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Integratie vluchtelingen 
Een kwestie van salonwetgeving 

en struisvogelbeleid 

V lak voor de gemeenteraadsverkie
zingen op 4 maart werd ik ge
vraagd om een debat tussen de 

politieke partijen over het asiel- en inte
gratiebeleid voor te zitten. Alle aanwezige 
(toekomstige) kamerleden waren het roe
rend met elkaar eens wat betreft het effect 
van het leren van Nederlands op het inte
gratieproces. Het gehele politieke spec
trum van links naar rechts wilde zich ook 
na de verkiezingen inzetten voor dit pro
ces. Het leren van de taal in een zo vroeg 
mogelijk stadium blijkt immers een essen
tiële voorwaarde voor het welslagen van de 
inburgering. 
Toch botst deze goede intentie met het be
sluit om asielzoekers en houders van een 
Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf 
(VVTV-ers) uit te sluiten van het inburge
ringstraject. Uit ervaring blijkt dat de 
groep zogenaamde 'VVTV-ers', rUim één
derde van alle vluchtelingen, uiteindelijk 
in Nederland blijft. Dit betekent dat een 
grote groep nieuwkomers gedurende hun 
verblijf van gemiddeld vijf jaar geen beroep 
kan doen op de middelen om zich het Ne
derlands aan te leren. Dit vormt een 
kweekvijver voor achterstand. De partijen 
die zich pertinent tegen het inburgerings
traject voor deze groep verzetten, met na
me VVD en CDA, zijn overigens de hardste 
voorstanders van verplichte inburgering 

. voor nieuwkomers, juist vanwege het pre
ventieve karakter van dit beleid. Een te
genspraak dus. 
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Angst 

door Firoez Azarhoosh 

Firoez Azarhoosh breekt een 
lans voor het toelaten van 

Vreemdelingen met een 
Voorwaardelijke Vergunning 
Tot Verblijf (VVTV-ers) tot de 

inburgeringstrajecten. 
Hij heeft daarmee het gelijk 
aan zijn kant. Het is van het 

grootste belang om het 
oplopen van achterstanden 
te voorkomen. Helaas komt 

zijn pleidooi te laat. 
De Tweede Kamer heeft reeds 
gestemd over de mogelijkheid 
van het toelaten van VVTV-ers 
tot de inburgeringstrajecten. 
Een meerderheid van CDA, 

VVD en klein rechts was tegen. 
En met het oog op de uitslagen 

bij de komende Tweede 
kamerverkiezingen is een goed 
inburgeringsbeleid verder weg 

dan ooit, zo blijkt uit de 
reactie van Boris Dittrich en 

Alette Bakker op de bede 
van Azarhoosh. 

ker of VVTV-er niet uitzetbaar zou zijn. 
Angst dat deze mensen door het leren van 
de taal zich hechten aan onze samenle
ving en integreren in de bestaande sociale 
structuren. Alsof het beheersen van het 
Nederlands een juridisch argument kan 
zijn om een verblijfsvergunning te be
machtigen. Deze angst verblindt de partij
en voor het besef dat ruim 95 % van deze 
groep na vijf jaar alsnog een beroep zal 
doen op de bestaande middelen ter bestrij
ding van achterstand inclusieftaalachter
stand. De kosten hiervan zullen echter be
duidend hoger zijn naarmate men langer 
uitgesloten is. Deze kosten hebben niet al
leen betrekking op de educatiemiddelen 
maar ook op de arbeidsmarktactiverings
middelen en met name op de middelen 
voor de gezondheidszorg. Jarenlang niets 
doen heeft immers een groot negatief ef
fect op het psychische en fysieke welzijn 
van de betrokkenen. 
De partijen proberen hun angst te ver
bloemen door parlementaire retoáek. 
Mensen die niet voor altijd in Nederland 
mogen blijven mag men niet tot inburge
ring verplichten. Dit is, met alle respect 
voor de intellectuele vermogens van de be
treffende kamerleden, een kortzichtige re
denering dan wel een virtuele salondis
cussie. Deze mensen vallen altijd volledig 
onder de Nederlandse wetgeving en de 
Grondwet. Zij hebben net als alle andere 
Nederlanders en ingezetenen, plichten en 
rechten, zoals het recht op onderwijs en de 
plicht op belastingafdracht. Hun kinderen 
vallen onder de leerplichtwet en zij mogen 

.e--------------_e niet door rood licht rijden. Iemand binnen 

De oorzaak van deze tegenspraak wortelt in angst. De angst voor 
het feit dat een NederlandS-Sprekende uitgeprocedeerde asielzoe-

het bestaande kader rechten toekennen en plichten opleggen, is 
een politieke wil en geen universele vanzelfsprekendheid. 
Nederland vergrijst terwijl de economie groeit. De behoefte aan 
jonge en deskundige werknemers bij de bedrijven maar ook in de 
sociale sector, neemt toe. Met name de sectoren zo~g en onderwijs 
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hebben nu te kampen met een groot tekort aan personeel. De Ne
derlandse markt voorziet in een gigantisch tekort aan IT-perso
neel in het komend decennium. 

Vluchtelingen zijn gemotiveerd en hoog opgeleid 

Vluchtelingen zijn meestal hoogopgeleid en vaak erg gemotiveerd. 
Vanuit de doelgroep, maar ook vanuit de hulpverleningsorganisa
ties en belangenbehartigers, is vaker gepleit voor de deelname van 
asielzoekers en VVTV-ers aan de inburgeringstrajecten. Deze 
doelgroep wil graag meedoen. Dus politiek, wees niet angstig en 
denk toekomstgericht, bijt je niet in je eigen staart door een goede 
preventieve maatregel te ontkrachten, wees reëel, leer van de 
ervaring en de praktijk en voer geen hypothetische discussie. Een 
struisvogelbeleid in deze zaak zal de huidige problemen alleen 
maar vergroten, ook voor het CDA en de VVD, ook al willen ze dit 
niet inzien. 

Voorkomen achterstand 
verdient voorkeur 

door Boris Ditt rich 
en Alette Bakker 

H et is voor nieuwkomers van groot belang dat zij zich zo snel 
mogelijk zelfstandig in onze samenleving kunnen redden. 

Het Kabinet heeft aan het inburgeringsbeleid een wettelijke basis 
gegeven in de Wet Inburgering Nieuwkomers. In het kader van die 
wet worden zogenaamde inburgeringscontracten met nieuwko
mers afgesloten. Op die manier wordt een vrijblijvende relatie tus
sen de nieuwkomer en de gemeente, die voor het inburgeringstra
ject zorg draagt, voorkomen en wordt de basis gelegd voor een pro
fessioneler en resultaat gerichter inburgeringsprogramma. De wet 
brengt tot uitdrukking hoe serieus de Nederlandse overheid de in
burgering van nieuwkomers neemt. 

Gefaseerd integratietraject 

Vreemdelingen met een voorwaardelijke vergunning tot verblijf 
(de VVTV-ers) vallen niet onder de doelgroep van de wet. Voor hen 
geldt een gefaseerd integratietraject. 
D66 betreurt het uitsluiten van mensen met een voorwaardelijke 
vegunning tot verblijf van deelname aan de inburgeringstrajecten. 
De regering heeft hier niet toe over willen gaan omdat zij het 
aspect van de tijdelijkheid en de verwijderbaarheid wil benadruk
ken. Door het opnemen van VVTV-ers in het inburgeringspro
gramma zou de gedachte kunnen ontstaan dat hierdoor een per
manent verblijfsrecht wordt verkregen, aldus de regering. 
Wij vinden dit argument niet overtuigend. Het is inderdaad niet 
voor 100% zeker dat mensen met een voorwaardelijke vergunning 
tot verblijf definitief in Nederland kunnen of zullen blijven. Een 
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groot deel van de mensen met zo'n vergunning zal echter na drie 
jaar een humanitaire verblijfsvergunning krijgen. De tijdelijkheid 
leidt in deze gevallen dus niet tot een terugkeer naar het land van 
herkomst. Als deze mensen na deze periode niet voldoende zijn in
geburgerd, hebben zij een forse achterstand opgelopen op onder 
andere de arbeidsmarkt. De kern van de Wet Inburgering Nieuw
komers is nu juist om mensen die dreigen in een maatschappelij
ke achterstandssituatie te geraken, de mogelijkheid te bieden via 
een inburgeringsprogramma die achterstand te verkleinen. D66 
vindt het argument dat maatschappelijke achterstand moet wor
den voorkomen belangrijker dan het principiële argument dat de
ze mensen niet een definitieve vergunning hebben en daarom niet 
onder de doelgroep van de wet zouden moeten vallen. 
Bovendien, mocht een VVTV-er of een andere nieuwkomer na het 
volgen van een inburgeringsprogramma toch naar zijn land van 
herkomst terugkeren, dan is de vergaarde kennis van de Ne
derlandse taal en samenleving wellicht een verrijking, die de posi
tie van de vreemdeling in eigen land alleen maar sterker maakt. 

D66 heeft een amendement op het wetsvoorstel ingediend om ook 
VVTV-ers onder de doelgroep van de w~t te brengen. Het amende
ment heeft helaas geen meerderheid gehaald (voor het amende
ment waren GroenLinks, PvdA, D66, SP en Groep Nijpels). Na de 
komende verkiezingen zal de kans op een goed en rechtvaardig 
inburgeringsgbeleid - tenminste als de peilingen juist blijken te 
zijn - alleen maar kleiner worden. En dat is buitengewoon jammer 
voor alle betrokkenen .• 
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