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ARBEIDSMIGRATIE, EEN SLIM IDEE? 

Drie jaar na Minister van 
Intcgratie Van Boxtcl heeft 
ook premier Kok op 6 juli 
toegegeven dat Nederland 

Een pleidooi 
voor tijdelijke 

arbeidsmigratie en hardwcrkend . Tegelij
kerti jd hebben ze op het gc
bied van de Nederlandse 
taal en cultuur vaak een 

tegenwoordig een immi
gratieland i . Het Parool 
schreef onder de kop 'Ne
derland immigratieland' 
dat dit 'een van de grootste 

THIJS VAN STEVENINCK EN 
achter tand. Hierdoor le
veren ze Nederland geld op 
als ze wcrkcn, maar kosten 
zc geld als ze nict werken. 

JAN HOEKEMA 

problem en van de komendc jarcn' was, om er direct 
aan toe te voegen dat 'het mis chien toch die kant op 
moet'. 

Te vaak wordt migratie in termen van ecn 
bcdreiging gezien. Immigranten zijn aUemaal 'eco-

. nomische gel ukszoekers', en moeten 'zo vee! mogc
lijk en zo snel mogelijk worden teruggcstuurd'. We 
moetcn ons realiseren dat het 'rijke Noorden' een 
relatief tekort heeft aan arbcid en ecn relatief over
schot aan kapitaal, terwijl dat voor het 'arme 
Zuiden' net omgekeerd ligt. De vraag wordt daar
door niet zozeer of, maar hoe, immigratie beide par
tijen beter kan maken. Voor Nederland gaat het in 
concreto om het bijdragcn aan een oplossing op de 
korte termijn voor de huidige arbeidsmarktproble
men en op de langere termijn voor de naderende 
vergrijzing. 

Tot nog toe heeft de discussie zich vooral gericht 
op migranten die, met hun familie, naar Nederland 
komen en hier permanent blijven. Het valt niet te 
verwachten, gezien de crvaringen uit het verleden, 
dat deze gedurende langere tijd cen positieve bij 
dragc kunnen levercn 1 • Maar het op structurelc basis 
toelaten van bepaalde categoricen immigranten die 
tijdelijk (met een contract voor 4 a s jaar) naar Ne
derland mogen komen, zonder hun familie mee te 
nemen, heeft meerdere voordelen. Niet aileen voor 
Nederland, maar ook voor de Ianden van herkomst. 

Het principe is simpel. Immigranten zijn niet al
tijd hoog opgeleid, maar vaak wei goed gemotivecrd 

De eerste gcneraties ar
beidsmigranten hebben in hct begin een positieve 
bijdrage aan de Nederlandse economic geleverd, 
maar dit sloeg om toen zij vroegtijdig ziek of ar
bcidsongeschikt werden, meestal overigens buiten 
hun schu ld . Bovendien werkte de meegekomen fa
milie mecstal niet. Ten onrechte werd verder door 
de Nedcrlandse overhcid stilzwijgcnd aangcnomen 
dat zij na verloop van tijd terug zoudcn gaan. 

De tekorten op de arbeidsmarkt 
Vecl bedrijven kunnen in de huidige hoogconjunc
tuur nauwelijks nieuw personeel krijgen. Het gaat 
hierbij vaak om hoog opgelcidc 1 CT- rs, maar soms 
ook om ongeschoold lopende bandpcrsonecl. Tijdc
lijk immigranten zouden dit gat kunncn opvullen. 
Weliswaar zijn grote delen van de cerste cohorten 
migranten reeds lang werkloos, maar immigrantcn 
met kortlopende flexibele arbeidscontracten kun
nen per definitie niet langdurig werkloos worden. 
Als de tijdelijke vraag naar arbeidskrachtcn afnccmt, 
wordt hun contract gewoon nict vcrlengd, uiteraard 
met redclijkc bepalingen over opzcgtermijn, etce
tera. 

Een groot dee] van deze vraag naar arbeid is tij 
delijk, en zal weer wegvallen nu de Ncderlandse 
economic in een laagconjunctuur terecht lijkt te 
komen . Dit probleem lost zich uiteraard vanzelf op, 
maar in andere sectoren zal een oplossing Ianger op 
zich Iaten wachten. Deze vall en met name binnen de 
publicke dicnsten als het leg~r, schoonmaakwcrk, 

1. Zie o.a. Nico van Nimwegen en Gijs 
Beets (red.), Bevolkingsvraagstukkcn in 
Nederland an no 2ooo, N 1 o 1. 
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onderwijs en de verpleging. Van deze sectoren biedt 
arbeidsmigratie de beste kansen in de zorgscctor, 
hoewel recente ervaringcn niet onverdeeld positief 
waren. Lntegratie in Nederland, inclusiefbeheersing 
van de taal is een bclangrijke doelstelling, en dat gaat 
niet altijd gemakkelijk. 

De casus van de verpleeakundiaen 
Voor Nederland wordt geschat dat in 2oo4 de tekor
ten zullen zijn opgclopen tot zo'n 4o.ooo verpleeg
kundigen. Hogere salarissen kunnen wellicht ten 
dele een oplossing bieden, maar dit stuit op budget
taire problemen. Bovendien lijken jonge mensen te
genwoordig geen zin meer te hebben om in de zorg 
te gaan werken. 2 Tegelijkertijd kampen veellanden 
met grote aantallen goed opgeleide maar werkloze 
verpleegkundigen. Wat ligt er daarom meer voor de 
hand om dan verpleegkundigen uit het buitenland te 
hal en? 

Drie gevallen hebben hierbij recentelijk aan
dacht getrokken: Zuid-Afrikaanse verpleegkundi
gen in het vu-ziekenhuis en het Academisch Me
disch Centrum (AM c), en Russische in het Amphia 
ziekenhuis in Breda. Het eerste geval is slecht afgelo
pen.3 Miscommunicatie, cultuurverschillen, en het 
feit dat de autochtone verpleegkundigen aan de v u 

• niet op de hoogte waren gesteld waren de belang
rijkste verklaringen. De Zuid-Afrikanen klaagden 
erover dat betalingen niet netto maar bruto bleken, 
hun huizen bevonden zich niet in een !cuke buurt en 
de huren bleken hager dan oorspronkelijk voorge-
piegeld. Organisator Randstad heeft dit allemaal 

niet zo han dig gespeeld. 
De ervaring met de Russen in Breda lijkt beter te 

zijn voorbereid, en daardoor ook gunstiger te verlo
pen.4 Omdat zij nog in opleiding zijn is het nog te 
vroeg voor een definitief oordeel. In het AM c is het 
oordeel positief. Unit manager operatiekamer Syl
via de Vroede concludeert>: 'In het AM c hebben wij 
op het operatiecentrum 1 2 operatic assistenten uit 
Zuid-Afrika die sinds oktober 2ooo bij ons werk
zaam zijn en een contract hebben voor 2 jaar. Zij zijn 
een gewcldige aanwinst voor het ziekenhuis. Tevens 
zijn zij inmiddels inzetbaar voor alle diensten op de 
operatiekamer. Ons ziekenhuis is zelf gaan werven 
in Zuid-Afrika en hebben daar in het Nederlands in-

terviews gehouden en zij zijn op ervaring getoetst. 
De missie is dan voor beide partijen geslaagd te noe
men en zeker voor herhaling vatbaar.' 

Ook uit Suriname, Indonesie, en de Filippijnen 
zijn in het verleden verpleegkundigen geworven. Er 
is hierbij veel kritiek gekomen dat het weglokken 
van personeel uit deze Ianden neerkomt op het ti 
muleren van een 'braindrain'. Dit bin een gel dig ar
gument zijn, maar in Ianden als Rusland en Polen be
staan grate overschotten aan werkloos verplegend 
person eel. Een groot dee! van de aangehaalde Zuid
Afrikanen had verder geen of slechts een tijdelijke 
baan, terwijl zij ook uitdrukkclijk kwamen om 
werkervaring op te doen. Ten slotte kunnen de Ian
den van herkomst van Nederland vergoedingssom
men krijgen voor gemaakte opleidingskosten. 

De verarijzinB 
In de Verkenninaen, een document waarin wordt aan
gegeven wat de bcleidskeuzes van de komende 1 o 
jaar worden, heeft het kabinet de vergrijzing als 'vij
and van Nederland' bestempeld. 6 Het percentage 
gepensioneerden, het gedeelte van de bevolking dat 
niet meer werkt, begint langzaam maar zeker te stij
gen. Over enige decennia zal de Nederlandse be
roepsbevolking hierdoor met vee! m"inder mensen 
een nationaal inkomen moeten verdienen dat ten
minste gelijk is aan het huidige (plus liefst nog wat 
economische groei). Bovendien kosten ouderen 
meer aan zaken als verzorging en medische behande
lingen. 

Het gaat hier dus niet om een urgent probleem 
dat binnen een paar jaar moet zijn opgelost. Toch 
zou het ecn goede zaak zijn om er nu al serieus over 
nate denken. Ook hier kan het aantrekken van tijde
lijke immigranten uitkomst bieden. Permanente im
migranten vergrijzen zelf ook, tijdelijke niet. Wan
neer hun contract beCindigd is gaan zij terug naar 
hun vaderland, waarna ze de Nederlandse samenle
ving niets meer kosten. 

Het vaak genoemde feit dat het Nederlandse 
pensioenstelsel kapitaaldekkend is, en dus niet zoals 
het Duitsc uit de lopende belastingopbrengsten be
taald hoeft te worden, is natuurlijk een goede zaak 
maar staat hier helemaallos van. Immers, over 30 
jaar is niet het gebrek aan geld om goederen en dien-

2. ' cholieren Iaten zorg links liggen -
Aantal studenten verpleegkunde daalt 
veronLTustend', NRC Handelsblad, 
19 september 2oo 1. 

3. ' Arbeidsmigratie - De buitenkans', 
RV u-documentairc, Dils TV, uitgc
zonden op 1 7 en 24 september 2oo 1. 

4· Russen helpen ziekenhuis Breda, 
Trouw, 1 3 september 2oo 1. 

>· Gecitecrd van www.omroep.nl/rvu, 
waarop vee! aandacht voor het thema 
arbeidsmigratie. 
6. ANP, 28 augustus 2oo1. 
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sten te kopcn het probleem, maar hct gebrek aan 
mcnskracht om deze goederen en diensten voort tc 
brengen. We kunnen zc natuurlijk ook in het buiten
land kopen, maar het is de vraag of voor een langdu
rig tckort op de bctalingsbalans vecl politick draag
vlak zal zijn. 

Alternatieve oplossinsen 
Naast migratie worden vaak twee alternaticven als 
oplossing genoemd. A Is cer tc zouden de WAO-er 
weer aan het werk g zct moeten worden. Dit is op 
zichzelf een Ioven waardige doelstelling. Er kan 
bepaald meer wcrk worden gemaakt van het inscha
kclen van arbeidsongeschikten, ook door negaticve 
en positieve prikkels voor wcrkgcvers en werk
ncmers. 

Maar hoc groot is cigcnlijk de kans dat een vol
doende groat dec! van de huidige WAO-ers ingczet 
kunnen worden om hct aanbod van arbeid betckc
nisvol te vergrotcn? Als dit een echt zo'n gemak
kclijke oplossing was, waarom is het dan niet a! lang 
gebeurd? Ook toen de arbcidsmarkt nog niet over
spanncn was, kostte de WAO de samenleving vecl 
geld. Ditzclfde geldt voor hct verhogen van dear
bcid productiviteit. Zeker nuttig, dus vooral doen. 
Maar eerder naast dan in plaats van het binnenhalen 
van tijdelijke migranten. 

Ten twecdc kunnen door het oprckken van de 
pensioengcrcchtigdc lecftijd de arbeidsmarkttekor
tcn worden opvangcn. Vermocdclijk zijn er in Ne
derland niet vecl dcrtigcrs en veertigers die daar ecn 
groot voorstander van zijn. Het blijft altijd een dubi
euze zaak om komcnde gcncrati s te Iaten opdraaicn 
voor de problemen die zijn vcroorzaakt door hun 
voorgangcrs. Mensen lijken steeds eerdcr van hun 
rust te willen gaan genieten, getuige de hausse in 
aanvullende pcnsiocnen. 

Ethische cifweainaen 
Er zullen een aantal cthischc afwegingen moeten 
worden gemaakt. Is hct ten eerste wei rechtvaardig 
om mensen van verre naar Nederland te halcn zon
cler hun toe te staan hun familie mce te ncmen? Hier
bij moet men wei bcclenken clat ook Nederlanders 
som lang zonder familie zijn, bijv. als ze bij de 
marine of in de baggerindustrie werkcn. En de gocd
kopere vliegtickcts en lagcre telefoontarieven rna
ken het contact houden met achtcrgeblcven familic 
steeds makkelijker. 

Is het, ten tweedc, niet cynisch om mensen bin
nen te halen en ze na gebruik weer 'af te dankcn'? 

Maar ook Nederlanclers die in het buitenland gaan 
wcrken voor een lokalc werkgever, mogen maar zcl
dcn blijven als hun contract is afgelopcn. De meestc 
potentidc immigrantcn die de keus hcbbcn zullcn 
clcze met bcicle handcn aangrijpcn, gewoon omdat 
ze cr betcr van worden. Oat zc dcze kcus maken om 
aan armoedc te ontsnappen is niet de schuld van Ne
derland. Hier komt nog bij dat het eigenlijk eerlijker 
is om van structurele arbeidsplaats van, zeg, 40 
mensjaren tien immigranten voor vier jaar tc Iaten 
profitercn clan een voor 40 jaar. Verder is het spaar
geld dat de remigrant mee tcrug neemt in het land 
van herkomst mecr waarcl is dan in Ned rland, waar 
het gemiddelcle prijspeil hogcr is. 

Ten clerde is het niet meer dan ccn kwestic van 
clcmcntair fatsoen dat Nederland ook hct be lang van 
de Ianden van herkomst mecwecgt. Sowieso moct 
niet gcworvcn worden zonclcr hun uitdrukkelijke 
instcmming. Hoe hoog mocten de 'afkoopsommcn' 
zijn om gcmaakte oplcidingskosten voor geschoolde 
arbcid en de braindrain tc vcrgocdcn? Dit zal ook af
hangen van de perspecticven op de arbeidsmarkt in 
hct land van herkomst. Voor icmand die langdurig 
werkloo zal zijn kan de afkoopsom lager zijn dan 
voor icmand die meteen aan het werk kan. 

Overigcns gcldt ook voor dcze Ianden zclf dat tij
dclijkc cmigratic betcr is clan pcrmanentc. Niet ai
leen brengcn rcmigranten w rkcrvaring mce terug, 
ook blijft de band van tijdelijke migrantcn met hun 
vaderlancl sterker. Doordat hun familic er achter
blijft en ze cr hun oude dag mocten doorbrcngen, 
zullen ze er ecn groter decl van hun kapitaal naar toe 
sturen, als overmakingen naar verwantcn of als in
vestering in de vorm van een huis of eigcn bcdrijfje. 
Hct .is geen tocval dat de Turk e en de Marokkaanse 
overhcden de integratie van hun voormalig ondcr
dancn in Nederland niet toejuichen, en soms zclfs 
tegcnwerken. 

Economische cifweainaen 
Er mocten ook economisch afwcgingcn worden 
gemaakt. Hoe verhouden de kostcn van het hier op
leidcn van wcrknemers zich tot het hen weghalcn uit 
hct buitenland en hun een inburgeringcursus geven? 
Het opleiden van personcel in de mecste Dcrdc We
reid Ianden is vee! goedkoper dan in Nederland, met 
name door de veellagcre loon~ostcn. De ervaringen 
met de Zuid-Afrikaanse zustcrs in het v u-zieken
hui hcbben echter uitgewezen dat de duur en kos
ten van inburgeringcursussen niet onderschat 
mogcn worden. Inburgcring, het is gezegd, is essen-
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tieel. Wellicht zoudcn wcrkgevcrs ecn dee! van de 
kosten hicrva.n kunncn dragcn. 

Dit geldt des te meer omdat de armc la.ndcn 
waarmec de cultuurverschillen hct klcinst zijn (de 
E u -toetredcrs in Centraal- en Oost-Europa) zclf 
ook in ccn hoog tempo vergrijzcn, waardoor op 
lange tcrmijn mcer potenticlc immigrantcn uit 
de 'traditionele' Dcrde Wcreldlanden (in Afrika, 
Azic en Latijns Amerika) zullcn komcn. Ecn belang
rijkc vraag is dan ook hoc dczc inburgcringkosten 
tus en overheid en bcdrijfslcvcn verdccld mocten 
worden. 

Ten slotte bestaat er een risico dat tijdclijke im
migranten permanent in Nederland blijven. Dan 
gaan dczclfdc problemcn al bij de gastarbeiders 
weer spelcn: ze vcrgrijzen zclf en I of worden op gc
gevcn moment arbeidsongcschikt. Dit kan worden 
tegcngcgaan door cen d cl va.n hct loon (waaronder 
de betaalde pcnsiocnpr mics) te rcscrvcren en pas 
uit te betalcn bij remigratie. Van de Ianden van her
komst kan, anders dan in het geval van permanente 
migrantcn mcdewerking worden verwacht, omdat 
het systecm (zoals bovcn uiteengezct) ook in hun 
voordeel werkt. 

Asielzoekers inschakelen? 
• In hocvcrre kunnen hicrnaast asiclzockers ecn rol 

sp len bij hct oplosscn van de problem en van dear
bcidsmarkttekorten en de vergrijzing? In de Neder
land c opvangcentra zitten rclatief vee! goed gemo
tiveerdc asielzoekers die zitten te popelcn om hier 
aan d slag te kunnen. 7 De vcrleiding is erg groot om 
van hen expertise gcbruik te makcn om hct opvan
gcn van tekorten op de arbcidsmarkt. 

Omdat de mecste asielzoekers afkomstig zijn uit 
Ianden met twijfelachtige regimes is er geen sprakc 
van een braindrain waar we ons schuldig over hoe
ven tc voclcn, waardoor ook gecn afkoopsommcn 
hoeven tc worden bctaald. Bovendicn kunnen bu
rcaucrati che processen sneller verlopen, waardoor 
indirect ook andere asielzoekers profiteren omdat 
zc minder lang in de pijplijn hoevcn te blijvcn. Ui 
tcraard zal bij de termijn van het contract rckening 
moctcn worden gchoud n met de vciligheid in het 
land van h rkomst. 

Toch plciten wij ervoor hier erg voorzichtig mee 
tc zijn. Asielzoekers horcn uit principe gctoctst te 

worden op hun vluchtmoticf, en nict zozeer op hun 
cconomische waarde voor de Nederlandse samcn
lcving. Wcllicht is een combinatic va.n bcide moge
lijkheden ecn optic. Bepaalde asielzockers die over 
nuttige capacitciten bcschikken moeten de moge
lijkhcid kunncn krijgcn tc gaan wcrken, terwijl hun 
pro cdure door blijft I open. Duidelijk moet worden 
gemaakt dat het wcrk losstaat va.n de asielprocedurc, 
die ook met de nieuwc vrecmdelingcnwet nog wei 3 
jaar kan durcn. 

Aanzuiaende werkina? 
Ecn mogelijk nadcel van cen dergelijk arrangement 
is de cventuelc aanzuigende wcrking erva.n. Maar 
dat moct niet ovcrdrcvcn worden. Drie a.ndere fac
torcn spelcn hicr ccn vccl bela.ngrijker rol. De eer
stc is het fcit dat Nederland veiligcr en rijker is dan 
elk land waar asiclzoekers vandaan komen. De 
twcede is de aanwezigheid van familieledcn, vricn
den of landgenoten die illcgale immigranten doet 
kiezen voor land A en niet voor la.nd B. Hct moge 
duidclijk zijn dat bcidc factoren gcen instrumcntcn 
in hct immigratic- en asielbcleid zijn. 

Ten derdc is cr de wetenschap dat zelfs ecn afwij
zing va.n de asielaanvraag in Nederland niet tot gc
dwongen rcpatricring leidt. Zclfs ccn bcstaan in de 
illcgalitcit valt voor vccl vluchtclingcn tc prcfcrercn 
boven het blijven in (c.q. teruggaan naar) hetland 
van herkomst. Dezc factor valt wei door de politick 
tc be'invlocden, maar dit kan duur uitpakkcn. Hct 
charteren van vlicgtuigen om afgcwezen asiclzoc
kers gedwongen uit tc zetten brengt immcrs hogc 
kostcn met zich mcc. 

Zoals Bert Middel en Nebahat Albayrak8 tcrecht 
hebbcn opgemerkt is het belangrijk dat werkgcvers 
voor het in dicnst ncmen van illcgale werknemers 
gcstraft worden (dit geldt ovcrigcns ook voor parti
culieren - vee! ill ega len werkcn in de kinderoppas of 
schoonmaak). Als bedrijven ovcrigcns makkclijkcr 
legaal (tijdelijkc) buitcnlandse werknemers kunncn 
aantrckkcn, zal dit hun vraag naar illegale arbcid 
zeker vermindercn. 

Conclusie 
Tc weinig wordt onderkend dat immigra.ntcn een 
waardcvolle bijdrage kunncn levercn aan de Ncdcr
landsc economic. Oat is ovcrigcns nu al in ruime 

7· 'Onbcgrip over arbcidsmigratic
bclcid', NRC J-/andelsblad , 1 1 september 
2oo 1. Zie ook ' Waarom wilnicmand 

asielzockcrs bicdcn zich aan', van ccn sociaal-democratisch asiel
bclcid', Socialisme &.Democratie, 
juni 2oo1, biz. 246-2n. 

ze hcbbcn? Hooggckwalillccerd 

Vrij Nederland, 18 augustus 2oo 1. 
B. N. Albayrak en B. Middcl, 'Streng 
om rcchtvaardig te zijn Dilemma's 
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mate het geval: in Nederland wonen en werken vele 
tienduizenden buitenlandse werknemers, veelal 
hoogopgeleiden, die soms maar kort in Nederland 
verblijven. 

Hierbij is het wel belangrijk dat gcleerd wordt 
van in het verleden gemaakte fouten. Wij stellen dat 
een beleid van tijdelijke in plaats van permanente 
migratie zonder recht op gezinshereniging meer
dere partijen voordelen biedt. Deze zou gericht 
moeten zijn op specifieke categorieen arbeid waar 
vraag naar bestaat, van 1 CT specialisten tot Thaise 
koks. Het is zeker geen panacee voor problemen als 
vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, zeker niet 
problemen met het asielbeleid, maar kan aan de op
lossing daarvan wei een bijdrage leveren. Een jaar
lijks immigratiescenario voor het volgende jaar zoals 
gesuggereerd door Middel en Albayrak kan daarbij 
een nuttige rol spelen. 

zoekenden in de WAO en elders niet de dupe zullen 
worden. Maar verder wint iedereen. Nederland 
krijgt te maken met hogere opbrengsten en lagere 
kosten van de migranten. Het land van herkomst 
gaat er financieel meer op vooruit, door rnigranten 
die we ten dat ze later teruggaan en/ of door vergoe
dingen van de Nederlandse overheid of werkgevers. 

Bij ecn gegeven behoefte aan arbeid zijn er meer 
imrnigranten die kunnen profiteren (zij het voor 
kortere tijd), die bovendien als ze terugkeren meer 
werkervaring hebben. Nederlandse werkgevers 
kunnen gemakkclijker aan legale arbeid komen, 
waardoor zij minder snel vraag naar illegal en zullen 
uitoefenen. 

THIJS DE RUYTER VAN STEVENINCK & 

JAN H OEKEMA 

Zoals altijd zijn er partijen die er op achteruit 
gaan: hier degenen die anders permanent zouden 
mogen blijven en nu terug moeten, en hun familie. 
We zullen er ook hard aan moe ten werken dat arbeid 

Econoom en cultuuifilosorj'. en lid van de werkaroep 
buitenland van het wetenschappelijk bureau van D6 6 
(S WB), resp. lid van de Tweede Kameifractie van D6 6 
en daa rbinnen woordvoerder buitenland en asiel- en 
immiaratiekwesties. 

EVS Krachttour 2001: 
arbeidsmigratie: kans of probleem? 
Migratie is een vaststaand gegeven. 
Mensen trek ken naar gebieden waar het 
economisch beter gaat. De vraag is: 
wil Nederland meer arbeidsmigranten, 
ook van buiten Europa toelaten? 

Tekorten aan arbeidskrachten, de voor
spelling dat Europa meer arbeidskrach
ten noclig heeft door de toenemende 
vergrijzing, knelpunten in het asiel
beleid en het inhuren van Filippijnse en 
Zuid Afrikaanse verpleegkundigen doen 
discussies over arbeidsmigratie oplaaien. 
Ook in ontwikkelingslanden heeft men 
baadt bij arbeidsmigratie. Door geld 
terug te sturen naar herkomst-landen 
krijgen families en regio's de mogelijk
heid zich te ontwikkelen. 
Moet Nederland als immigratieland een 
duidelijker immigratiebeleid voeren? 
Wat wil Nederland? Hoe moet arbeids
migratie vorm krijgen? Is een wet op 

arbeidsmigratie de oplossing? Deze en 
vele andere vragen komen aan bod op 
vier debatavond georganiseerd door de 
Evert Vermeer Stichting. 

Woensdag 31 oktober, Een tweede 
poort, arbeidsmigratie en asielbeleid. 
Met: staatssecretaris Ella Kalsbeek 
Oustitie) en politici uit de tweede 
kamer. Amstelkerk, Amstelveld 10, 
Amsterdam 20.00 uur 
Maandag 12 november, Kaap de 
Gouden Hoop, Over economische gevol
gen van arbeidsmigratie voor ontwikke
lingslanden. Met: o.a. staatssecretaris 
Dick Benschop (Buitenlandse Zaken) 
Zaal 84, EUR, Burg. Oudlaan SO, 
Rotterdam, 20.00 uur. 
Maandag 19 november, En m'n neef 
woont in Nederland. Over sociale gevol
gen van arbeidsmigratie voor ontwikke
lingslanden. 

Met o.a. minister Eveline Herfkens 
(Ontwikkelingssamenwerking), LUMC 
(achter het Centraal Station), Leiden, 
20.00 uur. 

De toegang is vrij. Voor meer informatie: 
www evertveuneerstichting.nl 
of telefoon (020) 551 22 93. 
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