
De Partij van de Arbeid 
stond, staat en zal staan 
voor een streng en bovenal 
rechtvaardig asielbeleid. 
Strengheid is paradoxaal 
genoeg een basisvoor
waarde om rechtvaardig te 
kunnen blijven, opdat uit
sluitend degenen die met 
recht en reden bij ons om 
bescherming aankloppen 
deze ook verkrijgen. Ver
volgens kunnen zij in onze 
samenleving hun Ieven her
vatten. 

Voor asielvragers die 
zich met oneigenlijke mo
tieven - hoe begrijpelijk en 
invoelbaar deze zeker voor 
sociaal-democraten vaak 
ook zijn - bij ons meld en is 
geen plek. Zouden we die 
namelijk wei verschaffen, 
dan zullen nog meer econo
mische migranten via het 
asielloket hier voor zichzelf 
en hun kinderen een betere 
toekomst zoeken. Er is ei-
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Streng om 
rechtvaardig te 

kunnen zijn 
Dilemma's van een 

sociaal

democratisch 

asielbeleid 
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De toenemende stroom van immiaranten naar 

Europa (en dus ook Nederland) creiiert een 

aantal dilemma's voor de sociaal-democratie. 

De PvdA Tweede Kamerleden Bert Middel en 

Nebahat Albayrak brenaen hier dejeitelijke 

asielsituatie in kaart. Verder analyseren zij 

het Nederlandse immiaratiebeleid en aeven ze 

een voorzet om te komen tot een bredere 

opzet van dit beleid. 

als relativering dat alles wat 
wij in eigen land doen 
slechts de spreekwoorde
lijke druppels zijn. 1 Het 
Nederlandse beleid is nog 
alti jd doordrenkt van goede 
wil, ondanks de erkenning 
dat wij niet bij machte zijn 
om in ons eentje de giganti
sche mondiale verschillen 
tussen arm en rijk op te los
sen, door bijvoorbeeld 
onze grenzen te openen 
voor wie maar wil. Zorg
vuldigheid wordt vooral 
betracht via het individueel 
en grondig beoordelen van 
elk afzonderlijk asielver
zoek. 

Oat Nederland zich als 
rechtsstaat onderscheidt 
van Ianden waar de meeste 
asielzoekers vandaan 
komen, blijkt bijvoorbeeld 
uit het recht van de asiel
zoeker op een ona£hanke
lijk beroep tegen een nega
tieve beschikking van het 

genlijk geen ander loket. Ons land is niet alleen 
dichtbevolkt maar ook een verzorgingsstaat, die een 
bepaalde - minimum- levensstandaard voor de hier 
legaal verblijvende bevolking garandeert. Een grote, 
goeddeels niet te reguleren toestroom van migran
ten kan niet alleen leiden tot sociale instabiliteit, 
maar ondermijnt wellicht op termijn ook het maat
schappelijk draagvlak voor de opvang van vluchte
lingen. 

asielverzoek, waarbij hij ook dan nog van gratis 
rechtsbijstand verzekerd is. Verder zorgen wij er als 
beschaafd land voor dat de opvang van in procedure 
zijnde asielzoekers in het algemeen de toets van de 
verzorgingsstaat kan doorstaan. De asielopvang in 
Nederland geldt, bij aile kritiek die er op mogelijk 
is, als de beste ter wereld. In vergelijking met tal van 
andere Europese Ianden telt ons land dan ook rela
tief wei rug illegal en. 

Juist in het asielbeleid, waar het immers om 
mensen gaat, moet voorop staan dat solidariteit, 
zorgvuldigheid en rechtstatelijkheid voor de sociaal
democratie geen loze begrippen zijn. Solidariteit 
betuigen wij in de richting van de tientallen miljoe
nen vluchtelingen en ontheemden in de wereld, met 

Dilemma's 

Bovenstaande uitgangspunten betekenen niet dat de 
PvdA ontkomt aan de talloze dilemma's van het 
vreemdelingenbeleid. Ter illustratie een paar voor
beelden. 
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Zo streven we naar een gezamenlijk Europees 
beleid met daarbinnen een meer evenredige verde
ling van de lasten, terwijl we weten dat dit ons kan 
verplichten tot een vee! lager niveau van bescher
ming, opvang en procedureverloop. We erkennen 
ook dat de duur van de opvang voor velen vee] te 
lang is, maar tegelijkertijd hebben we jarenlang een 
systeem in stand gehouden waarbinnen het voor af
gewezen asielzoekers mogelijk bleek keer op keer in 
bezwaar en beroep te gaan. Zo klampte de uitgepro
cedeerde asielzoeker zich aan elke strohalm in het 
overheidsbeleid vast. In het terugkeerbeleid - toch 
het sluitstuk van het asielbeleid - werd het adminis
tratieve begrip 'verwijdering' als maatstaf gebruikt, 
los van het feit of de betrokkene metterdaad ons land 
verlaten had. Op dit laatste werd niet of nauwelijks 
gelet, ook al omdat dit in de bureaucratie de taak van 
een andere instantie was. Vanafhet moment dat ook 
in het beleid de eigen verantwoordelijkheid van de 
asielzoeker werd benadrukt, bleef implementatie 
uit. Het sedert jaar en dag door de PvdA bepleite 
rechtop betaalde arbeid werd, enkele marginale uit
zonderingen daargelaten, niet toegekend. TaaJ2- en 
andere cursussen in de opvang werden beknot, de 
hospitalisering van asielzoekers werd al met al niet 
doorbroken en hun afhankelijkheid werd daarmee 

• bevestigd. 
Daar staat een ander dilemma tegenover: het 

recht op betaalde arbeid kan niet alleen een aanzui
gende werking tot gevolg hebben, maar ook als 
breekijzer gebruikt worden om een verblijfsvergun
ning af te dwingen. De heersende opinie is dat uitge
procedeerden terug moeten keren naar hun land van 
herkomst, waartoe ze ook worden gefaciliteerd. 
Maar als zij dit niet doen en hun verblijfhier rekken, 
neigt onze samenleving er toe dit alsnog met een 
verblijfstitel te legitimeren. Na jarenlang verblijf in 
ons land zou het namelijk niet meer verantwoord 
zijn om tot uitzetting over te gaan: de kinderen zijn 
hier geboren, spreken aileen Nederlands en doen 
het goed op school. Politi eke partijen - en zeker de 
Partij van de Arbeid - worden overstelpt met signa
len van hun kiezers dat het beleid ten aanzien van uit
geprocedeerden strenger moet worden, maar zodra 

deze uitgeprocedeerden via de media of in de eigen 
buurt een gezicht krijgen - zeker als er kinderen bij 
betrokken zijn - worden door dezelfde kiezers uit
zonderingen op de strenge regels bepleit. Uitgepro
cedeerden die objectief gezien terug kunnen en dit 
niet doen worden uit de opvang gezet. Op het mo
ment dat zij op straat dreigen rond te do len, organi
seren kerken en maatschappelijke organisaties een 
alternatieve opvang. 

Voor de betrokkenen maakt het niet uit ofhet h.ier 
om de officiele rijksopvang gaat of om een lokale ac
tiviteit. Men kan het verblijf in Nederland immers 
rekken in de hoop alsnog een verblijfstitel op huma
nitaire gronden te verkrijgen. Zo creeert deze vorm 
van opvang binnen de kortste keren zijn eigen vraag 
en wordt beleidsmatig gezien het paard achter de 
wagen gespannen. Toch zijn het niet zelden led en en 
sympathisanten van politieke partijen die een streng 
beleid voorstaan. Uit oogpunt van medemenselijk
heid of naastenliefde kunnen of willen zij de prakti 
sche gevolgen van een dergelijk beleid niet aanvaar
den. Hier laat de samenleving haar menselijke 
gezicht zien. Het is de char me van dezelfde samenle
ving dat zij dit via bijvoorbeeld gemeentelijke subsi
dies ondersteunt. Het opvangen van uitgeprocedeer
den is al metal hartverwarmend maar onverstandig, 
waarmee dit dilemma treffend is weergegeven. 

Ook binnen en rond onze partij duikt het hele 
scala van misvattingen en vooroordelen rond vluch
telingen, asielzoekers, vreemdelingen en illegalen 
telkens weer op. Aan de ene kant manifesteert dit 
zich vooral bij onze traditionele achterban, die de 
angst voor het onbekende verwoordt en vaak meent 
dat ons beleid vee] te zachtmoedig en dus 'soft' is. 
Aan de andere kant is daar de luide stem van de 
grachtengordelbewoners van Amsterdam tot Assen, 
die menen dat wij eigenlijk allemaal vluchteling zijn 
maar die zelf te mooi wonen om ook de keerzijde 
van de multiculturele samenleving aan den lijve te 
ervaren. Zij vinden het door ons voorgestane beleid 
te hard en niet zelden onbarmhartig. Tussen deze ui
tersten bevindt zich de rest van de partij en balan
ceert de PvdA-fractie. Op zoek naar het evenwicht, 
zoals wei vaker. 

*Met dank aan Janneke van Etten, 
beleidsmedewerker bij de PvdA-fractie. 

1 . Met een bijdrage in het afgclopen 
jaar van f 1 1 3 miljoen aan het Hoge 
Commissariaat voor de Vluchtelingen 
is Nederland na de Verenigde Staten 

en Japan de derde donor. Het in de 
'vluchtelingenwereld' veelgeroemde 
Duitsland draagt minder dan eenderde 
van dit bed rag bij. Overigens is de 
Nederlandse bijdrage slechts een fractie 
van de jaarHjkse uitgaven voor het asiel
beleid die in het jaar 2ooo ongeveer 

f 3 ,s miljard bedroegen. Daarbij zijn de 
uitgaven ten behoeve van toegelaten 
vluchtelingen en statushouders niet 
meegerekend. 
2. Binnen de asielopvang blijkt de 
Nederlandse taal het communicatie
middel bij uitstek te zijn. 
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In dit artikel beschouwen wij asiel en asielbeleid 
in ons land, waarbij we in het bijzonder aandacht be
steden aan de problematiek van de alleenstaande 
rninderjarige asielzoekers (ama's). Tenslotte geven 
we een voorzet voor het voeren van een breder im
migratiebeleid in ons land. 

Het regeerakkoord 
Bij de formatie van I 998 formuleerden de coalitie
partijen een asielparagraaf in het regeerakkoord, 
welk compromis door maar weinigen van te voren 
mogelijk werd geacht. Met het regeerakkoord werd 
de basis gelegd voor de nieuwe Vreemdelingenwet, 
die per 1 april jongstleden in werking is getreden en 
die uiteindelijk moet leiden tot kortere en meer 
doorzichtige procedures . Zo kan het toenemend 
aantal aanvragen voor verblijfsvergunningen (zowel 
asiel als regulier) effectiever en sneller worden be
handeld, zonder dat daarbij zorgvuJdigheid en 
rechtvaardigheid in het gedrang komen. 

De nieuwe wet wijkt met instemming van de 
PvdA-fractie op een essentieel punt af van het re
geerakkoord: Dit betreft de volgtijdelijke in plaats 
van gelijktijdige statusverlening, waarmee het door
procederen om in aanmerking te komen voor een 
andere (lees: met meer rechten omgeven3) verblijfs
titel het best wordt voorkomen. Er komt een sys
teem van verblijfsvergunningen waarin achtereen
volgens een status voor bepaalde tijd en na verloop 
van een periode van drie jaar een vergunning voor 
onbepaalde tijd kan worden aangevraagd. De ver
gunning voor onbepaalde tijd kan alleen worden 
ingetrokken wanneer de vreemdeling onjuiste ge
gevens heeft verstrekt; hij bij onherroepelijk ge
worden vonnis is veroordeeld wegens een misdrijf 
waarvoor een gevangenisstraf van drie jaren of meer 
is opgelegd; hij zich buiten Nederland heeft geves
tigd dan wei een gevaar vormt voor de nationale vei
ligheid. De gronden waarop een vergunning verkre
gen wordt zijn dezelfde als onder de huidige wet, zij 
het dat er van toepassing van de zogenaamde vvtv-

grond4 minder vaak sprake zal zijn naarmate er meer 
Europees beleid ter zake tot stand komt. 

Ieclere asielzoeker die voor onze bescherrning in 
aanmerking komt krijgt derhalve in eerste instantie 
dezelfde vergunning, waaraan een pakket van maat
regelen en voorzieningen is gekoppeld. Als men 
eenmaal een vergunning heeft, is er geen belang 
meer om door te procederen. Aan de vergunning 
zijn dczelfde rechten en voorzieningen, zoals recht 
op gezinshereniging en recht op arbeid, verbonden. 
Het regeerakkoord van het kabinet- Kok II beoogt de 
instroom van asielzoekers te beperken, daarnaast de 
opvangcapaciteit te stabiliseren en op termijn zelfs 
te verminderen en daarenboven de terugkeer van 
met name uitgeprocedeerde asielzoekers te bevor
deren. De invoering van de nieuwe Vreemdelingen
wet en aanvullende maatregelen, die deels al voor de 
invoering van deze wet in werking zijn, moeten dit 
verwezenlijken. Dit alles binnen de context van 
'streng om rechtvaardig te kunnen zijn'. 

De realiteit leert ons inrniddels dat de instroom 
van asielzoekers desondanks op een hoog niveau 
blijft (ook los van calamiteiten als Kosovo '99), dat 
tevens de inmiddels verdubbelde opvangcapaciteit 
overbezet is en dat de al dan niet gedwongen terug
keer stagneert. Aan een Europees asielbeleid wordt 
weliswaar hard gewerkt, maar het is er nog niet. On
dertussen vangt binnen datzelfde Europa ons land 
nog altijd verhoudingsgewijs - dat wil zeggen per 
hoofd van de bevolking - de meeste asielzoekers op. 

Hoewel aile lidstaten zich in meer of mindere 
mate hebben uitgesproken voor een gezamenlijk Eu
ropees asielbeleid, stagneert de voortgang van dit 
proces. Als er diepgaande inhoudelijke bezwaren 
zouden zijn om nationale regels terzijde te schuiven, 
zou dat nog te billijken zijn. Het blijkt echter dat 
vooral )outer formele argumenten worden aange
voerd om bezwaar te maken tegen voorstellen van 
de Europese Commissie ter zake. Nederland heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de Top in Tam
perc en is daarmee een van de aanjagers van dit 

3. In de praktijk bleek dit vooral om 
het recht op gezinshereniging te gaan. 
4· Het gaat hier om het zogeheten 
landgebonden asielbeleid, waarmee 
vluchtelingen uit bepaalde oorlogs-of 
andere brandhaarden automatisch een 
tijdelijke verblijfsvergunning (voor
waardelijke vergunning tot verblijf) 
krijgen, die na drie jaar kan worden 
omgezet in een defmitieve als de 
situatie in het land van herkomst niet 

is verbeterd en derhalve een verblijfs
alternatief aldaar ontbreekt. De criteria 
voor dit landgebonden asielbeleid 
liggen in de situatie ter plaatse met 
daarbij in ogenschouw nemend het al 
dan niet aanwezig zijn van een 
vestigingsalternatief, de opvatting van 
internationale organisaties ter zake 
(aangevoerd door het Hoge Commis
sariaat voor Vluchtelingen) en het 
beleid van andere Europese Ianden. 

Beeindiging van het landgebonden 
asielbeleid, veelal op basis van ambts
berichten van Buitenlandse Zaken, 
zegt niets over de positie van verdrags
vluchtelingen die op grond van 
individuelt; kenmerken een status 
kunnen vcrkrijgen of reeds hebben 
verkregen. lnmiddels zijn in Europees 
verband dezer dagen afspraken gemaakt 
over de tijdelijke opvang van vluchte
lingen uit oorlogsgebieden. 
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proces geworden. Toch laat ook de Nederlandse re
gering zo nu en dan zien dat het haar aan 'commit
ment' ontbreekt. Zo zijn door ons land enkele malen 
voorstellen verworpen omdat deze in strijd zouden 
zijn met onze rueuwe vreemdelingenwet. 

wei hoven maar ruet onder die normen mogen zit
ten. 

lnstroom, opvana en teruskeer 

Dit gebeurde zonder uitleg, terwijl evenmin 
De asielgerelateerde uitgaven van de rijksoverheid 
bedroegen in 2 ooo f 3 ,s miljard (waarvan 90 procent 

werd aangegeven wat er 
zou moeten of kunnen ver
anderen aan de Neder
landse regels. De voorma
lige staatssecretaris van 
Justitie, Cohen, stelde dat 
de nieuwe vreemdelingen
wct nooit ontwikkelingen 
in Europa mag belemme
ren. lntussen lijkt deze wet 
nu zelfs een serieuze dis
cussie in de weg te staan. 
Eurocommissaris Vittorino 
heeft ruet voor ruets on
langs zijn zorg uitgespro
ken over de voortgang van 
het in Tampere afgesproken 
proces. Volgens hem zullen 
de gestelde termijnen, 
waarbinnen lidstaten tot 

• een besluiten moeten zijn 
gekomen, niet gehaald 
worden. 

Als het gaat om de rich
ting die Europa in moet 
slaan, zullen politieke keu
zes in het parlement ge
maakt moeten worden. 
Daarover heeft elk land, 
dus ook het onze, eigen op
vattingen. Voor de PvdA is 

Ook binnen en rand onze partij duikt 

het hele scala van misvattingen en 

vooroordelen rand vluchtelingen, 

asielzoekers, vreemdelingen en 

illegalen telkens weer op. Aan de ene 

kant manifesteert dit zich vooral bij 

onze traditionele achterban, die de 

angst voor het onbekende verwoordt en 

vaak meent dat ons beleid veel te 

zachtmoedig en dus 'sift' is. Aan de 

andere kant is daar de luide stem van 

de grachtengordelbewoners van 

Amsterdam tot Assen, die menen dat 

wij eigenlijk allemaal vluchteling zijn 

maar die ze!J te mooi wonen om ook 

de keerzijde van de multiculturele 

samenleving aan den lijve te ervaren. 

Zij vinden het door ons voorgestane 

beleid te hard en niet zelden 

onbarmhartig. Tussen deze uitersten 

bevindt zich de rest van de partij en 

balanceert de PvdAjractie. 

via J ustitie) en zullen in 
2oo 1 met een half miljard 
en het jaar daarop met een 
miljard gulden stijgen . 
Daar staat de werkgelegen
heid van een complete 
asielindustrie ( ongeveer 
1 s .ooo arbeidsplaatsen) te
genover: de r No (lmmigra
tie-en Naturalisatiedienst) 
die belast is met de proce
dures en de aanmeld- en 
vertrekcentra, het COA dat 
de opvang verzorgt, Stich
ting De Opbouw die de 
voogdij en indirect ook de 
begeleiding van de ama's 
(alleenstaande minderja
rige asielzo~kers) regelt, 
justitiele instellingen voor 
vreemdelingenbewaring, 
particuliere beveiliging, 
medische zorgverleners, 
onderwijzers, ambtenaren, 
to !ken, rechtsbijstandver
leners, vluchtelingenwer
kers, vreemdelingenka
mers bij rechtbanken, poli 
tic (vreemdelingendienst) 
en marechaussee. Het cree
ren van werkgelegenheid in 

het uitgangspunt dat Europese ontwikkelingen niet 
mogen betekenen dat ons beschermingsniveau om
laag wordt geschroefd.5 Alhoewel er in Europees 
verband ongetwijfeld beleidsvoornemens zullen 
komen waarop wordt afgeweken van de Neder
landse praktijk, is deze regel op hoofdlijnen goed 
vol te houden en toe te passen. Belangrijk in dit ver
band is dat de Europese voorstellen veelal mini
mumnormen inhouden. Oat betekent dat lidstaten 

die asielindustrie is echter nooit een doelstelling van 
het door de PvdA voorgestane beleid geweest. 

Sedert jaren dringt de Tweede Kamer unaniem 
aan op de beschikbaarheid van cohortgewijze infor
matie, waarmee inzicht wordt verkregen in het pro
cedureverloop van afzonderlijke asielaanvragers. 

AI even lang zegt Justitie dit toe zonder het waar te 
kunnen maken. Zodoende kon tot voor kort aileen 

5. Dit staat in ons verkiezingsprogram, 
maar ook tijdens de vele partijconsulta-
ties ten tijde van de voorbcreiding van 
de nieuwe vreemdelingenwet is dit 
breed onder teund . 
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maar geschat worden hoeveel asielzoekers uiteinde
lijk een verblijfsvergunning hebben gekregen. Justi
tie hanteerde steevast een percentage van 2o, niet
gouvermentele organisaties kwamen tot een iets 
hogere schatting en de PvdA-fractie gaat al jaren uit 
van 45 a .)0 procent. Een onderzoek van de KUN6 

bevestigde onze inschatting: wat het IND-apparaat 
jarenlang niet voor elkaar kreeg, lukte een paar Nij
meegse onderzoekers wei. Uit hun cohortgewijze 
onderzoek bleek dat tenminste 44 procent van dege
nen die in de jaren I995-1997 asiel vroegen uitein
delijk in ons land mocht blijven. Vaak bleek het voor 
de betrokkenen een kwestie van volhouden te zijn, 
hetgeen vergemakkelijkt werd door de werking van 
het toen geldende opvang- en proceduresysteem. 
Het definitieve percentage ligt zelfs nog hoger 
omdat drie tot vijf jaar na het indienen van hun eer
ste verzoek tenminste 1 7 procent van de betrokken 
asielzoekers nog in procedure is voor het verkrijgen 
van een (hogere) status. 

Het Nederlandse beleid werd jarenlang geken
merkt door lange procedures met legio te onder
scheiden bezwaar- en beroepsmogelijkheden, een 
adequate opvang - feitelijk ook voor uitgeproce
deerden - en betrekkelijk weinig druk op de nood
zaak tot terugkeer.ln de periode 1994-2ooo zijn on
geveer 27.).ooo aanvragen voor asiel gedaan (aileen 
al in het Balkan-rampjaar 1994 52 .ooo ). Vele duizen
den van deze procedures !open nog, maar meer dan 
1 2o.ooo van de betreffende aanvragers zijn intussen 
toegelaten tot ons land. In het midden van de jaren 
tachtig ging ons land met de komst van duizenden 
Tamils uit Sri Lanka een asielbeleid ontwikkelen. 
Sindsdien hebben bijna 2oo.ooo vreemdelingen een 
(definitieve) verblijfstitel verkregen. Dankzij gezins
hereniging en -vorming is hun aantal verder toege
nomen. 7 Een reele schatting zegt dater sprake is van 
een verdubbeling. Daarmee is aangegeven dat asiel
beleid ook imrnigratiebeleid is. 8 Het asielloket is 
voor degenen van buiten de Europese Unie, die om 
wat voor red en dan ook hier legaal willen verblijven, 
vrijwel het enige toegankelijke loket. 

De instroom van asielzoekers is de laatste jaren on
verminderd hoog. Leek er na het topjaar 1994 (Bos
nie) sprake te zijn van een gestage daling (3o.ooo 

aanvragen in 1995, 24.ooo in 1996), vanaf 1997 

(34-soo) schommelt het aantal aanvragen rond de 
43 .ooo per jaar. Ondanks een aantal instroombeper
kende maatregelen - waarover straks meer - heeft 
geen significante daling plaatsgevonden. Wei heb
ben de laatste jaren andere Europese Ianden, met 
name Belgie en het Verenigd Koninkrijk, het aantal 
asielzoekers dat bij hen aanklopte drastisch zien stij
gen. 

Van de drie formele statussen die Nederland tot 
de invoering van de nieuwe wet verstrekte, te weten 
de A-Status (verdragsvluchtelingen), de V(er
gunning)T( ot) V ( erblij£)-humanitair (met name 
op grond van criteria die ontleend zijn aan het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) 
en de V(oorwaardelijke) VTV (onveilige gebieden 
van herkomst), is de eerstgenoemde in eerste aanleg 
het minst vaak verstrekt (tot 1997 1 o procent 
van alle aanvragen, welk percentage inrniddels meer 
dan gehalveerd is). Na aanscherping van het 
vvTv-beleid in met name 1999 en 2ooo, waardoor 
er feitelijk nog maar een min of meer 'permanent' 
vvTv-land is overgebleven (Afghanistan), is de 
vvTv-humanitair de meest verstrekte status.9 
Schaduwstatussen als Uitstel van Vertrek (bij
voorbeeld voor Angola, die dezer dagen wordt 
ingetrokken) zijn hierbij niet meegerekend. In de 
nieuwe Vreemdelingenwet is geen statushier
archie meer, omdat er nog maar een status rest. 
Doorprocederen van een lagere naar een hogere 
status is er in het nieuwe wettelijk regime niet 
meer bij. Voor Nederland zijn in de loop der jaren 
de belangrijkste Ianden van herkomst Afghanis
tan, Iran, Irak, Angola, Turkije, Joegoslavie, Sierra 
Leone, Bosnie, Guinee, Azerbeidjan, Sudan en So
malie. 

Sinds 1 september 1997 is het verdrag van Du
blin in werking, met behulp waarvan duizenden 
claims zijn gelegd bij andere Ianden. Hiervan is ge-

6. Doornbos, N. en K. Groenendijk: voor gezinshereniging afgewezen. In ongeveer een kwart van de A-status / 
vvTv-gevallen is de status na tussen
komst van de rechter verkregen. 

Uitkomsten van asielprocedures: een 
cohortonderzoek, Nederlands 
Juristenblad, 6/o2/ot, pag. 24} - 2)3. 

7. Aileen al in t 999 zijn meer dan 
t 8 . ooo Machtigingen tot Voorlopig 
Verblijf ten behoeve van gezinsher
eniging verstrekt. Dit is 6o procent van 
het totaal. Overigens zijn in hetzelfde 
jaar 9.6oo aanvragen voor een MVV 

8. Ons positieve migratiesaldo wordt 
inmiddels grotendeels veroorzaakt door 
toegelaten vluchtelingen, statushouders 
en degenen die hen via gezinshereniging 
gevolgd zijn. 
9. Om een indicatie te geven van de 
statusverleningen in 2ooo: t 8o8 ( t 9 

procent) A-status, 479 t vTv (49 
procent) en 3127 (3 2 procent) vvTv. 

Onder de vvtv-houders (sinds t april jl. 
vergunningkouders voor bepaalde tijd) 
7ijn de Afghanen met t 0.397 koploper, 
daarna volgen Somaliers (944), voor
malige Joegoslaven (46>) en Soeda
nezen (454). 
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middeld So procent gehonoreerd. Het gaat hier om 
asielaanvragers die in een ander land reeds asiel had
den aangevraagd of dit gezien de duur van hun ver
blijf aldaar hadden kunnen of feitelijk moeten 
doen. 10 Nadat in het najaar van I 998 de opvang van 
Dublin-claimanten gestopt is, daalde hun aantal 
drastisch. Aileen in humanitaire noodsituaties wordt 
opvang verleend: in I 999 bijvoorbeeld in een kwart 
van aile gevallen (8 I r; keer, vooral als kleine kinde
ren in het geding waren). Omgekeerd zijn bij Ne
derland door andere E u -lidstaten vee! minder 
claims gelegd. 

daar all anger dan 2 jaar, ruim 3 ooo asielzoekers zelfs 
al Ianger dan r; jaar. Intussen had de 1 No in 2ooo een 
werkvoorraad van meer dan 74.ooo dossiers (I I 
procent gehoor, 24 procent eerste aanleg en 6 r; pro
cent bezwaar), ofwel I 8 procent meer dan in I 999 
en drie keer zoveel als in I 9 9 8. Maar nog spreken we 
niet van 'achterstanden', maar eufemistisch van 
'werkvoorraad'. De werkvoorraad ( beroep en 
voorlopige voorzieningen) bij de Vreemdelingenka
mers van de rechtbanken bedroeg in 2ooo ruim 
44.ooo dossiers, tegenover 33.ooo in I999 en 

26.ooo in het jaar daar-
De capaciteit van de cen
trale opvang is sinds eind 
I 997 meer dan verdubbeld 
tot ruim 8o.ooo plaatsen, 
waarbij sprake is van een 
structurele overbezetting. 
Decentraal worden nog 
eens ruim 4ooo personen 
opgevangen. De gemid
delde verblijfsduur in de ge
meentelijke opvang via de 
inmiddels afgeschafte ROA 

(regeling opvang asielzoe

Ondanks het in begin 2000 gestarte 

nieuwe en aangescherpte 

terugkeerbeleid zijn in dat jaar 

minder uitgeprocedeerde en cifgewezen 

asielzoekers 'teruggekeerd' dan 

voor. 
Bij de invoering van de 

nieuwe Vreemdelingen
wet op 1 april jongstleden, 
die zoals gezegd nict aileen 
tot kortere en kwalitatief 
betere procedures moet 
leiden, maar waarmee ook 
de bezwaarfase is afge
schaft, kon dus allesbe
halve met een schone lei 
begonnen worden. Een 
openlijke vo:rm van een 

in 1999. De conclusie is 

onvermijdelijk: tot nu toe is van het 

nieuwe terugkeerbeleid weinig 

terechtgekomen. 

kers) is bijna So maanden. De centrale opvangwordt 
• overigens verder uitgebreid. De instroom blijkt tel

kenmale hoger dan de uitstroom. 1 1 

De verstopping van de opvang wordt verder ver
oorzaakt door een te lange verblijfsduur van de 
meeste asielzoekers en een nog altijd tekortschie
tend terugkeerbeleid. De gemiddelde verblijfsduur 
van asielzoekers in de centrale opvang is 2o maan
den. Daarenboven verblijven bijna 4ooo statushou
ders - dus tot Nederland toegelatenen - nog steeds 
in de asielzoekerscentra als gevolg van een stagne
rende doorstroming naar de gemeenten. De nog uit 
te breiden capaciteit van de zogenoemde Tijdelijke 
Noodvoorziening, waarin asielaanvragers kort ver
blijven alvorens zij hun verzoek indienen in een aan
meldcentrum bedraagt momenteel I 700 plaatsen. 

Achterstanden en werkvoorraden 
De verblijfsduur in de centrale opvang heeft alles te 
maken met de lengte van de procedure. Zo zit 35 
procent van de bewoners van de centrale opvang 

'generaal pardon', dat in meer zuidelijk gelegen Eu
ropese Ianden af en toe gehanteerd wordt, is door de 
PvdA altijd afgewezen. De argumenten daarvoor 
lagen vooral in de precedentwerking, de rechtson
gelijkheid en de veronderstelde aanzuigende wer
king. 

Ondanks het in begin 2ooo gestarte nieuwe en 
aangescherpte terugkeerbeleid zijn in dat jaar min
der uitgeprocedeerde en afgewezen asielzoekers 
'teruggekeerd' dan in I999: 16.662 tegenover 
I 7. 7 r; I person en. In tweederde van de gevallen is dit 
geconstateerd via controle op het adres. Of metter
daad terugkeer heeft plaatsgevonden is niet na
gegaan. Een dee! kan met onbekende bestemming 
vertrokken zijn, dus mogelijk in de illegaliteit on
dergedoken.' 2 De conclusie is onvermijdelijk: tot 
nu toe is van het nieuwe terugkeerbeleid weinig te
rechtgekomen. 

Een nadere beschouwing van deze wrange con
clusie leert dat het aspect van de 'vrijwilligheid van 
terugkeer' hier alles mee te maken heeft. Kort en 

10. - 1997 (4 maanden): 940 claims, 
waarvan 6n akkoord (7o procent); 
1998 : 612.1' claims, waarvan 498o 
akkoord (81 procent); 1999: J28s 

claims, waarvan 2 7 1 7 akkoord 
(83 procent). 

uitgeprocedeerden onder toczicht 
vertrokken en 1 2 procent met 
begeleiding van de Vreemdelingen
dienst of Marechaussee. 

11. In 2ooo 33-soo tegenover 2o.ooo 
1 2. Wei is t 9 procent van de 
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goed komt het er op neer dat de objectieve uitkomst 
van de asielprocedure, getoetst door de onafhanke
lijke rechter, aangeeft dat terugkeer mogelijk en 
verantwoord is. De betrokkene is zelf de tegenge
stelde mening toegedaan, zegt dat hij of zij niet terug 
kan keren - bedoeld is niet terug wil keren - en het 
land van herkomst stelt evenals doorreislanden dat 
men alleen voormalige asielzoekers toelaat als deze 
' vrijwillig' terugkeren. De laatstgenoemden weige
ren dit en daarmee is de tot nu toe veelal vicieuze 
cirkel gesloten. De vraag is of wij ook in deze geval
len de zaakwaarnemers van de betrokkenen moeten 
zijn of dat wij meer eigen verantwoordelijkheid bij 
hen kunnen neerleggen. 

Deze vraag is momenteel onderwerp op tal van 
discussieplatforms binnen en buiten de PvdA. Daar
bij wordt onder meer gewezen op de korte peri ode 
van 2 8 dagen, die na het verkrijgen van een alomvat
tende negatieve beschikking op het asielverzoek res
teert om het vertrek voor te bereiden . Deze peri ode 
zou te kort zijn, is een veelgehoorde opvatting. 
Daarmee wordt niet aileen voorbijgegaan aan het 
feit dat voor tal van betrokkenen elke peri ode te kort 
is, zeker nu het meewerkcriterium' 3 is afgeschaft. 
Ook kan de asielzoeker na een negatieve beschikking 
van de 1 No gedurende de gehele daaropvolgende 
beroepsfase - die doorgaans zeker negen maanden 
duurt - rekening houden met en zich voorbereiden 
op een gedwongen vertrek. De statistieken van het 
asielberoep zijn bekend: de kans dat een beroep 
wordt toegewezen varieert van een op vier tot een 
op vijf. 

Maatreselen 
De vraag rijst met welke aantallen asielzoekers Ne
derland geconfronteerd zou zijn geworden als de in
middels genomen preventieve maatregelen niet uit
gevoerd zouden zijn. De instroom blijft immers 
onverminderd hoog. In het Verenigd Koninkrijk en 
Belgie nam de instroom na kabinetswisselingen 
sterk toe, terwijl deze in Duitsland juist afnam '4. 

Tijdens deze kabinetsperiode zijn tal van maatre
gelen getroffen om de instroom van asielzoekers in te 

dammen. Zo wordt er geen opvang meer geboden 
aan Dublin-claimanten en bij een herhaald asielver
zoek. Er zijn in de allereerste fase van de procedure 
wachtlijsten en tijdelijke noodvoorzieningen (pre
AanmeldCentrum-fase) ingevoerd . De Aanmeld
Centrum-procedure is verscherpt en verlengd van 
24 naar 48 uur' S. De wet ongedocumenteerden is in
gevoerd, waarmee de asielzoeker aannemelijk moet 
maken waarom hij niet over (de juiste of niet-verval
ste) papieren beschikt. Het landgebonden asielbeleid 
is drastisch aangescherpt. Het nieuwe terugkeerbe
leid waarbij een grotere verantwoordelijkheid wordt 
gelegd bij de asielzoeker is al genoemd, terwijl de in
voering van de Koppelingswet tal van indirecte effec
ten oplevert16

• Hoewel illegaliteit op zich niet straf
baar is gesteld, is illegaal verblijf op de langere duur 
en op eigen houtje vrijwel onmogelijk doordat de 
toegang naar de meest elementaire voorzieningen 
vrijwel afgesloten is. Wei kan een illegaal voortaan 
ongewenst worden verklaard als hij nog in Neder
land wordt aangetroffen, nadat hij twee keer een 
aanzegging tot vertrek heeft gekregen. Het zich als 
ongewenst verklaarde vreemdeling in ons land be
vinden Ievert een strafbaar feit op. 

De nieuwe Vreemdelingenwet introduceert het 
zogeheten besluitmoratorium: bij massale instroom 
als geval van een calamiteit ( denk aan Kosovo in 
I 999) kan de procedure een jaar worden stopgezet. 
Naast de a! genoemde verkorting van de procedures 
door de afschaffmg van de bezwaarfase' 7 (meteen 
beroep bij de rechter en eventueel Hoger Beroep bij 
de Raad van State) en de vermindering van het aan
tal statu sen, waardoor doorprocederen onmogelijk 
wordt, is de alomvattende beschikking voor afwij
zing van het asielverzoek en daarmee beeindiging 
van de opvang gelntroduceerd, waarna betrokkene 
birmen 2 8 dagen moet vertrekken. 

Verder kan de rechter nu zogenoemdc ex nunc
besluiten nemen, zodat nieuwe feiten kunnen wor
den meegenomen in de beroepsprocedure, terwijl 
voorheen aileen werd gekeken naar de feiten en om
standigheden op het moment van de beslissing-in
bezwaar. 

1 3· In het 'oude' terugkeerbeleid, 
waarbinnen nauwelijks enige verant
woordeHjkheid werd gelegd bij de 
asielzoeker zelf, gold dit criterium: 
indien een uitgeprocedeerde asielzoeker 
aantoonbaar meewerkte bij zijn terug
keer - bijvoorbeeld bij het verkrijgen 
van de benodigde papieren - kon hij in 
de opvang blijven. In de praktijk bleek 

het begrip 'meewerken ' op verschil
lcnde wijze uitgelegd te worden. 

terugkcerbcleid was reeds in het 
regcerakkoord aangekondigd. De 
overige maatregelcn staan op zich. 1 4. Hier is asielbeleid goeddeels een 

voorrecht van de afzonderlijke bonds
staten. 
1 s. Momenteel is het afwijzingspercen
tage in de Ac-procedure ongeveer 1 o. 

16. De Koppelingswet dateert van de 
vorige kabinetsperiode en het nieuwe 

1 7. De zogeheten 'voornemenfase' in 
het begin van de procedure - ook al 
omwille van de kwaliteitsverhoging van 
de IN o-procedure - compenseert deels 
het effect van het schrappen van de 
bezwaarfase. 
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AI met al zullen de effecten van de nieuwe 
Vreemdelingenwet pas na een kleine twee jaar stevig 
doorwerken . Er wordt dan gerekend met een beno
digde opvangcapaciteit van 35 .ooo plaatsen, een 
procedureduur van maximaal 9 maanden en een 
even lange beroepstermijn. Altijd blijft gelden dat 
we de ellende in de wereld en daarmee de vluchte
lingenstromen niet in de hand hebben. Garanties 
over de doeltreffendheid van het beleid zijn dan ook 
niet te verschaffen. 

Alleenstaande minderjarise asielzoekers (ama's) 

Geen land ter wereld herbergt zoveel (veronder
stelde) alleenstaande rninderjarige asielzoekers als 
Nederland. Binnen het asielbeleid is dan ook een 
specifiek ama-beleid ontwikkeld. Dit beleid wordt 
vooral gekenmerkt door de voortdurende spanning 
tussen het vreemdelingenbeleid en het jeugdbe
schermingbeleid. De Nederlandse overheid heeft 
hier dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid. 

Deze komt niet aileen tot uitdrukking in een aan
tal internationaal-rechtelijke bepalingen en ver
plichtingen, maar ook in de specifieke regeling voor 
ama's uit 1992. Deze regeling houdt in dat ook bij 
het niet toelaten als erkende vluchteling toch een 
mogelijkheid van opvang en verblijf bestaat totdat 

• terugkeer verantwoord is. Het gaat immers om kin
deren: soms komen zij getraumatiseerd uit (bur
ger-)oorlogshaarden en soms zijn het gewoonlijk 
door anderen 'gepreste' gelukzoekers. Wij hebben 
niet aileen de juridische maar ook de morele plicht 
om voor deze kwetsbare groep minderjarigen een 
fatsoenlijk beleid te blijven voeren, ofhet nu gaatom 
integratie of uiteindelijk om terugkeer. 

De scheefgroei in de bestaande ama-praktijk is 
overduidelijk. Er is de afgelopen jaren te snel gecon
cludeerd dat er geen opvang zou zijn in hetland van 
hcrkomst. Er is te weinig energie gestoken in een 
snelle vaststelling van de identiteit, alsmede in het 
zo snel mogelijk terugbrengen van kinderen. Ook 
als is vastgesteld dat een kind onze specifieke be
scherming niet nodig heeft, slagen we er niet in om 
dat kind naar zijn land van herkomst te brengen. 
Mede omdat er zo goed als niemand teruggaat, is er 
een aanzienlijk rnisbruik van de ama-voorziening 
door volwassenen op gang gekomen. Het gevolg 
daarvan is dat het aantal minderjarigen dat zonder 
begeleiding naar Nederland komt niet aileen abso
luut, maar ook relatief (afgezet tegen het totale aan
tal asielzoekers in ons land) sprongsgewijs is geste
gen. Vroegen in 1996 nog •s-62 ama's in Nederland 

asiel aan, in 1997 waren dater al 266o, in 1998 
Ho4, in I 999 5' 5'47 en in 2ooo maar liefst 668 1 ( •s
procent van het totaal aantal asielzoekers). 

Deze uit de pan gerezen stijging moet terugge
schroefd worden, zeker nu is gebleken dat de geor
ganiseerde mensensmokkel, naast zijn activiteiten 
voor volwassenen, markten voor minderjarigen 
heeft ontdekt. Wereldwijd is er een groeiende mi
gratie van alleenstaande minderjarigen, die op zoek 
naar een beter Ieven dwang, mishandeling, ver
krachting en levensgevaar moeten trotseren. Na 
aankomst in een westers land wacht hen doorgaans 
geen beter lot. Eerst staan hen lange procedures te 
wachten, waarna een Ieven volgt dat wordt beheerst 
door onzekerheid over defmitief verblijf, gebrek aan 
begeleiding en vooral eenzaarnheid. 

Een poging tot verandering is ondernomen in de 
ama-nota van de vorige staatssecretaris Cohen, die 
in mei 2ooo met de Tweede Kamer is besproken. 
Met deze nota zijn belangrijke beleidswijzigingen 
vastgesteld, die in een onlangs door Cohens opvol
ger Kalsbeek gepresenteerde vervolgnota zijn uitge
werkt en aangevuld. De wijzigingen richten zich 
vooral op de binnenkomst, ook al in de. verwachting 
dat hier een preventieve werking van uitgaat. De 
vaststelling van identiteit en leeftijd krijgt prioriteit, 
waarbij de terugkeer van het kind het ecrste uit
gangspunt is. Het gevolg is dat met twee opvangva
rianten gewerkt gaat worden: de integratievariant 
en de terugkeervariant. Deze plannen zien er veel
belovend en ambitieus uit, maar zijn praktisch ge
zien niet zonder risico. 

In de meeste gevallen is het belang van het kind 
gediend met terugkeer naar het land van herkomst. 
Het is een misvatting te veronderstellen dat het per 
definitie beter is voor het kind om in Nederland te 
blijven. Daarom zal serieus werk gemaakt moeten 
worden van een manier van opvangen en bcgeleiden 
die op terugkeer is gericht: de terugkeervariant. 
Aile kinderen komen in deze variant terecht gedu
rendc de periode van onderzoek naar hun asielaan
vraag, dat zes tot negen maanden zal duren. Na deze 
periode worden aileen kinderen die werkelijk geen 
kant op kunnen toegelaten tot de integratievariant. 
De rest heeft een perspectief op terugkeer, omdat 
bijvoorbeeld hun familie getraceerd is. Verder is 
terugkeer de belangrijkste optie voor alle I 5' tot I 8-
jarigen, omdat zij bij het meerderjarig worden nog 
geen drie jaar in Nederland zijn. Aile jokkende of 
zwijgende minderjarigen zullen ook terug moeten. 

2)3 
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In de terugkeervariant zijn zij zo goed en zo kwaad 
als dat gaat afgeschermd van de samenleving en heb
ben zij geen toegang tot op integratie gerichte pro
gramma's. 

Tot zover het beleidsvoornemen, maar een vraag 
blijft met neonletters flikkeren in aile hoofden die 
zich het lot van minderjarige kinderen aantrekken: 
wat te doen als we er niet in slagen om substan
tiele aantallen ama's terug te Iaten keren naar hun 
herkomstlanden? Welke problemen doemen dan 
op? 

dat onderwijs in het Engels en/ of de eigen taal 
wordt verzorgd. 

De conclusie blijft dat de wijzigingen in het ama-be
leid ook vanuit sociaal-democratisch oogpunt 
broodnodig zijn. Eigenlijk hadden ze gisteren al 
moeten zijn ingevoerd. Tegelijkertijd moeten hoge 
eisen worden gesteld aan de opvang en begeleiding 
van ama's in de terugkeervariant. Daarnaast rust er 
een verantwoordelijkheid op politick en samenle

Aile minderjarigen in 
de terugkeervariant vallen 
bij het bereiken van de 1 8-
jarige leeftijd onder het te
rugkeerbeleid voor volwas
senen. Dit houdt in dat alle 
voorzieningen worden 
beeindigd en ze op straat 
komen te staan. Dit zou dus 
kunnen betekenen dat er 

Wereldwijd is er een groeiende 

misratie van alleenstaande 

minderjarisen, die op zoek naar een 

beter leven dwans, mishandelins, 

verkrachtins en levenssevaar 

moeten trotseren. Na aankomst in een 

westers land wacht hen doorsaans 

ving om de voortgang in de 
terugkeer van ama's nauw
gezet te volgen - en daaruit 
zonodig consequenties te 
trekken. 

ln de discussie over het 
terugschroeven van het 
aantal minderjarigen onder 
de asielzoekers, sneeuwen 
twee aandachtsvelden ge
makkelijk onder. Het gaat 
allereerst om het herken
nen en erkennen van min
derjarigen die wei degelijk 
vluchteling zijn. Zij komen 
derhalve niet in het kader 
van ons minderjarigenbe
leid, maar van ons asielbe
leid voor een verblijfsver

grote groepen jongeren 
zonder enige binding met 
Nederland en zonder ade
quate kennis van de Neder
landse taal zullen proberen 
te overleven in Nederland. 
Immers, als zij om welke 
reden dan ook voor hun 

seen beter lot. Eerst staan hen lanse 

procedures te wachten, waarna een 

leven volst dat wordt beheerst door 

onzekerheid over difinitiif verblijf, 

sebrek aan beseleidins en vooral 
eenzaamheid. 

achttiende niet zijn teruggegaan, mag je er dan 
van uit gaan dat ze dat na hun achttiende wei 
doen? 

Maatschappelijke complicaties dreigen overi
gens nict alleen na het bereiken van de 1 8-jarige leef
tijd. Bij het verblijf in de terugkcervariant, zoals dat 
nu wordt voorgestcld, kunnen de nodige kantteke
ningen worden gcplaatst. Onder verantwoordelijk
heid van het COA zullen grote groepen jongeren 
worden opgevangen. Het voorstel is om per 25 jon
geren een begeleider aan te stellen. Gezien de vele 
nationaliteiten, de doorgaans licht ontvlambare aard 
van de leeftijdsgroep en de omstandigheden van de 
opvang is dit vragen om problem en. Het wei of niet 
geven van lessen in de Nederlandse taal is een ander 
punt van zorg. Doe je het wel, dan 'went' het kind 
misschien toch aan Nederland. Doe je het niet, dan 
ontneem je het kind elke kans om tijdens het verblijf 
in Nederland een 'normaal' bestaan te leiden. Een 
elementaire kennis van het Nederlands lijkt ons wat 
dit betreft noodzakelijk, dus ook voor jongeren die 
ooit terug zullen moeten. Daarnaast is het denkbaar 

gunning in aanmerking. Het gevaar dreigt dat met 
het nieuwe ama-beleid deze jongeren worden aan
gemerkt als minderjarigen die in principe terug 
moe ten. De procedure client dan ook waarborgen te 
bevatten voor het in een vroeg stadium hoven water 
krijgen van het vluchtrelaas. 

Het tweede punt betreft de begeleiding van jon
geren in de integratievariant. Het Ieven van de nu in 
Nederland aanwezige ama's is allesbehalve een 
pretje. Velen leiden een triest en eenzaam bestaan. 
Schooluitval en daarmee verband houdende proble
men komen veelvuldig voor. Zo nu en dan worden 
we met onze neus op de feiten gedrukt door berich
ten over doodslag en zelfmoord. Met de keuze voor 
een strikte scheiding tussen integra tie en terugkeer, 
bestaat de verplichting om degenen die hier blijven 
een eerlijke kans op een normaal Ieven te geven. 
Deze jongeren dienen zoveel mogelijk behandeld te 
worden als 'gewone Nederlandse' jongeren, zij het 
met oog voor hun specifieke problemen zoals taal
achterstand. Zij passcn derhalve binnen de termen 
van het jeugdbeleid en de reguliere jeugdhulpverle-
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ning en vallen daarmee dus niet meer onder het 
vreemdelingenbeleid. 

Een antwoord van 'links': immieratieplanninB 

Tot zover de beschouwing over het lopende vreem
delingenbeleid. De vraag rijst of de PvdA daarmee 
geslaagd is in haar streven om Nederland gastvrij te 
Iaten blijven voor degenen die onze bescherming 
nodig hebben - in overeenstemming met het inter
nationale recht en gemeten naar de nood van ver
volgden, maar ook in verhouding tot het vermogen 
van de Nederlandse samenleving om anderen bij te 
staan en op te nemen. 

Zeven jaar regeren met de v v D heeft op het ge
bied van het immigratiebeleid twee kampen een dui
delijk smoel gegeven. Aan de ene kant de voorstan
ders van meer restrictie (vvo/coA), die in hun 
neiging tot populisme alle categorieen vreemdelin
gen door elkaar halen (asielzoekers, arbeidsmigran
ten, !eden van etnische minderheidsgroepen, illega
len). Aan de andere kant de voorstanders van een 
bijkans grenzeloze ruirnbartigheid (GroenLinks/ 
SP), die op voorhand het morele gelijk aan hun zijde 
weten en daarbij een bijna idyllisch beeld scheppen 
van 'de immigrant' (bijvoorbeeld rond het 'hoogge
schoold' zijn van vluchtelingen). 

De vv D claimt 'vrije ruimte' over alles dat niet 
expliciet in het regeerakkoord of de Vreemdelin
genwet is geregeld. Dit heeft een reeks van ver
gaande voorstellen opgeleverd, die vrijwel allemaal 
op gespannen voet staan met beginselen van huma
niteit en die ondanks het vrijwel structurele bondge
nootschap met het c D A en des G P ook bijna allemaal 
- zij het nipt - verworpen zijn. Het asielstandpunt 
van onze grootste coalitiepartner komt simpel ge
zegd neer op: 'Minder erin, nog meer eruit en daar
tussendoor geen flauwekul'. Ook dat is een wijze 
van proftleren. 

Daartegenover staat binnen de grenzen van het 
redelijke en haalbare de PvdA, veelal met o66 ' 8 en 
opvallend vaak de ChristenUnie aan haar zijde. In de 
huidige politieke realiteit heeft de PvdA toch de kans 
gegrepen om realistische en rechtvaardige ideeen 
vorm te geven. Inhoudelijk gezien heeft de sociaal
democratie met 'Paars' dan ook weinig of geen 
schade gel eden. Zo kenthet regeerakkoord uit 1998 

en als uitvloeisel daarvan de nieuwe Vreemdelin
genwet, een hoog sociaal-democratisch gehalte. 
Kijk bijvoorbeeld naar het recht op werk dat aan een 
tijdelijke vergunning is gekoppeld, de herinvoering 
van het Hoger Beroep, het op peil houden van de op
vang, de inburgering en gezinshereniging van status
houders. 

Tegenover de inhoud van het beleid, waarvoor 
we ons dus zeker niet behoeven te schamen, staan 
problemen met betrekking tot de herkenbaarheid, 
het imago en de uitstraling van het beleid. De soci
aal-democratie kiest nooit de weg van de minste 
weerstand. Dit mag echter niet betekenen dat 'links' 
in een situatie belandt, waarin zij verantwoordelijk 
wordt gesteld voor een afnemende maatschappe
lijke acceptatie van immigratie als gevolg van inef
fectieve beleidsaanscherpingen. De PvdA kan niet 
Ianger wachten met het bekennen van kleur als het 
gaat om de keuzes die zij maakt ten aanzien van het 
immigratiebeleid. De discussie over arbeidsmigratie 
die in tal van Europese Ianden, alsmede binnen de 
Europese Commissie op de politieke en maatschap
pelijke agenda is gekomen, is daarvoor een voor de 
hand liggende aanleiding. 

De PvdA moet een afgewogen immigratiebeleid be
pleiten. Hiertoe moet worden erkend dat N.eder
land een immigratieland is. Zolang dit niet gebeurt 
zal Nederland zich, net als de andere E u -landen, 
!outer blijven richten op mogelijkheden om immi
gratie (lees: asielzoekers) tegen te houden en daar
mee dus niet op instrumenten om de voortdurende 
feitelijke immigratie te sturen. Die erkenning is 
noodzakelijk om creatieve, nieuwe instrumenten 
ter sturing van de immigratie en mogelijkheden 
voor een effectieve integratie van nieuwkomers te 
ontwerpen. De huidige economische omstandighe
den verschaffen ons nu ruimte om deze discussie te 
voeren. Dit betekent overigens niet dat Nederland 
ongebreideld immigranten moet gaan toelaten. Wei 
moeten we daarentegen in staat zijn om de immigra
tie - die we niet volledig will en en kunnen stop pen 
- beter te plannen en te structureren. Dit wordt des 
te belangrijker naarmate Europa er niet in slaagt om 
met een gemeenschappelijk immigratiebeleid te 
komen. 

r 8. Enkele jaren gel eden stonden PvdA 
en o 66 lijnrecht tegenover elkaar toen 
o 66 voorstelde om toegelaten vluchte
lingen uit Bosnie (A -statushouders) 
terug te sturen. 
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We zullen dus meer dan nu moeten proberen 
vooruit te kijken. Dit betekent onder meer dat onze 
politieke benadering omgekeerd moet worden. Nu 
zijn er periodieke rapportages over bet asielbeleid, 
die achteraf aan de Kamer worden aangeboden. 
Beter is het om jaarlijks een breed immigratiescena
rio te maken voor het volgende jaar, dat integraal 
met de Kamer wordt besproken. Onderdelen daar

behoren immers een politiek en maatschappelijk 
vraagstuk te zijn. De overheid en de bevolking zullen 
dan niet Ianger worden 'verrast' door publicaties 
over aantallen migranten die in het afgelopen jaar in 
hun land neerstreken. Ook blijven allerlei daaruit 
voortvloeiende ad-hoc-achtige maatregelen ons dan 
bespaard. 'Het inzicht in aard en omvang van de ver
schillende immigranten-categorieen' , schrijft de 

van zijn een reele scbatting 
van het aantal asielzoekers 
en ook van het aantal ge
zinsvormers en - hereni
gers, gebaseerd op zowel 
de aantallen van voor
gaande jaren als (inter-)na
tionale ontwikkelingen. 
Ook worden de aantallen 
buitenlandse studenten en 
arbeidsmigranten opgeno
men in het scenario 19. Voor 
deze laatste groepen geldt 
trouwens dat de migratie 
beter te plannen is dan voor 
de eerstgenoemde groe
pen, die rechten kunnen 
ontlenen aan zowel inter
nationale verdragen als 
onze eigen wetten. 

Zeven Jaar regeren met de VVD heift 

op het gebied van het immigratiebeleid 

twee kampen een duidelijk smoel 

gegeven. Aan de ene kant de 

voorstanders van meer restrictie 

(vvn/cnA), die in hun neiging tot 

populisme alle categoriee"n 

vreemdelingen door elkaar halen 

genoemde wss-werk
groep, 'zal daarentegen 
toenemen en de consensus 
op dit gebied helpen bevor
deren'. 21 

Met de openlijke vast
stelling van een jaarlijks 
immigratieplan maakt de 
overheid duidelijk welke 
aantallen vreemdelingen 
zullen worden toegelaten 
met het oog op permanent 
verblijf en welke aantallen 
met het oog op tijdelijk 
verblijf. Ook zal duidelij 
ker worden op welke groe
pen men wei of geen vat 
heeft, waardoor het beeld 
van 'we modderen maar 
wat voort en we kunnen 
bet eigenlijk niet meer be
heersen ' zal verdwijnen. 
Het greep houden op de 
aantallen tijdelijk-verblijfs
gerechtigden kan bijvoor
beeld worden bewerkstel
ligd door een plan te 

De grote winst van deze 
benadering, ten dele al eer
der bepleit door een werk
groep van de Wiardi Beck
man Stichting20

, zit niet 
eens zozeer in de logistiek. 
Bij de procedure, opvang 

( asielzoekers, arbeidsmigranten, led en 

van etnische minderheidsgroepen, 

illegalen). Aan de andere kant de 

voorstanders van een bijkans 

grenzeloze ruimhartigheid 

(GroenLinks Is P ), die op voorhand het 

morele gelijk aan hun zijde weten en 

daarbij een bijna idyllisch beeld 

scheppen van 'de immigrant' 

(bijvoorbeeld rand het 'hooggeschoold' 

zijn van vluchtelingen). 

en integratie wordt uiteraard al gewerkt met schat
tingen. De winst zit met name in het periodieke 
openbare debat over de verwachte immigratie: een 
van taboes ontbloot debat waarin het niet meer over 
schijncategorieen gaat en waarin zaken gewoon bij 
de naam worden genoemd. Een dergelijk debat 
client niet beperkt te worden tothet parlement. Ook 
verbonden van werkgevers en werknemers, sociaal
culturele instellingen, vertegenwoordigers uit de 
volkshuisvesting, het onderwijs en andere maat
schappelijke organisaties moeten hun stem kunnen 
Iaten horen. De omvang en aard van de immigratie 

maken, via welke de deels nu al bestaande (illegale) 
arbeidsmigratie in een structuur wordt gegoten en 
aan strenge handhaving en controle wordt onder
worpen. Daarbij kan gedacht worden aan een bij 
voorkeur Europees plan voor tijdelijk werk voor 
werknemers uit de kandidaat-lidstaten, zonder 
recht op gezinshereniging en met voorwaarden 
die het mogelijk maken dat bet hier verdiende 
geld in de herkomstlanden wordt uitgegeven . Op 
die manicr dragen wij ook bij aan de economic van 
land en die in de nabije toekomst dee! zullen gaan uit
maken van de Europese Unie. Overigens kunnen 

19. Het is nadrukkelijk niet onze 
bedoeling naast het asielloket een 
tweede loket arbeidsmigratie te openen 

waar met name afgewezen asielzockers 
terechtkunnen. 

Amsterdam, wss/PvdA, 1993 . 
2 1. ' lmmigratie: waar ligt de grens?', 
P· JO. 20. ' Immigratie :waar ligt de grens?', 

aan' 
zijn 

Op 
mer 
ont1 
nee: 
deri 
pre1 
wer 
(po1 
mar 
lijk 
de 1 

geli 
strij 
de' 
ook 
ling 
a tie 
zek• 
aal-

voo 
de I 
gctaJ 
zier 
gez• 
kin( 
blijJ 



:n 

~s 

in 
~t 

m 
r
de 
k-
~n 

us 
lr-

;t

ks 
de 
J<e 
en 
en 
;nt 
en 
ijk 
jj
le
vat 
~ld 

lar 
·en 
De-
n. 

Ide 
jfs-
or
:el -
te 

,[e) 
en 
er-
bij 

JOT 

der 
:len 
1de 
Op 
van 
uit
:ten 

s&._o62oo1 

aanvullende vormen van arbeidsmigratie wenselijk 
zijn. 

Tot slot: illeaale immiaratie 

Op aile terreinen waarop de overheid het gedrag van 
mensen probeert te reguleren of te be'invloeden zijn 
ontduik.ings- en ontwijk.ingverschijnselen waar
neembaar. De migratie vormt daarop geen u.itzon
dering. lllegale immigratie komt voor zonder dat we 
precies weten op welke schaal dit gebeurt. In een 
wereld met open grenzen, welvaartsversch.illen en 
(potentiele) uitbu.iters zal illegaliteit zich blijven 
manifesteren. Het is begrijpelijk en zelfs noodzake
lijk dat de overheid dit fenomeen bestrijdt, waarbij 
de marrier waarop d.it gebeurt er overigens wei de
gelijk toe doet. Illegaliteit moet je bij de bron be
strijden, hetgeen preventief werkt. Illegalenjacht 
de 'razzia's - is voor ons uitgesloten, zoals we ons 
ook met succes verzet hebben tegen strafbaarstel
ling van illegaliteit. Het vanuit een u.itzichtloze s.itu
atie op zoek gaan naar een beter Ieven voor jezelf en 
zeker voor je kinderen is een drijfveer die ju.ist soci 
aal-democraten moet aanspreken. 

Dit betekent echter niet dat wij voorwaarden 
voor een illegaal verblijf will en creeren. Vandaar dat 
de PvdA in de vorige kabinetsperiode akkoord is ge-

• gaan met de Koppelingswet, die het recht op voor
zieningen koppelt aan een rechtrnatig verblijf. Met 
gezondheidszorg en onderwijs aan minderjarige 
kinderen als uitzonderingen in het achterhoofd, 
blijft de vraag prangend of doe! en middel in verhou-

ding tot elkaar staan. Nog dit jaar (2oo 1) zal er een 
evaluatie van de Koppelingswet plaatsvinden, waar
bij de effectiviteit- en legitimiteitvragen aan de orde 
komen. Een u.itzettingsbeleid en het straffen van 
werkgevcrs voor het in dienst nemen van illegale 
werknemers zijn noodzakelijk, maar wei in het besef 
dat illegal.iteit als verschijnsel nooit zal verdwijnen. 
Net als legale immigranten is ook de categoric ille
galen zeer divers samengesteld. Er vallen uitgepro
cedeerde asielzoekers onder, maar ook werknemers 
met een verlopen verblijfs- of werkvergunning en 
met name u.it Centraal-Europa afkomstige seizoen
arbeiders, zoals de welbekende aspergestekers en 
bollenplukkers u.it Polen. 

Druk op zorgvuldige en rechtvaardige asielpro
cedures enerzijds en de aanwezigheid van illegale ar
beid anderzijds vormen in feite de prijs die de E u
landen moeten betalen voor de aanwezigheid van 
betrekkelijk open grenzen, een druk internationaal 
handelsverkeer en de keuze voor een restrictief be
leid ten opzichte van migranten. Het is ruet anders, 
maar vanu.it een heldere sociaal-democratische op
tiek waarin zaken worden benaderd zoals ze zijn, 
kan vecl bij - en meegestuurd worden. Zowel in Eu
ropees als nationaal verband ligt h.ier een opdracht 
voor de Partij van de Arbeid. 
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