
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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