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over 
migratiebeleid 

Dat er weinig tijd genomen wordt voor maatschappelij

ke en politieke discussies komt wel vaker voor. 

Ongehoord snel echter ging het debat over de vraag of 

Nederland de komende jaren arbeidskrachten moet 

aantrekken van buiten de Europese Unie. Vlak voor de 

zomer liet minister-president Kok weten dat Nederland 

niet ontkwam aan de discussies hierover en daarin 

Duitsland zou moeten volgen. Hij beloofde er na het 

zomerreces in het kabinet over te zullen brainstormen. 

In de eerste week van september was het kabinet er al 

uit: de komende jaren zijn er geen extra arbeidskrach

ten van buiten de EU nodig. Is daarmee het debat ook 

afgelopen? CDV belegde een rondetafelgesprek hierover 

met JooP Wijn (Tweede Kamerlid en woordvoerder 
vreemdelingenbeleid), Simon van der Pol (beleidsmede

werker Arbeidsmarkt FNV) en Han Entzinger (hoogle

raar Migratie- en Integratiestudies, Erasmus Universiteit 

Rotterdam). Het gesprek stond onder leiding van Jan 

Willem Wits (redactielid). 
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WITS: Is de politieke en maatschappelijke dis

cussie over een Nederlands immigratiebeleid 

met het kabinetsstandpunt van september al 

weer ten einde? 

ENTLINGER: Het debat begint nu pas! Het is niet 

ten einde, al was het alleen maar omdat er 

recent in Duitsland veel over gediscussieerd 

is, En daar echoot hier toch altijd wel het een 

of ander van na in het debat, De Duitse dis

cussie is ook ingegeven door demografische 

overwegingen. We lopen in demografisch 

opzicht toch een jaar of tien achter Duitsland 

aan. Die discussie is hier dus nog niet super 

urgent, maar we gaan hem hier wel krijgen, 

als de babyboomgeneratie met pensioen gaat. 

Een andere prikkel voor het debat is het WRR

rapport Neclerlancl als immigratiesamenleving, 

dat er sinds 24 september ligt en waarover 

het kabinet een standpunt zal dienen in te 

nemen. 

Wl'l s: JooP Wijn, wat vind je als kamerlid van 

een kabinet dat een debat aankondigt op de 

laatste dag voor het reces, en op de eerste dag 

na het reces de discussie voor gesloten ver

klaart? 

WIJN: Blijkbaar wil het kabinet de discussie 

stoppen. De ervaring leert dat er dan blijk

baar in de coalitie forse onenigheid over is. 

De PvdA is wel voor een tweede loket (met uit

zondering van Vermeend). En de WO is daar

tegen. Van Boxtel (D66, red.) heeft al vaker 

gezegd: ik wil meer immigratie, meer 

migranten naar Nederland. Waarom hij dat 

goed vindt, is mij nog niet duidelijk, maar hij 

zegt het wel. Het lijkt erop of hij een psycho

logisch signaal heeft willen geven. 

Wat je bij dit onderwerp merkt, is dat veel 

vraagstukken door elkaar worden gehaald, 

terwijl ze maar ten dele met elkaar samen-

hangen. De chaos en on beheersbaarheid van 

het asielbeleid, vluchtelingenbeleid en poli

tieke migratie, arbeidsmigratie, ontwikke

lingssamenwerking en de problemen rond 

integratie van allochtonen. Ik denk dat je bij 

de discussie over Nederland immigratieland 

onderscheid moet maken tussen enerzij ds de 

feitelijke constatering: we krijgen meer men

sen binnen dan dat Nederland verlaten, en 

aan de andere de kant cle vraag: wil je 

Nederland immigratieland als beleidsdoel? 

De discussie leeft in de maatschappij, dus 

Kok kan hem niet stoppen. Elke gemeente 

krijgt te maken met asielcentra en de discus

sie met omwonenden daarover. Integratie

problemen zijn nu minder een taboe-onder

werp. We durven dingen beter te benoemen. 

Al moeten we erop letten ook de goede ont

wikkelingen te blijven benoemen; het wordt 

af en toe "politiek correct" 0111 "politiek 

incorrect" te zij n. 

VAK DER POL: Als men zou zeggen dat we geen 

immigratieland zijn, dan is dat bezijden de 

waarheid. Nederland is al sinds de Vietnam

oorlog immigratieland; sinds de stroom van 

asielzoekers op gang is gekomen. En op grond 

van de Wet Arbeid Vreemdelingen worden er 

jaarlijks tussen tien- en dertigduizend ver

gunningen afgegeven, daarvan gaat een groot 

deel terug en een deel blijft. Dus in die zin is 

Nederland een immigratieland. Om nog 

maar van gezinshereniging door gastarbei

ders uit bijvoorbeeld Turkije te zwijgen. De 

discussie daarover zal blijven en is zeker niet 

ten einde. 

Asielzoekers en arbeid 

WITS: Is er op dit moment een knelpunt op de 

arbeidsmarkt, waardoor we moeten kijken 

naar andere manieren om clat op te lossen? 



Han Entzinger, jij hebt de afgelopen jaren in MBO-niveau en hoger, en inschakeling op 

dit blad en elders twee loketten gepropa- hun eigen kennisniveau is nauwelijks aan de 

geerd: één voor echte politieke vluchtelingen orde, Het is in dat licht buitengewoon verve-

en een ander voor economische vluchtelin- lend dat in de nieuwe Vreemdelingenwet de 

gen. Ik heb de indruk dat dat voorstel in de eerste drie jaar uit de oude Vreemdelin-gen-

hoogste beleidskringen van tafel is? wet nu van toepassing is op de hele groep. 

ENTZINGJ-:R: Ja en nee. Wat de twee loketten 

betreft, er zijn mensen die - niet ten onrechte 

- gezegd hebben: er zijn in wezen al twee 

loketten. Eigenlijk zelfs meer, want er zijn 

verschillende manieren om als migrant 

Nederland binnen te komen: er is de manier 

van de arbeidsmigratie, van asiel zoeken, van 

gezinshereniging, en er is natuurlijk ook een 

illegalenloket. Dat zijn de voornaamste rede

nen waarom iemand naar Nederland komt. 

Het idee van de twee loketten is eigenlijk 

meer ingegeven door de overweging dat asiel

migratie toch vaak een vorm van verkapte 

arbeidsmigratie is, en dat dit niet eindeloos 

kan doorgaan. Ik vind het ook hoogst schade

lijk als er erg veel illegale migranten zijn: 

maar helemaal uitbannen is niet mogelijk. 

En ik vind het even schadelijk als op grote 

schaal oneigenlijk gebruik wordt gemaakt 

van asiel, omdat dit het instrument uitholt 

en de kansen voor echte vluchtelingen 

beperkt. 

VAN mR POL: We moeten geen aparte migran

tenstroom op gang brengen om de proble

men van de krappe arbeidsmarkt op te lossen. 

De FNV vindt dat je eerst moet kijken naar 

het bestand van mensen dat om de een of 

andere reden niet werkt. En dan vind ik dat 

we om te beginnen buitengewoon slecht 

omgaan met toegelaten asielzoekers. De ken

nis en kwaliteiten van deze mensen worden 

niet gehonoreerd. Die worden niet erkend, er 

wordt niks mee gedaan. Dat is echt verspil

ling van talenten. Een groot deel heeft toch 

Voor die eerste drie jaar moeten werkgevers 

een werknemersvergunning aanvragen als ze 

iemand uit die groep willen hebben. Dat is 

dus bureaucratische rimram die tot niets 

leidt en ook niet nodig is: we weten immers 

dat van die hele groep ongeveer 80-90% zal 

blijven na drie jaar. Zodra er dus ook maar 

enig overschot is op de arbeidsmarkt vragen 

werkgevers die werknemersvergunning niet 

aan, omdat er te veel bureaucratische haken 

en ogen aan zitten. 

Wij houden er in Nederland geen rekening 

mee dat 'vluchtelingen' een containerbegrip 

is: Joegoslavische vluchtelingen zijn anders 

dan Somalische vluchtelingen. We hebben 

geen goed systeem om via aSSCSS111cnt, diplo

ma-erkenning, EVC (Erkenning Verworven 

Competenties) echt maatwerk te verrichten. 

Daarvoor heb je een krachtig instrument no

dig. Ik ken een arts die hierheen is gevlucht, 

die niet op "West-Europees" niveau zit... Met 

de huidige regelgeving is het echter onmoge

lijk hem op het hier vereiste niveau te krijgen. 

Als zo iemand ouder is dan 27 jaar. valt hij 

niet meer onder de Wet studiefinanciering 

en in het reïntegratiebeleid mag een oplei

ding niet 1;1l1ger duren dan één jaar. Het 

gevolg is dat er niks kan en mag en dat der

gelijke mensen terechtkomen in banen waar 

zij zich niet kunnen ontplooien. En tenslotte 

veroordelen we asielzoekers veel te lang tot 

niets doen. Daarom hebben we in de 

Stichting van de Arbeid gezegd dat het rede

lijk is dat asielzoekers niet in de eerste zes 

maanden - de opvang- en onderzoeksperiode

werken. Het is echter zeer slecht voor hun 
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toekomst als ze nog steeds niks mogen doen status hebt, moet je aan het werk. Veel asiel-

als ze twee, drie, vier, vijf jaar op een uit- zoekers hebben geld bij elkaar gescharreld in 

komst op de asiel-aanvraag moeten wachten. hun thuisland om die reis te maken, hebben 

een schuld, kunnen niet terugkomen met 

WIJN: Op dat laatste wil ik graag ingaan. Van niks en duiken dus onder. Als je asielzoekers 

der Pol zegt: je moet mensen al tijdens hun na die eerste periode laat werken en hun geld 

asielprocedure laten werken. Momenteel mag op een rekening laat zetten en als ze uitein

een asielzoeker alle vormen van vrijwilligers- delijk terugmoeten dat geld mee laat nemen, 

werk verrichten ~ als voetbalclub zou ik naar dan geloof ik niet dat daar een aanzuigende 

een AZC gaan om te vragen of iemand de kan- werking vanuit gaat. 

tine kan komen schilderen ~ en een asielzoe-

ker mag een paar maanden per jaar werken, 

inmiddels in alle soorten werk. Verdere ver

ruiming is niet verstandig. Je bevestigt pre

cies die drijfveer waarom je niet wilt dat men

sen in de asielprocedure zitten, namelijk om 

economische redenen. Je hoort het mensen

smokkelaars al zeggen: ga naar Nederland als 

je er geld wilt verdienen en meld je als asiel

zoeker. Dat betekent aanzuigende werking en 

een vergroting van het oneigenlijk gebruik 

van de asielprocedure. 

Als we zeggen: asielzoekers mogen meer wer

ken dan nu, dan voorspel ik dat er nog meer 

dan de huidige veertigduizend asielzoekers 

komen. Dan voorspel ik ook dat er nog meer 

mensen om economische motieven tussen 

zitten, en dat we nog meer vastlopen. 

VAN DER POl.: Als jullie zeggen dat je de eerste 

zes of negen maanden nodig hebt voor on

derzoek en voor de constatering of iemand 

een echte asielzoeker is of niet, dan moet je 

dat in die eerste zes of negen maanden rond 

hebben en dan ook invulling geven aan het 

uitzettingsbeleid. Als er vertraging optreedt, 

dan zeggen wij op elk terrein, bij ziekte, bij 

werkloosheid: zo snel mogelijk aan het werk. 

Want als mensen langer dan een jaar werk

loos zijn, dan zie je ze wegzakken. En bij asiel

zoekers zeggen we nu: ga in de hoek zitten, 

beweeg je niet, verroer je niet en zodra je een 

WIJl': Ik kan je vertellen waarom dat dus niet 

kan. Een van de grote problemen is, dat we 

alles door elkaar gooien. En bij asielbeleid 

gaat het om een mensenrecht, om solidariteit 

met mensen die vervolgd worden. Economi

sche migratie is iets heel anders. Daarbij mag 

je je economische eigenbelang laten prevale

ren. Op het moment dat je asielzoekers die 

om economische redenen komen, laat wer

ken of je geeft een bedrag mee terug, dan 

houd je het systeem van mensensmokkel in 

stand. Mensensmokkelaars zeggen dan: ga 

maar naar Nederland. Je hebt daar de groot

ste kans van Europa om een status te krijgen, 

ze ontvangen je er het beste. Geef je ze dat 

geld terug, dan komen ze terug in hun land 

van herkomst ~ als ze al teruggaan ~ en dan 

zegt men daar tegen iedereen: ik ben naar 

Nederland geweest, ik ben daar goed opge

vangen, helaas mocht ik niet blijven, maar 

kijk eens wat een geld ik meeneem, de men

sensmokkelaar is afbetaald, probeer het ook. 

Ik denk dat je daarmee het oneigenlijke 

gebruik alleen maar stimuleert. 

VA"! DER POL: Er wordt ook wel gezegd, bijvoor

beeld door Vluchtelingenwerk, dat het feit 

dat de asiel- en immigratieprocedure zo lang 

duurt een argument is voor mensensmokke

laars, om mensen hierheen te brengerl. 



ENTZINGER: Ik heb ook eerst bepleit om asiel

zoekers tijdens de procedure zoveel mogelijk 

te laten werken, om te voorkomen dat ze het 

werken ontwend zijn wanneer ze eenmaal 

een status hebben. Ik begin er echter toch 

steeds meer van overtuigd te raken dat daar 

wel een aanzuigende werking vanuit gaat, 

hoewel het heel moeilijk te bewijzen is. Over 

het algemeen calculeert men: in welk land 

heb je een grote kans om te blijven, want dat 

is het hoofddoel. Ik denk dat dit probleem zo 

fundamenteel is dat het haast niet meer 

oplosbaar is door asielzoekers al dan niet te 

laten werken, en ook niet door asiel- en ande

re loketten. 

Het is niet erg waarschijnlijk dat meer men

sen naar het migratieloket gaan wanneer je 

de asielprocedure stroomlijnt of strenger 

maakt. Veel van die mensen hebben immers 

toch geen kwalificatie waar de arbeidsmarkt 

om vraagt. Hooguit heb je bij de twee-loket

tengedachte als overheid een argument om 

iets krachtiger op te treden tegen mensen die 

ten onrechte een beroep op de asielprocedure 

doen. Maar men durft mensen vaak toch niet 

uit te zetten of men kan het niet. 

De arbeidsreselVe aanspreken 

WITS: De hoofdstelling van het kabinet om de 

deur niet verder open te zetten voor arbeids

migranten is: we hebben zevenhonderddui

zend mensen op de bank zitten, en als we een 

arbeidsmigratiebeleid ontwikkelen, dan ac

cepteren wij dat die mensen op de bank blij

ven zitten. 

WIJN: Ja, daar ben ik het mee eens. We moeten 

die mensen niet afschrijven!. Oe grootste 

groep wordt gevormd door WAO'ers die 

bemiddelbaar zijn, werklozen die best bemid

delbaar zijn, mensen die vervroegd uittreden, 

vrouwen die wel aan de slag willen, maar de 

stap niet wagen omdat arbeid en zorg moei

lijk te combineren zijn. Overigens, van de 

asielstatushouders is gemiddeld 65 procent 

werkloos. Dat is natuurlijk absoluut onaccep

tabel. En kijk eens naar de mensen die in de 

asielprocedure zitten. Er is een tekort in de 

landbouw voor seizoensarbeid van ongeveer 

zesduizend mensen. Leg dat naast het feit dat 

er tweeëntachtigduizend mensen in de asiel

opvang zitten die -zoals gezegd - een paar 

maanden per jaar mogen werken. Dan be-
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grijp ik echt niet waarom die tweeëntachtig- die mensen die vervroegd uittreden. Dat zijn 

duizend mensen niet voldoende zijn om het 

probleem van seizoensarbeid op te lossen. 

VAN DER POL: Daar stuit je op belemmeringen 

die ik al noemde: bij het aan het werk krijgen 

van asielzoekers is er vanuit het eOA 

(Centraal Orgaan Asielzoekers) een geweldige 

partij bureaucratie omheen gebouwd; van 

tewerkstellingsvergunningen tot te betalen 

bijdragen aan de COA. 

ENTZINGJ-:R: Misschien is het wel lucratiever om 

je gewoon op de informele markt te storten, 

want elke ochtend zie je bij asielzoekerscen

tra mensen met hun boterhammetjes achter 

op de fiets naar hun werk vertrekken. En, wie 

denk je dat tegenwoordig de kranten bezor

gen in veel steden? 

Vraag en aanbod 

WITS: Als we deze verhalen horen, dan is het 

ontwikkelen van arbeidsimmigratiebeleid 

met als argument dat we die mensen nodig 

hebben op de arbeidsmarkt, hooguit een 

'luie' oplossing. 

ENTZINGER: Er zitten een paar aspecten in die 

vraag. Allereerst: zijn er tekorten op de 

arbeidsmarkt en waar zijn ze? Ik ben geen 

groot arbeidsmarktdeskundige, maar er zijn 

sectoren op de arbeidsmarkt waar tekorten 

zijn, bijvoorbeeld in de lCT, de zorg en het 

onderwijs. Daar staat tegenover dat er ook in 

Nederland sprake is van werkloosheid, al is 

dat momenteel vooral frictiewerkloosheid. Ik 

geloof er ook niet in dat er zo heel veel vrou

wen zijn die meer zouden willen werken; ik 

ken er heel wat die juist minder zouden wil

len werken. Maar het probleem is nog altijd al 

vaak mensen die daartoe worden aangezet 

door hun werkgever, die zich weinig aantrekt 

van het macro-economisch argument dat dit 

onverstandig is. 

De vraag is nu: kunnen we die vijftigers en 

WAO'ers plaatsen op die plekken waar de 

vraag het grootst is? Zijn die om te scholen, 

op te leiden tot ICT'ers, zorgverleners? Ik heb 

het gevoel dat vraag en aanbod hier lang niet 

altijd naadloos op elkaar passen. 

WIJN: Daar stuiten we op een van de redenen 

waarom zo'n tweede migratieloket niet goed 

is. Het zou immers wel heel toevallig zijn als 

op de bonnefooi binnengekomen mensen 

precies de arbeidskrachten zouden zijn waar 

het bedrijfsleven om vraagt. Het probleem is 

een goede afstemming tussen vraag en aan

bod, en dat is vooral een kwalitatief probleem 

op de arbeidsmarkt. Er zijn inderdaad secto

ren met een structureel en evident tekort. 

Dat je voor zo'n sector maatwerk levert, is 

prima. Je hebt daarvoor nu al de Wet Arbeid 

Vreemdelingen. Misschien datje die wat min

der bureaucratisch kan maken, door bijvoor

beeld voor de ICT-sector aan het begin van 

een jaar te zeggen: voor wat betreft het eerste 

aantal personen hoeft een bedrijf niet indivi

dueel aan te tonen dat die vacature niet door 

een Europeaan te vervullen is. Dat noem ik 

voor het gemak een green card-regeling voor 

een bepaalde bedrijfstak. Bovendien zijn er 

twee economische wetten. Nu de economie 

over zijn hoogtepunt heen is, zal er minder 

vraag naar arbeid zijn. Dus de krapte zal afne

men. En de tweede wetmatigheid is dat een 

deel van zo'n arbeidsmarktprobleem zich 

vanzelf oplost. Bedrijven zullen meer moeten 

gaan doen aan innovatie, arbeidsbesparende 

productieprocessen. Dus er ontstaat ook door 



de tijd vanzelf wel een bepaalde vorm van 

aanpassing. Daarom ons pleidooi voor maat

werk en terughoudendheid. 

VAN IllR POl.: De IT-sector is inderdaad een 

mooi voorbeeld. In juni zagen we al dat de 

ICT-bedrijven hun opleidingen aan het afbou

wen waren. Vanuit Bondgenoten was daar 

nogal wat kritiek op. Je voelde natuurlijk aan

komen hoe dat ging lopen. Dan zie je die golf 

van ontslagen bij grote IT-bedrijven, en 

opeens is die markt opnieuw aan het bewe

gen. 

Als je in een sector echt een tekort hebt, dan 

moet je als sector zeggen: wat kunnen we 

om onder een lager uurloon en op basis van 

stukloon te werken. 

ENTZINCI,R: Er zal - macro-economisch gezien -

altijd ongeschoold of onaangenaam werk blij

ven waarvoor weinig scholing nodig is. Dat 

kun je niet wegrationaliseren. Als er structu

rele tekorten zijn, verandert er iets: er wordt 

geautomatiseerd of de arbeid verdwijnt naar 

elders. Er zijn echter situaties of sectoren 

waar dat niet kan. De verpleging is hiervan 

een goed voorbeeld, want heel veel efficiënter 

werken kan niet, je kunt maar een beperkt 

aantal patiënten helpen. 

eraan doen om dat tekort weg te werken? De V,\N DER POL: Verplegers moet je toch uit de 

IT-sector heeft heel lang met de eigen oplei- eigen bevolking halen, want verpleging is cul-

dingen gewacht, kijkend of de buurman er tuurgebonden. 

iets aan zou doen. Ik vind dat zo'n sector zelf 

iets moet organiseren. Men zou kunnen zeg- Wil": Ja, daarom is het experiment met ver-

gen: we doen wat aan opleiding, en in de tus- pleegkundigen uit Zuid-Afrika ook min of 

sentijd zorgen we met behulp van de Wet meer mislukt. Ik was op vakantie in 

Arbeid Vreemdelingen ervoor dat we een con- Indonesië en sprak daar twee Nederlandse 

tingent mensen tijdelijk hierheen halen. artsen die in het ziekenhuis in Djokjakarta 

Maak daarover in de sector afspraken. werken. Als je vraagt - omdat Indonesië qua 

cultuur nog een redelijke band met Neder-

Wrrs: Laten we naar de onderkant van de land heeft - of een verpleegkundige zo in 

arbeidsmarkt kijken: de aspergestekers, de Nederland aan de slag kan, dan is het ant-

krantenbezorgers. Kortom, naar het onge- woord: nee. Want als je kijkt naar het niveau 

schoolde werk. Oude gastarbeiders doen dit van kennis, hoe men omgaat met hygiëne bij-

werk niet meer, en daarom gaan we nieuwe voorbeeld. dan duurt het minstens vijf jaar 

gastarbeiders importeren. voordat iemand volledig als verpleegkundige 

in Nederland kan functioneren. Dus, we zijn 

VAt-; PI'R Pm: Asperge steken is een mooi voor- het dan misschien wel eens over het kwanti-

beeld van laaggeschoold werk. Daar zijn we, tatieve tekort, maar als je kijkt hoe je het vak 

als FNV, in Limburg al een aantal jaren bezig kwalitatief moet invullen. dan kan dat dus 

om met een jaarlijkse herhaling van zetten niet zomaar. 

toch elke keer wat verder te komen en het 

CAO-loon betaald te krijgen. Voor een deel 

werden daar Polen met een toeristenvisum 

aan het werk gezet, omdat zij bereid waren 
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Het illegale circuit zich heel erg vernieuwt. Als men met nieuwe 

producten komt, dan kan men ook hogere 

WITs: Je zou ook kunnen stellen dat je met het loonkosten trekken, en er zal natuurlijk - en 

toestaan van legale arbeidsmigranten het ille- dat is een geleidelijk, beheerst proces, dat al 

gale circuit kan bestrijden. gaande is en waar sociaal-economisch fat-

soenlijk beleid voor moet zijn - een gedeelte 

WIJN: Het is de vraag of meer mogelijkheden van de productie naar Derde-Wereldlanden 

tot legale migratie er inderdaad toe zullen verschuiven. Als ik het in een one-liner mag 

leiden dat zo'n sector minder zwartwerkers zeggen: je kunt beter de tomaten importeren 

inzet. Gaat men dan wel witte lonen met dan de tomatenplukkers. Nederland moet 

sociale premies betalen? Als een sector 

gewend is aan zwart werk, of als blijkbaar de 

prijs die men voor producten kan vragen niet 

rechtvaardigt dat men hogere kosten heeft, 

dan betwijfel ik of verruiming van legale 

arbeidsmigratie zal leiden tot een uitstoot 

van illegale arbeid. 

een kwaliteitseconomie worden waarin je 

concurreert op toegevoegde waarde en niet 

op kosten of prijs. Het is trouwens de beste 

vorm van ontwikkelingssamenwerking als 

men daar ook produceert en exporteert. Zo is 

het ook met de textielindustrie gegaan. 

VAN DER POL: Als arbeid zich onder deze om

WITs: Hoor ik nu een CDA'er die accepteert standigheden verplaatst naar de landen waar 

dat er een informele economie is? de arbeiders vandaan komen, dan zijn wij 

daar niet altijd tegen, 

WIJN: Nee, juist absoluut niet. Wij vinden dat 

je illegale arbeid hard moet aanpakken, veel WITS: Maar zijn dit niet statements voor de 

beter dan nu. Het leidt tot valse concurrentie, bühne? 

en tot uitbuiting van mensen die hier zwart 

werken en mensen die hier legaal zijn en die VAN DER POL: Nee, het is wat ons betreft niet 

kunnen werken, krijgen geen kans. Ik denk voor de bühne. En dat geldt ook voor onze 

alleen dat de oplossing hiervoor is dat je opvatting dat sommige werkgelegenheid 

ervoor zorgt dat mensen aan de onderkant beter naar Marokko kan, dan omgekeerd. 

van de arbeidsmarkt toch meer gaan werken. Overigens, die discussie vindt plaats in de 

directiekamers van de grote multinationale 

ENTZINGER: Maar hoe doe je dat als de arbeids- ondernemingen. Als vakbeweging hebben we 

produktiviteit nauwelijks toeneemt en je het hier niet zoveel in te brengen. 

verschil tussen hoge en lage lonen niet al te 

groot wilt laten worden? WIJN: In de tuinbouwsector en in de Chinese 

horeca zegt men: we willen juist dat de ille

WIJN: Uiteindelijk zullen de producten van gale arbeid wordt aangepakt, want het 

bepaalde arbeidsintensieve sectoren gewoon creëert valse concurrentie. Goede, innoveren

duurder worden. En dan zeg jij misschien: ja, de, kwalitatief hoogstaande bedrijven kun

maar het CDA heeft veel kiezers in de land- en nen wel degelijk goed functioneren met vol

tuinbouw. De tuinbouw is juist een sector die ledige witte arbeid. Die vragen er juist om dat 



we illegale arbeid harder gaan aanpakken. nieuwe migranten komen. En vaak is dat 

gewoon uit nieuwsgierigheid. Wat heel men-

ENTZINGER: Het is bijna onmogelijk een infor- selijk is. Als jij een tante in Amerika hebt 

meel circuit uit te bannen. Er is sowieso een wonen en je bent tweeëntwintig, en die tante 

deel van de economie dat zich onttrekt aan zegt: goh, kom eens kijken hoe het er hier uit-

allerlei vormen van belastingheffing. Dat zijn ziet, dan doe je dat ook. En Marokkanen bij-

de klussers, de oppassers enz. Ik denk dat het 

heel moeilijk is, en dat je het ook niet moet 

voorbeeld zien dat er hier wel mogelijkheden 

zijn. Stel dat die mogelijkheden er niet zou-

willen dat allemaal in het witte circuit te den zijn, dan hebben we misschien nog een 

proppen. veel groter probleem. Die mensen moeten 

toch iets te doen hebben. 

VAN DIR POL: Maar als een au pair wordt gezien 

als een gouvernante in volle dienst, voor 24 WITS: Dus de uitwassen van de vergettoïsering 

uur per dag, dan kun je spreken van mis- van de samenleving houd je tegen als mensen 

bruik, uitbuiting, neokolonialisme. Maar de werken? 

mensen die au pairs hebben, zeggen vaak: wij 

zouden dolgraag iemand in dienst nemen op 

een legale manier via de Wet Arbeid Vreem

delingen, inwonend en waarvoor wij een 

minimumloon betalen, dat hebben we ervoor 

over. Toch mag het niet! En die discussie voe

ren we in eigen huis ook wel eens, want het 

heeft ook wel iets van vóór de oorlog, toen 

mensen van het Groninger platteland naar 

Et\TZINGIK: Ja, dat is een gevolg van de interna

tionalisering, die de aanwezigheid van etni

sche gemeenschappen met zich meebrengt. 

Wlrs: Dus hoe meer je de illegaliteit en illega-

Ie arbeid bestrijdt, hoe hoger de criminali-

tei tscij fers? 

het Westen kwamen, of de dienstmeisjes uit ENTZINGEK: Nou ... dat is wel heel erg kort door 

Duitsland. Daarbij komen allemaal emoties de bocht. 

los: moeten we dat willen? Aan de andere 

kant denken wij: als daar behoefte aan is, en 

men wil dat legaal betalen dan is er niks mis 

mee. Tegen uitbuiting komen wij echter in 

het geweer. 

ENTZlt\Ll,K: Maar mag ik nu het hele vraagstuk 

van informele arbeid vanuit een totaal ande

re invalshoek proberen te benaderen, name

lijk vanuit het fenomeen migratie? We heb

ben langzamerhand tamelijk omvangrijke 

migrantengemeenschappen in Nederland, 

met name in de grote steden, en het is alge

meen bekend dat waar migrantengemeen

schappen zitten, linksom of rechtsom er 

WIJt\: Wat Entzinger zegt, is gedeeltelijk juist. 

Er ontstaat een soort sneeuwbaleffect, en dat 

is juist een argument om terughoudend te 

zijn in structurele arbeidsmigratie en om ook 

bijvoorbeeld illegalen niet te legaliseren. Je 

houdt daarmee namelijk dat proces in stand. 

En er komt op een gegeven moment een 

einde aan de capaciteit waarmee legale mi

grantengemeenschappen illegale migranten 

kunnen onderhouden. Het mechanisme wat 

Entzinger schetst is dus correct, maar de con

clusie daaruit mag niet zijn: ga illegalen dus 

maar legaliseren, want de nieuwe legalen 

trekken dan weer nieuwe illegalen aan. 
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WITS: Maar Entzingel' zegt ook: een zero tole- VAN DER POL: Er is uitval en er zijn cursussen 

rance-beleid tegenover illegalen afkondigen, die te weinig zijn toegespitst op wat mensen 

slaat ook nergens op. willen leren, er is te weinig differentiatie. 

Bijvoorbeeld: een vluchteling zit op NT2 en 

WIJN: Ik vind dat we illegalen harder moeten als hij 600 uur heeft gemaakt en de vluchte

aanpakken, zeker omdat er wel degelijk men- ling zegt: ik wil dolgraag doorgaan met dat 

sen aan de kant staan. De werkloosheid onder programma en ik heb thuis een computer, 

jeugdige allochtonen is vier keer hoger dan dan wordt gezegd: dat mag niet, want de 600 

onder autochtonen. Ik vind dat niet accepta- uur zijn op en het bedrag is alleen maar voor 

bel. Illegale arbeid holt de basis van onze die 600 uur en je mag geen gebruik maken 

sociale zekerheid uit. Daarbij zijn daders van 

criminaliteit in grote steden in dertig procent 

van de gevallen illegaal in Nederland. 

Het belang van integratie 

WIJN: Een ander belangrijk punt is dat we in 

Nederland veel te weinig werk gemaakt heb

ben van integratie. De essentie van migreren 

naar een ander land is dat je je de taal en cul

tuur van dat andere land eigen maakt. Ik 

vind dus dat er veel meer moet worden 

gedaan, met name op het gebied van taal, 

waar dat nu allemaal veel te vrijblijvend is. 

Iemand die hier nu tijdelijk komt, heeft sinds 

kort de verplichting om taallessen te volgen 

gedurende zeshonderd uur. Dat is echter niet 

meer dan een soort inspanningsverplichting. 

Ik vind dat je daar een resultaatverplichting 

van moet maken, waarbij je - er moet natuur

lijk een hardheidsclausule inzitten - zegt: 

mensen moeten verplicht hun integratie-exa

men halen, en als je dat niet haalt, dan kunje 

geen verblijfsvergunning voor onbepaalde 

tijd krijgen, want je geeft niet aan dat je echt 

wilt integreren. Ik denk dat we op dit punt de 

balans tussen rechten en plichten weer moe

ten hervinden. Er is nu heel veel uitval en het 

wordt nauwelijks gesanctioneerd. Je moet het 

ook flexibeler maken, maar het gaat om de 

resultaatverplichting. 

van dat computerprogramma Nieuwe Buren. 

Dan denk ik: wat een mallotigheid. 

WIJN: Maar er zijn ook mensen, die misschien 

genoeg zouden hebben aan tweehonderd uur. 

Of, die doordat ze werkend inburgeren het 

helemaal niet nodig hebben. Het is te inflexi

bel. Je kunt dus het beste zeggen: je moet die 

inburgeringscursus behalen, met goed resul

taat afleggen. Hoe je je op het examen voor

bereidt is minder relevant. 

VAN DER POL: Mijn stelling is: zet een vluchte

ling in assessment, wat zijn zijn capaciteiten 

en kwaliteiten? Zet hem op het arbeidstra

ject, pas daar je cursus Nederlandse taal op 

aan, en als iemand een universitaire oplei

ding heeft, dan is het een ander type cursus, 

dan als iemand ongeschoold is. Vanaf het 

moment dat iemand toestemming heeft hier 

te blijven, is nodig: assessment, internationale 

diploma-waardering, maatwerk-trajecten. We 

investeren daar nu nul in. En dat gaat de 

komende jaren niet beter, want dat is gedele

geerd naar gemeenten, en voor dit type pro

blematiek is de gemeente te kleinschalig. 

Daar heb je kennis voor nodig en die kennis 

moet je op een paar plekken in Nederland 

centreren. 

WIJ).!: Ik ben het hier in grote lijnen mee eens. 



Je ziet bij Turken en Marokkanen, dat veel 

jongens hun aanstaande vrouw in Turkije of 

Marokko vinden. Die komen dus naar 

Nederland op basis van gezinsvorming. Het is 

heel belangrijk dat die groep vrouwen een 

verplichte inburgeringscursus afmaakt. Je 

in termen van afzonderlijke natiestaten zie je 

op alle mogelijke terreinen verdwijnen, 

afstanden worden minder belangrijk en het 

is dus geen wonder dat mensen steeds grote

re afstanden af1eggen. Je zal zien dat er meer 

vermenging zal gaan plaatsvinden van men-

ziet nu heel veel uitval van met name vrou- sen met een uiteenlopende achtergrond. Ik 

wen en dat heeft toch te maken met de isla- vind dat persoonlijk wel leuk, op het gevaar 

mitische cultuur. Een ingeburgerde moeder af dat alle landen steeds meer op elkaar gaan 

is van groot belang voor de opvoeding van 

kinderen. Het is dus cruciaal dat je je bij de 

inburgering ook specifiek op vrouwen richt. 

Ik denk überhaupt dat voor de emancipatie 

van allochtonen de positie van vrouwen heel 

belangrijk is. Bij Marokkanen zie je dat 

Marokkaanse meisjes het veel beter doen dan 

Marokkaanse jongens. 

VAN DIK POl.: We doen inderdaad veel te weinig 

aan integratie van vluchtelingen en nieuwko

mers. En we doen het ook niet slim, ook wat 

betreft de zogenoemde 'drop-outs', Marok

kaanse jongens die 16, 17, 18 jaar zijn. Laat ze 

vijf, zes jaar werken en als ze dan wat wijzer 

zijn geworden, laat ze dan alsnog een oplei

ding volgen. En wat betreft het asielzoekers

vraagstuk: voor mensen die uit zeer arme 

gebieden komen, dankzij betere vervoers- en 

communicatiemogelijkheden, daarmee moe

ten we behoedzaam omgaan. Door betere ver

voersmogelijkheden gekoppeld aan commu

nicatie blijven mensen op drift, op zoek naar 

een betere toekomst. De oplossing of zo je 

wilt de beheersing daarvan blijft een zaak 

van grote behoedzaamheid. 

EKTZIN(,I'K: Behoedzaam moeten we altijd zijn, 

en dat geldt zeker voor politici, Aan cle ver

grijzing en verkleuring kunnen we niet zo 

veel doen, dat zijn ontwikkelingen die zich 

ook op mondiaal niveau voltrekken. Denken 

lijken, omdat het allemaal gemengde samen

levingen worden, 

WIJK: Ik denk - maar dan vat ik het even 

samen - dat we voor wat betreft asielbeleid 

solidariteit voorop moeten laten staan en 

moeten gaan naar meer opvang in de regio. 

We moeten wat betreft arbeidsmigratie een 

gedifferentieerd en terughoudend beleid voe

ren. Bij integratie moet er een betere balans 

zijn tussen rechten en plichten, waarbij we 

Nederlandse waarden en normen niet teveel 

moeten relativeren. Uiteindelijk zullen we 

ons inderdaad moeten realiseren dat 

Nederland kleurrijker wordt, en dan geldt 

toch: samenleven doe je niet alleen. Dat kan 

volgens mij alleen op basis van die waarden 

en normen waar ik het over had. Dan zal 

Nederland misschien feitelijk voller worden, 

maar als je een verstandig en consequent 

beleid voert, zal Nederland in psychologische 

zin niet te vol worden. 

Michacl Schnackcrs is rnlactrur CDA-nwliu 




