
'Laag opgeleide werk 
de prijs voor complet( 
arbeidsmarkt' 

Op 1 mei verwelkomt de Europese Unie tien 

nieuwe lidstaten. Moeten de inwoners van 

die landen dan meteen het recht krijgen om 

onbeperkt in Nederland naar werk te gaan 

zoeken? Of is het verstandig gedurende enkele 

jaren een overgangsregeling in te voeren? 

Dat was vraag in een Kamerdebat op 3 februari, 

dat vervolgens resulteerde in een motie vóór 

een beperkende overgangsregeling die steun 

kreeg van VVD, CDA, LPF en SP. 

woners van EU-landen heb
ben nu het recht om maximaal 
es maanden in Nederland op 

zoek te gaan naar een baan. 
Slaagt die zoektocht, dan heeft 
de immigrant recht op een ver
blijfsvergunning voor de duur 
van het dienstverband, of voor 
vijf jaar als het dienstverband 
langer duurt dan een jaar. De 
verblijfsvergunning betekent 
automatisch dat men dezelfde 
rechten op sociale zekerheid 
heeft als andere inwoners van 
Nederland. 
Voor niet-EU-landen geldt een 
verplichte arbeidstoets. De 
werkgever moet eerst zoeken 
naar een werknemer uit Neder
land of een ander EU-land die 
het werk wil doen. Lukt dat niet, 
dan kan hij aan het CWI vragen 
een tewerkstellingsvergunning 
af te geven voor iemand van 

buiten de EU. Het CWI bekijkt 
dan of er echt geen alternatieven 
zijn voordat het de vergunning 
afgeeft. 

Sterke arbeidsmigratie uit 
Oost-Europa leidt tot meer 

werkloosheid en lagere 
lonen aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt 

Het kabinet wilde meteen per 
1 mei voor de nieuwe EU-lan
den stoppen met de toetsing of 
de vacature ook door een inwo
ner van de 'oude' EU vervuld 
kan worden, maar beloofde wel 
in te zullen grijpen als er vóór 
1 mei 2006 meer dan 22.000 
werkzoekenden uit de nieuwe 
EU-landen naar Nederland zou
den komen. 
Namens de SP-fractie gaf Harry 
van Bommel in het debat aan 

zich zorgen te maken over 
de effecten van de arbeids
migratie voor de samenleving. 
'De verwachte gevolgen van 
een liberaal toelatingsbeleid van 
arbeidsmigranten zijn een nog 
schevere inkomensverhouding 
tussen laag- en hoogopgeleide 
Nederlanders - dat erkent ook 
het CPB, dat in opdracht van de 
regering de mogelijke effecten 
heeft onderzocht - en een toe
nemende druk om sociale voor
zieningen af te bouwen. Omdat 
het aantal moeilijk vervulbare 
vacatures laag is - het CPB 
spreekt over 5.000- zal arbeids
migratie leiden tot een hogere 
werkloosheid onder vooral lager 
geschoolden. In de praktijk zal 
dat betekenen dat deze mensen 
de prijs betalen in de vorm van 
werkloosheid of lagere lonen. In 
plaats van arbeidsmigranten toe 
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te laten dient de regering prio
riteit te geven aan het reacti
veren van mensen die nu nog 
buiten het arbeidsproces staan.' 
Van Bommel hekelde de morele 
argumentatie van vooral de 
werkgevers, die vóór complete 
liberalisering zijn. 'Sommige 
partijen betuigen samen met 
VNO-NCW hun liefde aan de 
arbeidsmigratie alsof dit de 
ultieme vorm van internationale 
solidariteit zou zijn. Wanneer 
werkgeversorganisaties idealis
tische standpunten innemen in 
de discussie over arbeidsmigra
tie, geldt wat mij betreft het 
gezegde: boer pas op uw kip
pen. De win-win-situatie waar 
zij het over hebben, betekent 
dat werkgevers op lagere 
arbeidskosten uitkomen, omdat 
de Polen genoegen nemen met 
een loon waar geen Nederlan-



zen betalen 
l beralisering 

der van rond kan komen. 
Daarbij worden nu al de CAO
bepalingen ontdoken voor 
Polen die in Nederland wer
ken, door hen met juridische 
schijnconstructies ten onrech
te de status van ondernemer te 
geven.' 

Heijningen die samen met Har
ry van Bommel het debat heeft 
voorbereid. Van Heijningen: 
'Wij maken onze eigen analyse 
en die gaan we echt niet veran
deren als blijkt dat de VVD er 
net zo over denkt. Maar natuur
lijk is er wel iets meer over te 
vertellen. We hebben bewust 
niet voorop gelopen in de dis
cussie, omdat we niet mee 
willen gaan in de visie dat alle 
dreiging van buiten komen. 
Maar aan de andere kant slui
ten we onze ogen ook niet voor 
de werkelijkheid. De mogelijk
heid dat de arbeidsmigratie 

tingen erg onzeker zijn, en andere 
aantallen worden ook genoemd: 
Wim Groot, hoogleraar gezond
heidsecanomie aan de Univer
siteit van Maastricht, houdt op 
grond van de beroerde levens
omstandigheden in de nieuwe lid
staten rekening met de komst van 
50.000 à 60.000 personen per jaar.' 

Vanuit onze achterban is er zowel 
bijval als kritiek op het standpunt 
gekomen. Critici verwijten de SP 
dat socialisten voor 'open gren
zen' horen te strijden en dat arme 
mensen uit Polen en Tsjechië de 
kans moeten krijgen om hier een 
beter bestaan op te bouwen. Van 
Heijningen brengt daar tegen in dat 
socialisten zich moeten verzetten 
tegen het EU-beleid dat de lidsta
ten ertoe aanzet om investeerders 
binnen te halen door de lonen te 
drukken en gunstige belasting
faciliteiten te bieden. 'Er vindt 
momenteel een wedloop naar 
bene- den plaats waar zowel de 
Nederlandse als de Poolse en Tsje
chische bevolking de dupe van is. 
Wanneer het CPB aangeeft dat 
vrije arbeidsmigratie naast verlies 
aan werkgelegenheid leidt tot 
loondaling en druk op de sociale 
voorzieningen, verzet ik me daar-

De SP'er pleitte voor een 
geleidelijke ontwikkeling. 'De 
nieuwe lidstaten moeten de 
kans krijgen om hun economi
sche achterstand op de huidige 
leden van de Europese Unie 
enigszins in te lopen zodat 
werknemers uit deze landen 
niet langer in de verleiding 
komen om binnen Nederland 
werk te zoeken. Daarom moet 
wat mij betreft de huidige 
arbeidsmarkttoets nog enkele 
jaren van kracht blijven.' 

vanuit Oost-Europa hoger uit- tegen.' • 

Van Bommels zorgen werden 
gedeeld door CDA, VVD en 
LPF. Dat leidde aan het eind 
van het debat tot een motie 
van VVD en CDA waarin het 
kabinet opgeroepen werd de 
arbeidsmarkttoets te hand
haven in de sectoren waarin 
dat gezien de werkloosheid 
gewenst is. Door steun van 
LPF en SP werd de motie aan
genomen. 

Stellingname oogst 
zowel bijval als kritiek 

'Wat nu, de SP in het rechtse 
kamp?' vroegen we aan frac
tiemedewerker Hans van 

valt dan verwacht - het CPB 
heeft het over 8.500 personen 
extra per jaar - en de consta-
tering dat die nieuwe arbeiders 
in belangrijke mate laag 
opgeleide Nederlandse werk-
lozen verdringen op de 
arbeidsmarkt, nemen wij 
serieus. 
Belangrijk in onze afweging 
is ook de omstandigheid 
geweest, dat landen als Oos
tenrijk en Duitsland al hebben 
aangegeven dat ze gebruik 
maken van mogelijkheden om 
het toelatingsbeleid voor 
arbeidsmigranten gedurende 
een aantal jaren te beperken. 
Daardoor zou de toestroom 
naar Nederland van arbeids
migranten uit Oost-Europa 
nog wel eens fors hoger kun
nen uitvallen. Het CPB geeft 
terecht zelf al aan dat de schat-
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De EU wordt op 1 mei uit
gebreid met Slovenië, Hongarije, 
Tsjechië, Estland, Letland, 
Slowakije, Litouwen, Polen, 
Cyprus en Malta. Met de twee 
laatstgenoemde is afgesproken 
dat er geen beperking opgelegd 
mag worden aan de arbeids
migratie. Voor de werkzoeken
den uit de andere nieuwe 
EU-landen mag dat wel, in 
verschillende stappen, tot uiter
lijk 2011. Inmiddels hebben het 
Verenigd Koninkrijk, Zweden en 
Ierland laten weten dat ze vanaf 
1 mei géén beperkingen meer 
zullen hanteren. Denemarken, 
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, 
België, Finland en Spanje doen 
dat zeker wél, en Griekenland 
en Portugal waarschijnlijk ook. 
Wat Italië en Luxemburg beslis
sen, is nog niet duidelijk. 




