht maar een
deel van het probleem vormt22, wil niet zeg-
gen dat ze niet bestaan.  

Door vermindering van de mondiale ongelijk-
heid in welvaart en vrijheid kan de migratie in
de wereld op een lager, natuurlijker (maar nog
altijd relatief hoog) niveau gebracht worden ¬
waarmee ook het opnamevermogen van de rij-
kere landen minder aangesproken hoeft te wor-
den.

Daarentegen is Nederland, normatief gespro-
ken, wél een immigratiesamenleving in de zin
dat we ons verplicht hebben en verplicht voelen
om een met onze materiële rijkdom sporend
aandeel te leveren in de opvang van politieke
vluchtelingen en anderszins ontheemden; in het
opnemen van arbeidsmigranten op een manier
die met de belangen van het land van herkomst
in overeenstemming is; om het recht op gezins-
vorming en gezinshereniging voor alle ingezete-
nen van ons land te eerbiedigen; etc.. Daarbij die-
nen we de onvermijdelijke beperking van de im-
migratie zodanig vorm te geven dat ze met de zo-
juist genoemde doelstellingen zo min mogelijk
botst.

Alle drie hier genoemde aspecten (de immi-
gratiesamenleving als gegeven; de noodzaak om
bij te dragen aan de vermindering van de onge-
lijkheid in de wereld ¬ en daarmee aan een
minder hoog migratieniveau; de verplichtingen
die rijke landen jegens ‘hun’ immigranten heb-
ben) zouden in combinatie de basis moeten vor-
men van een sociaal-democratisch migratiebe-

leid (nationaal, Europees, mondiaal), in plaats
van ze afzonderlijk na te streven of ze ten koste
van elkaar uit te vergroten. Dat laatste gebeurt
echter regelmatig. Uit onvrede over de bestaande
praktijk van schipperen, gedogen en muddling
through (en/of over extreem-rechtse pleidooien
voor een immigratiestop) worden voorstellen
geformuleerd voor een ‘heel ander’ beleid, die
weliswaar een belangrijke dimensie van de im-
migratieproblematiek in beeld brengen, maar
die door hun verabsolutering van die dimensie
een afgewogen beleid vooral in de weg zitten. 

Drie voorbeelden daarvan laten we hier kort
de revue passeren, alvorens zelf de contouren
van een politiek-van-de-kleine-stappen op immi-
gratiegebied te schetsen.  

‘eerlijk delen op wereldschaal’

Vermindering van de ongelijkheid in welvaart
en vrijheid in de wereld kan, zoals gezegd, de mi-
grantenstroom helpen beperken. Elk immigra-
tiebeleid dient beoordeeld te worden op de mate
waarin het bij dat brede ontwikkelings- en
emancipatieperspectief aansluiting weet te vin-
den. 

Daarbij gaat het overigens lang niet alleen om
een vermindering van de handelsbarrières die de
Westerse landen nog altijd voor producten uit
ontwikkelingslanden opwerpen. Het streven zal,
veel breder, gericht moeten zijn op een interna-
tionale gemengde economische orde, geken-
merkt door een vergaande spreiding van wel-
vaart in de wereld (inclusief een internationaal
belastingstelsel, dat de huidige ontwikkelings-
hulp vervangt); op binding van productie en han-
del aan sociale, humanitaire en ecologische nor-
men; en op vergroting van de nationale beleids-
ruimte van ontwikkelingslanden ¬ op financi-
eel-economisch gebied, maar ook bijvoorbeeld
met betrekking tot de omvang van de collectieve
sector, het beleid ten aanzien van strategische
economische sectoren, en dergelijke. 

Maar dergelijke structuurhervormingen op
wereldschaal kunnen niet in de plaats treden van
een ruimhartige opvang van wie om redenen
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van ras, geloof, geaardheid of overtuiging ver-
volgd wordt of wie om andere redenen humani-
taire bescherming behoeft. Wie dat wel bepleit,
vergist zich schromelijk in de tijd die nodig is
om de genoemde hervormingen tot stand te
brengen en vrucht te laten dragen ¬ en in het
economische en politiek geweld waarmee econo-
mische ontwikkeling, hoe positief ook op lange
termijn bezien, gepaard pleegt te gaan. 

‘opvang in eigen regio’

De financiële middelen die de rijke landen, in
het kader van de vluchtelingenorganisatie van de
Verenigde Naties, unhcr, voor de opvang van
vluchtelingen in de wereld (en dat wil vooral zeg-
gen: in hun eigen regio) beschikbaar stellen, blij-
ven verregaand achter bij wat noodzakelijk is; en
zijn voor veel landen, Nederland uitgezonderd,
zelfs in absolute zin teruggelopen. Aan dat
schandaal dient zo snel mogelijk een einde te
komen. 

Dat is echter heel wat anders dan om, zoals in
ons land door de lijst-Fortuyn en door de vvd

wordt verdedigd, ‘opvang in de eigen regio’ als al-
ternatief te presenteren voor de opvang van
asielzoekers in Europa zelf. Zo’n alternatief,
waarbij asielaanvragen ter plaatse worden be-
handeld (en kleine groepen ‘echte’ politieke
vluchtelingen eventueel voor een verblijf in
Europa worden geselecteerd), is alleen al op prak-
tische gronden onuitvoerbaar. Hoe wil men
zorgvuldige, juridisch met waarborgen omklede
asielprocedures van de grond krijgen in landen
of regio’s waar de hel is losgebarsten?

Maar dergelijke voorstellen gaan ook geheel
voorbij aan de plicht van de rijke landen waaraan
internationale organen als de unhcr en interna-
tionale humanitaire organisaties terecht herin-
neren: namelijk om tenminste een evenredig
aandeel te leveren in de opvang van vluchtelin-
gen in de wereld. Zo’n evenredigheidsbeginsel
zou eerder tot een verdere opening dan tot af-
sluiting van de grenzen van Europa moeten lei-
den. Begin 2001 telde de unhcr zo’n 22 miljoen
vluchtelingen in de wereld; enkele honderddui-

zenden daarvan worden opgevangen in Europa
¬ waarvan overigens een aanzienlijk deel uit de
eigen regio, Joegoslavië in het bijzonder, afkom-
stig was.

‘leve de arbeidsimmigratie’

Mede onder invloed van een (tijdelijke?)
schaarste aan arbeidskrachten en van het debat
over de vergrijzing van de bevolking, is in een
aantal Europese landen en op eu-niveau de be-
langstelling toegenomen voor een meer planma-
tig beleid op het gebied van de arbeidsimmigra-
tie. Duitsland bijvoorbeeld voerde recentelijk
maatregelen in die de deur voor bepaalde groe-
pen arbeidsmigranten wijder open moet zet-
ten.23

Een dergelijke arbeidsmigratie kan niet alleen
in de bedoelde tekorten op de arbeidsmarkt
voorzien, maar wellicht op lange termijn ook een
bijdrage leveren aan een eerlijker verdeling van
de welvaart in de wereld. Verder zou ze de druk
op de asielprocedures in Europese landen kun-
nen verlichten en in het algemeen de acceptatie
van een relatief omvangrijke immigratie onder
de bevolking kunnen bevorderen. Maar het
effect moet in alle gevallen niet worden over-
schat24, terwijl er ook aan tal van voorwaarden
voldaan moet zijn, willen de belangen van de mi-
grant, het land van herkomst en het immigratie-
land parallel lopen. 

Wat bovendien door veel voorstanders van ar-
beidsmigratie uit het oog wordt verloren, is dat
arbeidsmigratie met een ambitieus vluchtelin-
genbeleid concurreert ¬ niet alleen wat betreft
het aantal op te vangen migranten, maar ook als
het gaat om de belangrijkste motieven die aan
het resp. beleid ten grondslag liggen (econo-
misch eigenbelang in het geval van de arbeids-
immigratie; solidariteit in het geval van het
vluchtelingenbeleid). Op z’n minst zitten er aan
de verhouding tussen arbeidsimmigratie en
asielbeleid te veel haken en ogen om ze geheel
gescheiden te behandelen, zoals in enkele re-
cente artikelen van PvdA-Kamerleden in s&d

is gebeurd.26
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tot slot: de nieuwe taboes van het

immigratiebeleid

In dit artikel hebben we een kritiek geformu-
leerd op een immigratiebeleid dat op restrici-
viteit gefixeerd is geraakt en dat in Europa, onder
druk van de spierballentaal van Le Pen, Bossi,
Haider, De Winter en Fortuyn26) nog restrictie-
ver lijkt te gaan worden. Het was ons er niet
om te doen, een uitgewerkt programma te pre-
senteren voor een nationaal en Europees im-
migratiebeleid. Wel willen we, tot slot, de rich-
ting aanduiden waarin dat beleid zou moeten
gaan.

In de eerste plaats dient het immigratiebeleid,
zoals eerder aangegeven, veel sterker dan tot
dusverre gekoppeld te worden aan het streven
naar een verregaande spreiding van welvaart en
vrijheid in de wereld. Of zoals de Duitse histori-
cus Bode zijn indrukwekkende studie over de
geschiedenis van de migratie in Europa besluit:
‘Solange das Pendant der Abwehr von Flüchtlin-
gen aus der “Dritten Welt”, die Bekämpfung der
Fluchtursachen in den Ausgangraüme, fehlt,
bleibt diese Abwehr ein historischer Skandal, an
dem künftige Generationen das Humanitätsver-
ständnis Europas im späten 20. und frühen 21.
Jahrhundert bemessen werden.’27

Dit streven naar een nieuwe internationale
economische orde veronderstelt grote, gecoördi-
neerde inspanningen op het gebied van de bui-
tenlandse en de economische politiek. Maar ook
op het hier behandelde beleidsterrein zelf kun-
nen kleine, maar belangrijke stappen worden ge-
zet ¬ bijvoorbeeld door immigratiebeleid en
ontwikkelingssamenwerking, die tot dusverre
ook in Nederland gescheiden werelden vorm-
den, beter op elkaar af te stemmen. De landen
waarmee Nederland door middel van (volg-)
migratie verbonden is geraakt, zouden een be-
langrijker plaats in het ontwikkelingsbeleid
moeten krijgen, zonder dat ontwikkelingshulp
tot louter instrument (laat staat: finanancie-
ringsbron) van het immigratiebeleid wordt gere-
duceerd.

In de tweede plaats zou geëxperimenteerd moe-
ten worden met vormen van arbeidsimmigratie,
waarbij niet de belangen van de ontvangende
landen vooropstaan, maar in de eerste plaats de
belangen van de immigrant en van het land van
herkomst tot hun recht komen. Arbeidsimmi-
gratie wordt dan opgevat als overdracht van ken-
nis en ervaring, en veronderstelt aan de kant van
het ontvangende land de bereidheid om in de be-
treffende migranten, in de vorm van opvang,
scholing en begeleiding, ruim te investeren. Met
vakbonden en andere maatschappelijke organi-
saties (hier en in de landen van herkomst) zou-
den hierover per sector afspraken gemaakt moe-
ten worden.

Op deze benadering zijn maar zeer ten dele de
bezwaren van toepassing die bijvoorbeeld de
wrr, terecht, tegen een economische strategie
van arbeidsimmigratie aanvoert ¬ omdat ze
niet in de eerste plaats bedoeld is om tekorten op
de arbeidsmarkt op te vangen en de pensioenen
betaalbaar te houden. En deze benadering is al
helemaal ver verwijderd van pleidooien om ar-
beidsimmigratie rücksichtslos voor de economie
van Westerse landen in te zetten, en om bijvoor-
beeld terugkeer van immigranten naar hun land
van herkomst af te dwingen door een deel van
het loon pas ter plaatse uit te betalen ¬ een ge-
bruik dat alleen past bij totalitaire staten als Sa-
oedi-Arabië en de voormalige ddr.

Ten derde, en niet in de laatste plaats, zouden
Nederland en andere Europese landen de oog-
kleppen van een ‘restrictief, restrictief, en nog
eens restrictief ’ beleid moeten afzetten en onbe-
vangen naar oplossingen moeten zoeken voor
problemen waar het beleid niet goed raad mee
weet ¬ of die het voor een deel zelf heeft gescha-
pen. We geven hier vijf voorbeelden, om de be-
leidsfantasie op gang te brengen:
> een zodanige inrichting van de opvang van

asielzoekers dat met hun eigen belangen en
welbevinden meer rekening wordt gehouden.
Dat betekent onder andere: minder jarenlang
‘gesleep’ met gezinnen door ons land; meer
nadruk op kleinschalige opvang (mede ter be-
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strijding van crimninaliteit, vechtpartijen,
e.d. in opvangcentra). Een dergelijke klein-
schaligheid doet de kosten van het asielbeleid
weliswaar oplopen, maar daar tegenover
staan een hogere kwaliteit van de voorzienin-
gen én minder overlast voor de omgeving.
Een al te zuinig beleid daarentegen produ-
ceert (onbedoeld, mogen we hopen) overlast
voor de omwonenden en daarmee onvrede
over de opvang van vluchtelingen; 

> verruiming van de mogelijkheden voor asiel-
zoekers om te werken; inclusief verbetering
van de ‘converteerbaarheid’ van de diploma’s
die vluchtelingen elders hebben behaald.
Vluchtelingen zouden in dat kader een indivi-
dueel recht op ‘assessment’ van hun elders
verworven competenties moeten krijgen, zo-
als door de fnv bepleit.28 Vergroting van de
arbeidsparticipatie van erkende vluchtelin-
gen en van asielzoekers met een tijdelijke ver-
blijfsvergunning, vormt de best denkbare bij-
drage aan het handhaven van een breed maat-
schappelijk draagvlak voor een ruimhartig
vluchtelingenbeleid; 

> grotere aandacht, in het kader van een verbe-
tering van het functioneren van de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst (ind), voor de
rechtvaardigheid van de huidige asielproce-
dures. Langdurige ervaringen van één van ons
met die procedures (als tolk) wijzen in de
richting van een ‘bias’ ten gunste van wie
goedbespraakt en relatief goed opgeleid is.
Het debat over de ind mag niet beperkt blij-
ven tot de vraag hoe snel en in welke hoeveel-
heden deze dienst asielaanvragen vermag af
te doen. We hebben de indruk dat veel asiel-
aanvragen in ons land ten onrechte worden
afgewezen ¬ en vinden daarvoor steun in het
grote aantal asielzoekers dat met succes een
beroep op de rechter doet; 

> een actief terugkeerbeleid, dat de zwarte blad-
zijde in de huidige Vreemdelingenwet, name-
lijk dat uitgeprocedeerden aan hun lot wor-
den overgelaten, corrigeert. Mits geconditio-
neerde reflexen achterwege blijven (‘beter een
charter dan een cursus’ ¬ vvd-Kamerlid

Kamp), kan aan uitgeprocedeerden en andere
illegaal in Nederland verblijvenden, in de
vorm van werk en opleiding, een reëel per-
spectief op terugkeer naar het land van her-
komst worden geboden. Landen als Zweden
en Duitsland zijn ons in een dergelijke ‘empo-
werment’ van ex-asielzoekers voorgegaan;29

> een eenmalige bijzondere maatregel (als ‘ge-
neraal pardon’ een te beladen uitdrukking is)
voor de paar duizend asielzoekers, die al jaren

in Nederland verblijven en die buiten de
nieuwe Vreemdelingenwet (met z’n ver-
snelde procedures) vallen ¬ en daardoor nog
langer op behandeling van hun aanvraag
moeten wachten. Dit is een logisch, en huma-
nitair gesproken onmisbaar complement van
de nieuwe regelgeving, dat niet uit een onge-
gronde angst voor ‘precedentwerking’ achter-
wege mag blijven. 

Deze beleidssuggesties zouden met vele andere
aangevuld kunnen worden (bijvoorbeeld op het
gebied van het illegalenbeleid ¬ en hoe te ont-
komen aan de spiraal van uitsluiting en margi-
nalisering/uitbuiting die zich ook in Nederland
begint af te tekenen30). We noemden ze, omdat
ze in de sfeer van oude en nieuwe ‘flinkheid’ die
rond het immigratiebeleid is komen te hangen,
niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Ze
zouden bovendien, zo menen we, stuk voor stuk
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anderen, de opmars van populistisch-rechts in
de Nederlandse politiek tot staan te brengen. 

In het verlengde daarvan zou de sociaal-de-
mocratie, op langere termijn, een migratiepoli-
tiek moeten ontwikkelen, die in termen van be-
ginselen, van beleidsdoelstellingen en van insti-
tutionele vormgeving, recht doet aan de proble-
matiek zelf en aan de omstandigheden waarin ze
zich voordoet: die van globalisering, van een ver-
minderd sturend vermogen van de nationale
staat en van de risico’s voor de democratie die
daaraan verbonden zijn.
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vrijwilligersorganisaties mogen
vervolgens de schade van dit cy-
nisme opruimen.’    

30 Zo kan gedacht worden aan een
zekere ontkoppeling van de be-
strijding (door de arbeidsin-
spectie) van de mensonterende
arbeidsomstandigheden waar-
aan illegale werknemers vaak
onderworpen zijn, en de opspo-
ring en uitzetting van die illega-
len (door de vreemdelingenpo-
litie). Vgl. D.Kloosterboer/
A.Potmis, ‘Nederland te onver-
schillig over uitbuiting illegale
werknemers’, in: Trouw, 8 maart
2002. Zie ook: C.Inja, ‘Vakbond
voor illegalen moet kunnen’,
in: Het Financieele Dagblad,
8 maart 2002.
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