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daardoor in Boedapest naar de tandarts. 
Vergelijkbare situaties doen zich bij de grens 
tussen Hongkong SAR en de provincie Kanton 
in China, en langs de grens tussen de VS en 
Mexico. 

Een aparte categorie betreft de diensten die 
'locatiegebonden' zijn, zoals arbeid waar wei
nig scholing voor nodig is (schoonmaakwerk, 
inpakwerk of helpen met het binnenhalen van 
de oogst). Veel Nederlanders hebben geen zin 
meer in dit werk en de politiek is tot nu toe 
niet bereid geweest het stelsel van sociale 
zekerheid zodanig te hervormen dat deze 
gewoonte verandert.2 Als we dit werk nog wel 
belangrijk vinden maar het niet meer zelf wil
len doen, zullen we arbeidsmigranten aan 
moeten trekken. 
In Duitsland spelen soortgelijke problemen. 
De gemeente Stuttgart schatte dat als 75% van 
alle immigranten plotseling zou weggaan, het 
openbaar vervoer tot stilstand zou 
komen, scholen en kinder-
opvang in de problemen 
zouden komen, de bouw 

der werken, bijvoorbeeld omdat ze sneller 
van hun pensioen willen gaan genieten. Zij 
verdwijnen ook van de arbeidsmarkt. 
Dit is overigens niet het enige. De verande
rende demografische structuur heeft behalve 
voor het aanbod van arbeid ook gevolgen 
voor de vraag ernaar. Ouderen hebben een ' 
ander consumptiepatroon dan jongeren. Ze 
zullen minder duurzame consumptiegoede
ren (TV's, auto's) willen kopen en meer prijs 
stellen op verzorging. DH wijst erop dat er 
meer maatschappelijke behoefte komt aan 
zorg. 

Hoe dan ook, de verandering van de bevol
kingssamenstelling zal ons dwingen tot een 
aantal zeer principiële keuzes, tenzij we 
genoege,n nemen met minder welvaart. 
Immigratie is hier één van, de alternatieven 
zijn: 
Langer blijven doorwerken. Het is een goede 
zaak dat het komende kabinet aangekondigd 

heeft de mogelijkheden om 
vroe'ger met pe':!sioen te 

, gaan drastisch wil beper
zou instorten, en werkgele
genheid onder autochtonen 
zou dalen. 

Als mensen langer 
ken. Het is echter de vraag 
of dit voldoende zoden aan 
de dijk zal zetten. De pen

Principiële keuzes 
leven moeten ze ook sioenleeftijd van 65 jaar is 

destijds vastgesteld toen 
De tweede factor is de op 

middellange termijn nade
rende vergrIJZIng. Vaak 
wordt dit een probleem 

langer werken 
mensen gemiddeld 65 jaar 
oud werden. Tegenwoordig 
ligt de levensverwachting 

g.enoemd. In feite gaat het 
echter om een gevolg van 
twee ontwikkelingen waarvan er één dUidelijk 
positief is en de andere in het meest pessi
mistische geval neutraal. Vergrijzing betekent 
namelijk letterlijk dat de beyolking gemiddeld 
ouder wordt, niet meer en niet minder. Dit 
komt omdat (a) vrouwen,'(èn mannen) steeds 
minder kinderen willen krijgen dan vroeger, 
de 'neutrale' oorzaak, en (b) mensen 
gemiddeld steeds langer leven, de 'positieve' 
oorzaak. 
In essentie betekent vergrijzing dat minder 
mensen actief worden op de arbeidsmarkt: 
een gegeven aantal 'actieven' moet het brood 
gaan verdienen voor een groeiend aantal 
'inactieven'. In de statistieken worden mensen 
inactief genoemd in twee leeftijdscategorieën, 
van 0 tot 15 jaar (als ze nog leerplichtig zijn) 
en ouder dan 65 (als ze met pensioen zijn). 
Hier bovenop komen de mensen die 'om een 
andere reden niet werken, omdat ze geen 
baan hebben (bijstand,WW) of omdat ze ziek 
zijn (WAO). En steeds meer mensen gaan mi'n-

veel hoger. Langer dan 
vroeger zullen mensen dus 
tussen hun pensioen en 

hun overlijden 'inactief' blijven. 
Het verhogen van de arbeidsproductiviteit. 
We, gaan dan efficiënter produceren, wat tot 
een hogere economische groei leidt. 
Inschakelen van al in Nederland verblijvende 
inactieven, die nu in de WW of de WAO zit
ten. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als 
voor optie 2, dat het onder alle omstandighe
den goed' is. Het roept dus direct de vraag op 
waarom dit niet veel eerder gebeurd is. 
Het interen op onze voorraden. Nederland 
heeft jaren lang een overschot op de beta
lingsbalans gehad. We hebben dus meer geëx
porteerd dan geïmporteerd, en als gevolg 
daarvan een grote netto vordering op het bui
tenland opgebouwd. Gedurende de transitie 
van een 'groen' naar een 'grijs' evenwicht kun
nen we dit 'opmaken'. 

Wat de eerste mogelijkheid betreft kwam het 
VNO-NCW kort geleden met het voorstel de 
pensioenleeftijd met kleine stapjes te verho-
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gen, maar dit stuitte op hevige weerstand van 
de vakbeweging. Dit is bizar want als mensen 
langer leven zullen ze toch ook.langer moeten 
werken, zeker bij een afnemende 
bevolking(sgroei). Kennelijk komen we hier 
aan verworven rechten. ' 
Alternatieven 2 en 3 zijn onder alle omstan
digheden aanbevelenswaardige strategieën, 
ook als er helemaal geen sprake was van 
naderende vergrijzing. Alternatief 4 zal onge
twijfeld op politieke protesten stuiten, gézien 
de hier heersende afkeer van het aangaan van 
buitenlandse schulden op nationaal niveau.3 

Poreuze, cirkel 
. Blijft over het binnenhalen van arbeidsmi
granten. Wat voor immigranten? Het benutten 
van arbeidsmigranten tegen de vergrijzing 
betekent niet iedereen hier welkom zou zijn. 
In zijn algemeenheid geldt dat hoe hoger 
opgeleid de immigrant, des te méer hij/zij 
Nederland te bieden heeft. Hiernaast is er 
natuurlijk altijd behoefte aan laag geschoold 
werk. We moeten er wel voor waken (hoe ' 
moeilijk dit ook is) dat de immigranten en 
hun nakqmelingen die dit nugaan doen daar-
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na ook hun neus hiervoor optrekken. Anders 
moeten we generatie na generatie binnenha
len. Naast de immigratiekwestie' is het daarom 
geboden eens goed naar de verzorgingsstaat 
te kijken. 
Iedereen is het er over eens dat de aanvragen 
van asielzoekers moeten worden beoordeeld 
op humanitaire gronden. Iedereen weet ook 

, dat de meeste asielzoekers economische 
vluchtelingen zijn. Het is daarom beter twee 
gescheiden loketten te openen, één voor asiel
zoekers en één voor arbeidsmigranten, waar
bij iedereen zich maar bij één van deze kan 
aanmelden. ' 
Weer een geheel andere categorie wordt 
gevormd door de 'volgmigranten', zoals 
gezinsherenigers en gezinsvormers. Ik vind 
het onvoorstelbaar dat de Nederlandse rege
ring niet in de gaten heeft dat hier een hele 
'bedrijfstak' van huwelijksmigratie aan het 
ontstaan is. Op zich niet onlogisch, als je ziet 
hoe veel risico's potentiële migranten nemen ' 
om de Middellandse Zee over te steken. Het 
Nederlandse paspoort van Turkse en 
Marokkaanse immigranten is soms letterlijk 
goud waard.4 

. 
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Het probleem is niet all~en dat b'epaalde 
vreemdelingen op een oneigenlijke manier 
toegang krijgen tot Nederland. De moeilijk
heid is bovendien dat ze moeilijker dan 
gemiddeld integreerbaar zijn, omdat ze op 
deze eigenschappen uitgekozen worden. Een 
allochtoon die een huwelijkspartner in het 

, - 'land van herkomst zoekt, zal 'eerder iemand 
kiezen die nog niet is 'verpest' door de 
Westerse cultuur_ Als hij of zij zo graag wil 
trouwen met iemand uit de eigen cultuur, kan 
beter worden gekozen voor een hier al verblij
vende partner. Het probleem is alleen dat die , 
vaak al wèl 'verpest' is. Op deze manier raakt 
het integratieproces in een poreuze cirkel. 
Het allerbeste zou natuurlijk zijn als tweede 
generatiemigranten zouden trouwen met 
autochtone Nederlanders. Dan zou het inte
gratieprobleem bij wijze van spreken binnen 
twee of drie generaties opgelost zijn. Hoe dan 
ook, ik zou voorstander zijn van het optrek
ken van de minimum leeftijdgrens nar;lr zeg 
26 jaar, de gemiddelde leeftijd waarop 
(autochtone) Nederlanders trouwen. Hiernaast 
zou de overheid de immigranten de volle 
100% van de inburgeringcursus in rekening 
moeten brengen. 

Daarnaast moet het binnenhalen van arbeids
migranten goed voorbereid worden, dit in 
tegenstelling tot toen in de jaren '60 de 'gast
arbeiders' werden binnengehaald. Hierbij 
komen verschillende vragen aan de orde. Er 
zijn misschien wel een miljard mensen die 
hier willen komen. Dit betekent dat we volop 
keus hebben. Willen we 'hardwerkende 
Chinezen' of 'moeilijk integreerbare moslims'? 
Wat voor voorwaarden gaan we stellen aan 
deze mensen? Dit geldt zowel op het gebied 
van kwalificaties voor de arbeidsmarkt als 
integreerplicht. Moeten ze ' een contract teke
nen dat ze de Nederlandse normen en 
waarden op een bepaald minimumniveau zuI
len naleven? Wanneer krijgen de immigranten 
toegang tot sociale voorzieningen, en welke? 
Is het binnenhalen van immigranten oP tijde
lijke basis een mogelijkheï"d? Wat voor garan
ties zijn er te bedenken dat ze na afloop van 

Noten: 

hun contract weer teruggaan? Mogen ze hun 
familie meenemen? 

,Oordeel van economen 
We moeten de mogelijkheid van arbeidsim

migratie zeer serieus in overweging nemen. 
Politici die zich hier tegen verzetten hebben 
de plicht om uit te leggen wat hun alternatief 
is. ' 
De vergrijzing komt steeds naderbij. Te vre
zen valt dat WD en CDA een, op academisch 
gebied, onverdedigbare visie hebben op de 
noodzaak de staatsschuld snel af te lossen. In 
dit opzicht sprak het oordeel van de gezag
hebbende economen binnen CDA en PvdA tij
dens de formatie van het doodgeboren kabi
net 'Bos-Balkenende' van deze partijen 
boekdelen. Het oordeel van tDA economen 
als Bovenberg en Kolnaar zal ongewijzigd blij
ven, de WD heeft nauwelijks academisch 
vooraanstaande economen. Misschien was 
Gerrit Zalm de laatste, vóór hij de politiek 
instapte., Of D66 hier het verschil kan maken 
is onduidelijk: D66 heeft helaas namelijk geen 
gezaghebbende economen. 

De auteur is redacteur van Idee. Met dank aan 
Naema Tahir voor constructief commentaar. 

1. Dit staat bekend als de 'wet van Baumol' naa'r de econoom William Baumol die dit verschijnsel in 1967 voor 
het eerst opmerkte. , 

2. Dit is de 'armoedeval'. Het verschil tussen werkloosheid en accepteren van een laagbetaalde baan is dan zo 
klein dat het voor de werkloze niet (finanCieel) rationeel is om te gaan werken. Het verschil tussen een uitke
ring en het loon' is al niet ,groot, maar wordt nog verkleind door het kwijtraken voor subsidies die gelden 
voor werklozen, maar niet voor werkenden. 

3. Zie de invloed van de 'voodoo' economische inzichten rond de kabinetsformatie over de doelstelling van een 
begrotingsevenwicht in 2007. 

4. Zie de recente discussie over de onverminderd hoog blijvende 'huwelijksmigratie'. 


