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De terugkeer als oplossing 
Migratie, emigratie, immigratie, integratie, 

REMIGRATIE 

M
igratie en remigratie zijn van 
alle tijden. Talloze Europeanen 
zijn in het verleden naar andere 

werelddelen geëmigreerd en sommigen 

zijn na een aantal jaren weer terugge
keerd. Dat gebeurde en gebeurt nog steeds 
met in Nederland wonende allochtonen. 
Door het ontbreken van de benodigde mid
delen om in het land van herkomst een be
staan op te bouwen, blijft remigratie be
perkt tot het 'particuliere initiatief van de 

meer vermogenden, ontoereikend voor die 
groepen die vermoedelijk de meeste rede- . 
nen hebben om te vertrekken. 
Ik ben van mening dat een goed remigra
tiebeleid een 'winstgevende' onderneming 
voor zowel de remigrant als voor de achter
blijver zou kunnen worden. 

Een groot deel van de huidige werkloos
heid is structureel en dat impliceert dat 

door Vinko Prizmic 

In het huidige beleid ten 
aanzien van migranten en 

migratie is te weinig aandacht 
voor de mogelijkheid van 

terugkeer, oftewel remigratie. 
Terwijl dat in veel gevallen 

voor alle partijen op termijn 
de meeste voordelen biedt. 
Volgens Prizmic moet het 
migrantenbeleid opnieuw 

worden ingericht waarbij de 
mogelijkheden voor remigratie 
- niet alleen voor asielzoekers -

sterk moeten worden 
uitgebreid. 

een aantallaaggeschoolden, vooral allocht-
.'--------------------------------e. 

onen, tot de 'pensionering' werkloos zal 

De hamvraag hierbij is: wat hebben wij, 
achterblijvers, er voor over en wat krijgen 
we er voor terug? Voor de remigrant-in-spé 
is de hamvraag: wat schiet hij daarmee op 
en voor hoe lang? De antwoorden kunnen 
in het algemeen gegeven worden: Neder
land krijgt een aantal woningen ter be
schikking, de druk op huisartsen, specia
listen, ziekenhuizen, sociale diensten, ar
beidsbureaus, woningsubsidies, scholen 
etc. wordt verminderd. 
De remigrant krijgt de mogelijkheid om in 
de hem vertrouwde omgeving, bewapend 
met ervaringen uit het westen, een zinvol 
bestaan op te bouwen, zijn dokter in eigen 
taal aan te spreken en niet voor de meest 
simpele en de meest intieme problemen 
afhankelijk te zijn van de vertaling van 

zijn minderjarige nakomelingen, en zich 
niet meer tweederangsburger te voelen. 
Kortom: een kans om een beetje geluk
kig(er) te worden. 

blijven. Dit betekent dat ze, hoe dan ook, levenslang de solidariteit 
van de werkenden moeten aanspreken. Aan de ene kant is dit een 
enorme aanslag op de collectieve middelen en aan de andere kant 
is het beslist geen vetpot voor de uitkeringstrekkers. Ze zijn onte
recht een doorn in het oog van de werkenden en aan de andere 
kant kan ik me moeilijk voorstellen dat zij zich gelukkig voelen. 
Als we het hierover met elkaar eens kunnen worden - en dat lijkt 
me niet moeilijk -, dan kunnen we serieus gaan kijken naar moge
lijke oplossingen. 

Remigratiebeleid voor wie? 

Hierbij dient vermeld te worden dat het remigratievraagstuk op 
een verlegen en verbrokkelde wijze de Tweede Kamer heeft be
reikt. Maar de voorzichtigheid waarmee dit gebracht wordt, laat al 
zien dat de voorstellen te partieel (zullen) zijn om een structurele 

oplossing te kunnen vormen. Het remigratievraagstuk heeft al
leen dan kans van slagen als het grondig wordt voorbereid en als 

alle geïnteresseerden en belanghebbenden een kans krijgen om 
aan de totstandkoming van het beleid mee te werken. 

Villko Prizlllic is jOllrtlalisl/prtblicisl ell slaat op de kalldidatelllijsi vall D66 
voor de Ttveede KlImer 
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Welke doelgroepen zouden in aanmerking kunnen komen voor een 
gericht remigratiebeleid? De vraag is simpel en gecompliceerd te
gelijk. Mijn antwoord luidt: alle allochtonen die voor een nader te 
definiëren tijd niet deelnemen aan het arbeidsproces. 
Om tot een zinvol remigratiebeleid te komen moeten we dus eerst 
de doelgroepen nader definiëren. Naar mijn mening dient men 
zich in eerste instantie te concentreren tot de volgende catego
rieën: 

1. De gepensioneerden (65+). 
2. (Langdurig) werklozen tussen 45 en 65 jaar. 
3. Werklozen uit de 'tussengeneratie' (geboren in het land van 

herkomst, als tieners naar Nederland gekomen). 

4. Werklozen van de tweede generatie. 
5. Asielanten. 

Om een mogelijk misverstand te voorkomen: de remigratie kan 
uitsluitend op volledig vrijwillige basis geschieden. De samen]e. 
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ving (de overheid) dient voorwaardenscheppend en stimulerend op 
te treden, er zorg voor te dragen dat alle gemaakte afspraken na
gekomen worden en dat de intensieve voorlichting eerlijk doch 
wervend geschied. 

Als we de vijf genoemde groepen apart bekijken, dan zien we reeds 
dat voor het beleid steeds verschillende basisvoorwaarden een rol 
spelen om de remigratie geslaagd te doen zijn. 

De gepensioneerden 

Financieel gezien is dit een makkelijke 
doelgroep. AOW is immers exporteer
baar. Dat van dit voordeel meer ge-

Tweede generatie 

De tweede generatie, vaak beter opgeleid en goed Nederlands (en 
andere moderne talen) sprekend, is een ongekende rijkdom voor 
het Nederlandse en 'vaderlandse' bedrijfsleven. Het is jammer dat 
we dat in Nederland nog niet ingezien hebben. Deze jonge mensen 
die zich vaak gediscrimineerd en miskend voelen, kunnen in het 
toerisme, industrie, handel en andere branches zeer winstgevend 
ingezet worden. Hun authentieke tweetaligheid en kennis van bei-

de culturen is van een onschatbare waarde. 

Asielanten 

De asielanten kwamen en komen 
grotendeels noodgedwongen bruik gemaakt wordt door Ne

derlanders dan door allochto
nen is dan verbazingwekkend. 
Wat deze mensen nodig heb
ben zijn de zekerheden over 

Sommige maatregelen zouden 
een efficiënte bijdrage 
kunnen leveren aan de 

naar Nederland uit bijna alle 
delen van de wereld. Soms, na 
de verandering van het poli
tieke klimaat in het land van 

de gezondheidszorg in het 
land van herkomst en in som
mige gevallen een acceptabele 
woonruimte. De medische- en ove-

ontwikkelingssamenwerking 
met een aantal (moeder)landen 

herkomst, vertrekken ze weer, 
al dan niet vrijwillig. Het vrij

willige vertrek zou gestimuleerd 
kunnen worden. Hun situatie is 

vergelijkbaar met die van de 'gastar
beiders' en de 'tussengeneratie': een 

baan is er voor hen veelal niet en die zijn ook 

rige zorgkosten in ontwikkelingslan-
den zijn lager dan in Nederland en dat is 
een voordeel voor Nederland. De betaling van 
die kosten geschiedt in harde valuta en dat is een 
voordeel voor die landen. 
De woonruimte kan door het Nederlandse bedrijfsleven gebouwd 
worden en dat is nóg een voordeel voor Nederland. De kosten van 
levensonderhoud in die landen zijn lager, en dat is in het voordeel 
van de remigrant. Om over het warmer en gezonder weer, een ver
trouwde omgeving etc. nog maar te zwijgen. 

Langdurig werklozen 

Van een groot deel langdurig werkloze en/of afgekeurde 'gastarbei
ders', waarvan de jongsten ca 45 jaar oud zijn, weten we met een 
redelijke zekerheid dat ze nooit meer aan het arbeidsproces deel 
zullen nemen. Zij zullen dus hier of ergens anders 'uitkeringsge
rechtigden' blijven. Het vertrek van deze mensen naar de landen 
van herkomst zou een goede oplossing voor beide partijen zijn. 'Be
wapend' met een financiële zekerheid, zou een deel ervan toch voor 
warme stranden kiezen. 

'Tussengeneratie' 

De 'tussengeneratie' (18 - 35) dreigt de 'gastarbeiders' in werkloos
heid op te volgen. Slecht opgeleid, vaak slecht Nederlands . spre
kend, heeft deze groep ook weinig kans op de arbeidsmarkt. Een 
gezamenlijke inspanning van de overheid en het bedrijfsleven kan 
voor deze jongeren winstgevende projecten in de landen van her
komst scheppen. De meeste van die landen hebben b.v. uitsteken
de, maar nog onderontwikkelde toeristische mogelijkheden. Een 
bijscholing kan van deze jonge mensen uitstekende tweetalige 
medewerkers in het toerisme maken. Hier is wederom sprake van 
een-'win-win-)VÏn-win situatie': voor de remigranten, de Neder
landse samenleving, het Nederlandse bedrijfsleven en het land 

van herkomst. 
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moeilijk te creëren. Een overbruggingssubsidie kan 
aanzienlijk bijdragen aan hun vertrek. De vormen van de subsidie 
kunnen variëren van een passende opleiding, (her)bouw van 
woonruimte, het opzetten van een bedrijfje, tot een jaar voortzet
ting van uitkering in het land van herkomst. In de toekomst zal, 
gelet op snelle veranderingen in vele landen, (het ontstaan van 
oorlogen en het sluiten van vrede) de duur van asielrecht toch ge
conditioneerd moeten worden. Dat wil zeggen: opvang voor de tijd 
die echt nodig is in plaats van permanente vestigingsvergunning. 
Zo'n aanpak kan twee doelen dienen: als eerste voorkomt het dat 
een aantal landen leegloopt en stimuleert net de (her)opbouw van 
die landen en als tweede wordt het acceptatievermogen van de 
gastlanden verhoogt. Alleen op die wijze zal een garantie kunnen 
ontstaan dat alle mensen die een tijdelijke opvang nodig hebben, 
die dan ook kunnen krijgen. 

Een eerste begin 

Het bovenstaande is een eerste voorstel, dat voor vele verbeterin
gen vatbaar is. Maar het kan een begin zijn. Wettelijk en admini
stratief zijn er nog veel obstakels. De benodigde middelen zijn er, 
maar die zijn verspreid over vele afzonderlijke sociale potten. Voor 
de uitvoering is een centraal fonds, samengesteld door bijdragen 
uit de bestaande potten noodzakelijk. Het bedrijfsleven zou het ei
gen voordeel bij deze aanpak kunnen inzien en zich erbij kunnen 
aansluiten; van bouwondernemingen, exportlimportbedrijven tot 
de toeristische industrie. Uitvoering van bovenstaande ideeën zou 
tot een betere maatschappelijke acceptatie van allochtonen kun
nen bijdragen. Sommige van de voorgestelde maatregelen zouden 
tevens een efficiënte bijdrage kunnen leveren aan de ontwikke
lingssamenwerking met een aantal (moeder)landen. Me dunkt, 
een actief en breed remigratiebeleid biedt voldoende voordelen om 
het bestaande beleid van pappen en nathouden eens te doorbreken . • 
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