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Immigratievisie Commissie krijgt een negatief onthaal
Dinsdag 21 Oktober 2003

VAN ONZE CORRESPONDENT

LUXEMBURG - Een groep lidstaten, waaronder Nederland, heeft maandag de Europese
Commissie te kennen gegeven dat er geen behoefte is aan de ontwikkeling van een
actieve Europese immigratiepolitiek, waarbij de Unie de komende jaren grote groepen
immigranten toelaat. Tot de groep behoren behalve Nederland onder meer Duitsland,
België en de Scandinavische landen.

De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aart Jan de Geus, stelt
dat deze landen de Commissie een duidelijk 'knipperlicht' hebben gegeven. 'Er is onder
de lidstaten brede steun voor de opvatting dat het toelaten van veel immigranten geen
remedie is voor de vergrijzing in de Unie en het als gevolg daarvan afnemen van
arbeidskrachten. Het is eerst zaak de arbeidsparticipatie onder ouderen te vergroten.
Vervolgens moeten we zien te profiteren van een grotere arbeidsmobiliteit binnen de Unie
zelf. Volgend jaar treden er landen toe die grote arbeidsreserves hebben.'

De ministers bespraken gisteren op de raad voor werkgelegenheid en sociaal beleid een
in juni door de Europese Commissie gepubliceerde beleidsvisie over immigratie,
integratie en werkgelegenheid. Daarin legt de Commissie de klemtoon op de positieve
effecten van immigratie: het instandhouden van economische groei, oplossen van
arbeidsmarkttekorten en het opvangen van vergrijzingsproblemen.

De Geus zette gisteren een aanmerkelijk minder roze bril op. Hij refereerde aan een
recente studie van het Centraal Planbureau naar de gevolgen van immigratie voor de
Nederlandse economie. Deze wijst uit dat arbeidsmigratie op grote schaal niet effectief is
om de financiële gevolgen van de vergrijzing te verlichten. Wat de arbeidsmarkt betreft
kan een beperkte migratie gunstig zijn, mits het om hoger opgeleide immigranten gaat,
met goede vooruitzichten op werk die in moeilijk vervulbare posities terechtkomen.

In het kader van dit CPB-onderzoek concludeerde De Geus gisteren in Luxemburg dat
'de immigratie in de jaren zestig en zeventig om ons arbeidsmarktprobleem op te lossen
per saldo ons werkgelegenheidsprobleem nu niet kleiner, maar groter heeft gemaakt'.

Een hoofdoorzaak daarvoor is volgens hem slechte integratie. 'We zijn veel te laat
begonnen met het verplichten tot taalonderwijs, scholing en inburgering en als gevolg
daarvan zitten we nu met een grote werkeloosheid onder jongeren van de tweede
generatie en een oververtegenwoordiging van allochtonen in de WAO.'

Nederland moet volgens hem terughoudend zijn met het toelaten van nieuwe
immigranten met een lage opleiding en geringe kansen op de arbeidsmarkt. 'Het zal
namelijk geweldig moeilijk blijven om dergelijke mensen te integreren.'
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