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gesprel< 
over 
asielbeleid 
Het is de hoogste tijd dat Nederlandse politici erkennen 

dat Nederland een immigratieland is en daaruit de con

sequenties trekken. Een daarvan is de instelling van een 

migratieloket (voor economische vluchtelingen) naast 

het asielloket (voor politieke vluchtelingen). Dat stelt 

prof.dr. Han Entzinger (194 7). Hij is sinds 1986 hoogle

raar Algemene Sociale Wetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in migratie- en 

integratievraagstukken. Hij werkte mee aan twee rappor

ten die leidden tot koerswendingen in het Nederlandse 
minderhedenbeleid: Allochtonenbeleid (1989) van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en 
Beleidsopvolging minderhedendebat (1994). Het laatste 

gaf de aanzet tot de verplichte inburgering van nieuwko

mers, die inmiddels wettelijk is geregeld. 
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CDV: N dil' . . I d7 d' I 
1 e cr am ImmIgratIe an . was e tIte 

van een artikel dat u in 1975 publiceerde 

in het tijdschrift Beleid & Maatschappij. U 

beantwoordde de vraag bevestigend. In de 

afgelopen 25 jaar zijn politici zeer huive

rig gebleken om dat etiket over te nemen. 

Jó N TZ I N G I: R: 'Nederland is onmiskenbaar 

een immigratieland. Het percentage bewo

ners van bui tenlandse afkomst is met 9% 

even hoog als dat in de VS, en de VS 

erkent ruiterlijk dat het een immigratie

land is. Nederlandse politici gebruiken de 

benaming inderdaad niet graag. En als ze 

dit inzicht wel omarmen (zoals minister 

Van Boxtel) dan trekt men er niet de con

sequenties uit. Nederland moet zich er 

gewoonweg op instellen dat de immigra

tie een blijvend gegeven is. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat het onderwijs structureel 

in staat moet zijn om zij-instromers ~ 

geen woord Nederlands spreken goed op 

te vangen. Er moeten echter nog veel 

meer consequenties getrokken worden. 

Sinds mijn artikel 25 jaar geleden zijn 

sindsdien wel allerlei discussies gevoerd, 

maar de politiek wil de handschoen maar 

niet oppakken. Hetzelfde zie je bij de dis

cussie die nu woedt over 'het multicultu

rele drama' rondom het artikel van Paul 

Scheffer in NRC Handelsblad. In vergelij

king met de afgelopen 10 jaar heb ik in de 

discussie van de afgelopen weken heel 

weinig nieuwe argumenten gehoord. Het 

is frappant dat inzichten uit wetenschap

pelijke kringen maar niet lijken door te 

dringen tot de politiek en de burgers. De 

aansluiting tussen die twee kringen ont

breekt op één of andere manier. Ik denk 

dat het iets te maken heeft met de elector

ale angst van de drie grote partijen (PvdA, 

------

WD en CDA). Men gaat moeilijke bood

schappen maar liever uit de weg. Te zeg

gen dat Nederland van nu af aan een 

immigratieland is en daaruit de conse

quenties trekken heeft - zo vreest men -

teveel negatieve electorale consequenties. 

Mij valt op dat kleinere partijen als 

GroenLinks en D66 het verst komen in het 

besef dat 'Nederland immigratieland' 

onontkoombaar is. Zij hebben blijkbaar 

minder te verliezen. Het gevaar van het 

vluchtgedrag van politieke partijen is dat 

dit soort kwesties blijven slepen tot er een 

partij opstaat met een figuur als Jörg 

Haider die gaat roepen dat er hard moet 

worden ingegrepen. In Frankrijk roept 

men om 'immigration zéro'. Dergelijk extre

misme kan voorkomen worden door zulke 

moeilijke problemen op tijd op een 

behoorlijke manier te reguleren. Ik bena

druk keer op keer dat het gaat om voorkó

men en reguleren: bij asiel en migratie 

gaat het om processen die je maar ten 

dele kunt beïnvloeden met beleid. Het 

idee dat een hek om Nederland of Europa 

mogelijk is, is een fictie. De immigratie is 

er en zal gewoon blijven, legaal of ille

gaal.' 

De asielprocedure geen goed instru

ment 

CDV: Nederland is eigenlijk eerder asiel

land dan immigratieland. Een vreemde

ling die zich hier legaal zou willen vesti

gen kan eigenlijk alleen maar als asielzoe

ker proberen binnen te komen. 

ENTZINGER: 'J d . ld' a, e aSle proce ure IS nu 

eigenlijk het belangrijkste instrument 

waarmee de Nederlandse overheid de 
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nicuwc immigratie hicrheen in de hand 

tracht te krijgen. Dat lukt echter nauwe

lijks. Op die asielprocedure doen een hele

bocl vreemdelingen een beroep die niet in 

aanmcrking kunnen komen voor asiel in 

Nederland. Om in aanmerking te komen 

moct men volc\oen aan de eisen in het 

Vluchtl'iingenverc\rag van Geneve c\at uit

sluitend verplicht tot inc\ivic\uele toela

ting op grand van gegroncle vrees voor 

vervolging wegens ras, geloof, nationali

teit, politieke overtuiging of lidmaatschap 

I'KOF.OR. HAN ENTZINGER 

van cen bepaalde sociale groep. Afgaanc\e 

op het gegeven c\at zo'n 10 tot 15% van de 

vluchtelingen een A-status krijgt, kan je 

een ruwe conclusie trekken c\at aile anc\e

ren clus geen echte vluchtelingen zijn in 

termcn van het Verc\rag van Geneve. Dus 

85 tot 90% c\oet ten onrechte een beroep 

op de asielprocec\ure. Toch wordt een dee! 

van hen niet teruggestuurcl, omclat ze 

hun papieren niet meer hebben of omc\at 

je nu eenmaal geen mensen terugstuurt 

naar een lane\ in oorlog.' 

cov: . Utt wat voor soort mensen bestaat 

die 85 tot 90%? Zijn c\at vooral economi

sche vluchtelingen? 

ENTZit'>GER: 'Dat is niet zo eenvouc\ig te 

zeggen. Er is in vee! Ianden van herkomst 

als Somalie of Afghanistan wei c\egelijk 

van alles aan de hand! Je kan je voorstel

len dat het daar niet voor iedereen 'goed 

toeven' is. In heel vee! gevallen komen 

mensen naar Nederland met een mix aan 

motieven: politieke, economische en 

humanitaire. Deze !open vaak door elkaar 

en zijn lastig te ontwarren. Gemiddeld 

genomen behoren de mensen die vluch

ten tot 'de elite'. Er is sprake van een 

'brain drain': het zijn - naar Nederlandse 

maatstaven gemeten- middelbaar en hoog 

geschoolden. Dat topje van de ijsberg dat 

wij hier krijgen is gemiddeld genomen 

c\us de elite die mensensmokkelaars kun

nen betalen. Zo'n 95% van de vluchtelin

gen in de wereld wordt in de eigen regio 

opgevangen. Dat zijn degenen die zich 

geen dure reis via mensensmokkelaars 

kunnen veroorloven. 
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In dit verband moet blijkens een onder- Orgaan Asielzoekers (COA) houdt vaak vol 

zoek van het WODC, het onderzoekscen- dat dat asielzoekers niet meer of minder 

trum van het Ministerie van Justitie, een crimineel zijn dan de gemiddelde 

kanttekening worden geplaatst bij het Nederlander. Misschien is dat ook wel zo. 

door politici vaak gemakkelijk ingenomen Ik ken de cijfers niet, en als je hier graag 

standpunt dat de smokkelaars fors moe- wilt blijven, kun je je maar beter niet mis-

ten worden aangepakt. Uit dat onderzoek dragen. Wel is het zo dat er onder de asiel-

blijkt namelijk dat van de asielzoekers die zoekers vreemdelingen zijn die in het 

hier met smokkelaars gekomen zijn, een 

relatief groot percentage een status krijgt 

en dus een 'echte' vluchteling blijkt te 

zijn. Door de mensensmokkelaars aan te 

pakken wordt een belangrijke vluchtroute 

van politieke vluchtelingen afgesneden. 

Dit is een lastig dilemma, want de men

sensmokkelaars richten ook veel onheil 

aan. Velen zien hen - en niet ten onrechte 

als rücksichtsloze criminelen. Geen won

der dat de grens tussen asiel en criminali

teit soms vaag is. Om hier veilig te kun

nen komen, heb je soms de hulp van cri-

" minelen nodig.' 

CDV: U bent een maand geleden in het 

nieuws gekomen omdat u erop wees dat 

er onder asielzoekers ook criminelen voor

komen. 

ENTZINGER: 
'De asielprocedure wordt ook 

gebruikt door de 'criminele elite' die over 

geld beschikt. Met name bij Oost

Europeanen en Russen zit veel kaf tussen 

het koren. Dit wordt bevestigd door de uit

komsten van een in februari gepubliceerd 

onderzoek. l Mijn opmerking sloot aan bij 

dat onderzoek. Men legde echter meteen 

het verband met de op dat moment spe

lende commotie in Kollum en dacht dat 

ik doelde op winkeldieven en meisjesver

krachters. Over deze categorieën ging 

mijn opmerking echter niet. Het Centraal 

land van herkomst ernstige misdrijven op 

hun kerfstok hebben, bijvoorbeeld oor

logsmisdaden. Het COA zegt zelf bijvoor

beeld dat het bij Afghaanse vluchtelingen 

zaak is de beulen en slachtoffers van 

elkaar gescheiden te houden. Hetzelfde 

geldt voor Kroaten en Serviërs. Hier stui

ten we op een lastig probleem: vinden we 

dat oorlogsmisdadigers het recht hebben 

een asielprocedure te starten? Indien we 

dat niet vinden: zou Nederland hen dan 

moeten terugsturen? Een bijkomend pro

bleem is dat Nederland geen mensen 

terugstuurt naar landen waar de dood

straf geldt. Dit zijn moeilijke vragen waar 

het Verdrag van Genève nooit op toegesne

den is geweest.' 

CDV: In zijn artikel 'het multiculturele 

drama' onderschrijft Paul Scheffer de 

kanttekeningen van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau bij het Verdrag van 

Genève die behelzen dat het uit 1951 date

rende verdrag opgesteld is in een tijd dat 

de wereld er aanmerkelijk anders uitzag 

dan thans. Dat roept de vraag op - die 

Scheffer suggereert, maar laat liggen - of 

er niet iets veranderd zou moeten worden 

aan het Verdrag. 

ENTZINGER: 'H . d 'd 1"1 d d . I et IS UI e IJ ( at e aSIe -

procedure heel veel mensen aantrekt die 

strikt genomen - op grond van het Verdrag 
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van Geneve - niet in aanmerking zouden 

behoren te komen voor een verblijfstitel. 

Het blijkt een hele kunst de echte van de 

onechte vluchtelingen te onderscheiden. 

De procedures duren heel lang. Ik was 

onlangs met mijn studenten in een asiel

zoekerscentrum in Utrecht waar we een 

asielzoeker ontmoetten die daar al vijf 

jaar verbleef1 En als dan na lange tijd met 

moeite de status is vastgesteld, kunnen 

vee! 'onechte' vluchtelingen vervolgens 

niet uitgezet worden. Het is dus dringend 

noodzakelijk om tot een opschoning van 

de asielprocedure te komen. Dat kan ech

ter op verschillende manieren. Sommigen 

roepen inderdaad op te gaan sleutelen 

aan het Vluchtelingenverdrag. Ik ben daar 

erg huiverig voor. Het is al 50 jaar de basis 

voor asielbeleid en het beantwoordt rede

lijk aan de doelstelling: het waarborgen 

van mensenrechten. Ik vind het geen goed 

idee om het ter discussie te stellen omdat 

het gevaar levensgroot is dat het proces 

van bijstelling zalleiden tot een flinke 

beperking van het aantal gronden om 

erkend te worden als vluchteling. Het 

instellen van een moratorium inzake het 

nakomen van onze verplichtingen op 

grond van het Verdrag - zoals voorgesteld 

door VVD-senator Heleen Dupuis- is een 

belachelijk voorstel. Opschorten van uit

voering van een Verdrag waar je je als 

land aan gebonden hebt is een volstrekt 

verkeerd precedent en immoreel. 

Tenslotte is het suggereren dat het 

Verdrag maar moet worden opgezegd -

zoals de WD-er Rijpstra in februari 1998 

deed - eveneens de verkeerde benadering. 

Het Verdrag is een belangrijk instrument 

voor handhaven van mensenrechten. Dat 

moet het ook blijven. Dat het veelvuldig 

oneigenlijk gebruikt wordt is geen reden 

om het op te zeggen.' 

Twee lol<etten: asiel en migratie 

cov: U wijst dus de opschoning van de 

asielprocedure door bijstelling van het 

Verdrag resoluut af. Welk alternatief is er? 

ENTZINGER: 'Er moet een hele andere con

clusie getrokken worden: gezien het blij

vende karakter van de immigratie moet er 

naast het asielloket een migratieloket geo

pend worden. 

Aan mensen die in Nederland willen 

komen werken moet een aparte weg gebo

den worden, zoals gebeurt in echte immi

gratielanden zoals de VS en Canada. We 

kennen in Nederland al de Wet Arbeid 

Vreemdelingen waardoor arbeidskrachten 

die echt nodig zijn voor de Nederlandse 

arbeidsmarkt hier kunnen komen werken. 

Vorig jaar zijn er op grond daarvan 30.000 

vreemdelingen toegelaten. Het gaat dan 

om een tijdelijke vergunning en een wer

ving op naam. De vreemdeling gaat 

samen met de werkgever naar de instan

ties en krijgt toestemming om voor dat 

specifieke bedrijf te werken, in eerste aan

leg tijdelijk. 

Dat is echter te beperkt. Er zijn nu al evi

dente tekorten op de arbeidsmarkt en er 

dreigen in de komende decennia nog gro

tere tekorten te ontstaan door demografi

sche ontwikkelingen als de vergrijzing. 

Dat geldt voor bijna alle Europese landen. 

Elke arbeidsmarkt heeft een buffer nodig 

en daarin wordt in verschillende landen 

op verschillende manieren voorzien. In de 

Zuid-Europese landen houdt men een grij

ze zone in stand door het oogluikend toe-
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staan van illegalen. Dat leidt tot maat

schappelijke spanningen en tweederangs

burgers. Ik zou het hier liever niet zo wil

len; het gebeurt overigens nu in beperkte 

mate. 

Ik zou graag zien dat we een loket instel

len voor mensen van buiten de Europese 

Unie die hier willen komen werken. 

U\TZlI'iGEIC 'Er is niet onmiddellijk een 

goed voorbeeldland te vinden. Je weet 

nooit waarmee je het moet vergelijken. In 

de VS zijn in ieder geval wel verhoudings

gewijs veel minder aanvragers van de 

asielstatus en een groter deel daarvan 

krijgt asiel. Zwitserland is interessant 

omdat het veel arbeidskrachten van bui-

Toelating zou dan bijvoorbeeld kunnen op ten moet aantrekken, omdat men er zelf 

grond van een puntensysteem. Voor alles te weinig heeft. Daar is veel pendelmigra-

wat iemand inbrengt krijgt hij/zij punten: tie met voormalig Joegoslavië. 

opleiding, kan iemand terecht in een soci- Asielzoekers mogen in Zwitserland wer-

aal netwerk (f~lmilie/gezin), is er behoefte ken en kunnen het jaren volhouden. Er 

aan zijn/haar vakkennis op de 

Nederlandse arbeidsmarkt, taalvaardighe

den. Het is aan te raden om met een quo

tum te werken: dan wordt bijvoorbeeld 

aangekondigd dat we voor een bepaald 

jaar ruimte hebben voor 30.000 mensen; 

de toelating gebeurt volgens het punten

systeem. Een dergelijke 'vraaggerichte' 

manier van werken is beter dan de 11Uidi

ge aanbodgestuurde: waarbij we maar 

afWachten wie zich meldt en kijken of er 

geschikte werknemers tussen zitten. 

Natuurlijk is de keuze voor een van beide 

loketten wel bindend. Als iemand zich 

voor de migratieprocedure aanmeldt en 

- eventueel na een proeftijd - wordt afge

wezen dan kan hij niet alsnog kiezen voor 

de asielprocedure. Evenmin is het omge

keerde aan de orde. Het bindende karak

ter van de keuze zal ertoe leiden dat een 

pseudo-vluchteling zich wel drie keer 

bedenkt alvorens het asielloket te kiezen.' 

ClW: Z" ld' d ld 1Jn er an en In e were waar 

ervaring is opgedaan met een dergelijk 

twee-loketten-systeem en die als voorbeeld 

zouden kunnen dienen? 

worden ook heel wat statussen verleend. 

Ze vervullen een soort bufferfunctie op de 

arbeidsmarkt; in Nederland is dat sinds 

kort trouwens ook zo. Daarnaast bestaan 

er uitgebreide voorzieningen voor sei

zoensarbeid. Dan mag men bijvoorbeeld 

11 maanden van het jaar blijven en moet 

men 1 maand naar huis. De seizoensarbei

ders bouwen geen rechten op. In 

Zwitserland is maar liefst 20% van de 

sedentaire bevolking vreemdeling.' 

(IJ\': Wat zijn de belangrijkste haken en 

ogen aan de invoering van zo'n twee-loket

ten-systeem? 

L'H7INGER: 'Het is onmiskenbaar dat 

Nederland het nooit als enige zal kunnen 

invoeren. Andere landen van de Europese 

Unie moeten meedoen, anders zal dat 

Nederlandse arbeidsloket onmiddellijk 

bestormd worden door velen die nu naar 

elders gaan. Voorts zal de vraag beant

woord moeten worden in hoeverre derge

lijke immigranten een beroep kunnen 

doen op de arrangementen van de verzor

gingsstaat. Daarover is nauwelijks nog 

nagedacht. 
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Het is opvallend dat de meeste theoretici 

van de verzorgingsstaat deze als een geslo

ten systeem zien. Er is geen antwoord op 

de vraag wat je moet met zij-instroom en 

tijdelijke mensen. Het Nederlandse model 

is afgestemd op de vroegere modelwerkne

mer die met een Ieven lang werken vol

doende rechten kon opbouwen. 

Er zijn drie mogelijkheden. Men zou men

sen die van buiten komen kunnen Iaten 

meedelen in de rechten. Oat kan aardig in 

de papieren !open als je je instroom onvol

doende kunt selecteren op inzetbaarheid. 

Ofje kiest voor een differentiele behande

ling: sommigen hebben er minder recht 

op dan anderen. Je zal dan het verwijt 

krijgen onderscheid te maken tussen eer

steklas en tweedeklas burgers. Maar dat 

gebemt nu a! (illegalen, werkende asiel

zoekers). Tenslotte zou je voor iedereen 

het niveau van de rechten kunnen afbou

wen. Dan ondermijn je de verzorgings

staat en krijg je 'Amerikaanse toestanden'. 

Dit zijn cle drie mogelijke scenario's. Het 

is lastig kiezen, maar er zal gekozen moe

ten worden. Het staat buiten kijf dater 

iets moet gebeuren. Het is echt verstandi

ger om de immigratie beter te reguleren 

en meer door de vraag dan door het aan

bod te Iaten bepalen. Niet aileen om het 

'asielinstrument' zo zuiver mogelijk te 

houden, maar ook om te voorkomen dat 

teveel immigranten geen plaats vinden op 

de arbeidsmarkt en dus afhankelijk zullen 

worden van de voorzieningen van de ver

zorgi ngsstaa t.' 

l'rofdi·. flan Entzinger (1947) is sinds 1986 

lwoglemar Algemene Sociale Wetenschappen 

atm de llniversiteit Utrecht en gespecialiseerd 

in migmtie- en integratievraagstukken. Hij is 

tlwns onder meer lid van de Raacl voor l1et 

Openbaar Bestuur en voorzitter van het 

Research Committee on Migration van de 

International Sociological Association. 

Entzinger puhliceert in hinnen- en buitenland 

over vragen rond integratic, migmtie, mu!ticul

turaliteit en inhurgcring. Recentelijk was hij 

mcde-redacteur van het bock 'Etnische minder

heden en de multi-cu!turelc samenleving' 

(Groningen: Wolters Noordhoff, 1998). Voor de 

Raad van Europa schrcef hij 'Immigrants politi

cal and social participation in the integration 

process' (Strasbourg 1999). 

Hntzinger was een van de belangrijke adviseurs 

van een in oktober 1999 verschenen Verkenning 

van de Stichting Maatschappij en onderneming 

waarin het twee-loketten-systeem concreet wontt 

uitgewerkt. Deze Verkcnning heet 'Dualiteit in 

asiel en arbeid. Nieuwe modellen voor integra

tie en participatie' (SMO 99-6) ISBN 90-6962-160-
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1) E. Snel 1.'11 anderen: Migmlir. 

intcgratic en criminalitcit. 

Migmnten uil voormalig 

joegoslavif en de voornwlige 

Sovjet-Unie in Nederland. Het 

Rotterdams Instituut voor 

soci aal-wetenschappe lij k 

beleidsonderzo!.'i< (RISDO). 

Rotterdam, februari :woo. 
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