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Het kabinet-Balkenende ijvert ten onrechte voor het  overhevelen van het 

immigratiebeleid naar Brussel, zegt immigratiespeci alist Hans Roodenburg. ‘Het 

is juist beter als Nederland zich daar los van maak t en een Nederlandse 

uitzondering bedingt.’ 

'Als je íets niet Europees moet regelen, dan is 

het wel het immigratiebeleid,' zegt Hans 

Roodenburg (64), die zich voorheen bij het 

Centraal Planbureau als een van de eerste 

Nederlandse economen heeft beziggehouden 

met de economische gevolgen van immigratie.  

 

Roodenburg waarschuwt voor plannen van de 

Europese Commissie om het immigratiebeleid 

naar zich toe te trekken. En hij pleit er voor dat 

Nederland, wat het immigratiebeleid betreft, voor zichzelf naar Deens en Brits 

voorbeeld een uitzondering bedingt op die nieuwe 'Grondwet'.  

Roodenburg vindt het onverstandig dat het kabinet-Balkenende er juist voor pleit om 

immigratie tot een Europese bevoegdheid te maken en daarbij het nationale veto op te 

geven. 

Kansloze migranten 

Roodenburg: 'Elk land van de Europese Unie heeft zijn eigen regelingen voor sociale 

zekerheid, minimumloon, gezondheidszorg en huursubsidie. Het ene land vergrijst 

hard, het andere minder. Veel landen hebben integratieproblemen met vorige 

immigranten, andere minder. Nederland heeft voor zijn pensioenen gespaard, andere 

landen hebben dit nagelaten. Nederland heeft een relatief royale verzorgingsstaat en 

we weten dat een dergelijk land juist laagopgeleide en relatief kansloze migranten 

aantrekt, die een belasting voor de samenleving kunnen worden.'  

'Daarom moet je de immigratie niet naar Brussel overhevelen. Dan zetten de Europese 

Commissie en een paar grote landen de toon op een manier die voor Nederland heel 

schadelijk kan uitpakken. Onze belangen zijn tegengesteld aan die van andere 

lidstaten en daarom is immigratiebeleid bij uitstek iets dat je nationaal moet regelen. Je 

moet dat niet als een blanco cheque weggeven.' 

Roodenburg vervolgt: ‘Nu zijn er in dit verband twee Europese ontwikkelingen gaande, 

die beide op zijn minst riskant zijn voor Nederland. Ten eerste komt de Europese 

Commissie de laatste jaren met een reeks plannen, waarbij Brussel de migratie naar 

Europa zou moeten reguleren. Het kabinet is daar op onderdelen weliswaar kritisch 

over, maar dergelijke oppositie wordt kansloos als Nederland via de Europese 

Grondwet, die nu in een ander verdrag wordt gegoten, zijn zeggenschap opgeeft.' 

Onnadenkend 

Immigratie-econoom Roodenburg heeft ervaren dat er, 'onder invloed van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken', onnadenkend van werd uitgegaan dat het 

wenselijk zou zijn als het immigratiebeleid een Europese zaak zou worden, met verlies 

van het Nederlandse vetorecht.  

'Maar,' zegt hij, 'er is nooit goed over nagedacht, het is een impulsieve beslissing 

geweest.'  

'Nu de trein eenmaal op de rails staat, begint Den Haag door te krijgen dat daar voor 

Nederland toch wel haken en ogen aan zitten.  

De Europese Commissie heeft al een aantal concrete voorstellen gelanceerd, deels 

vooruitlopend op de Europese Grondwet die nu in de ijskast zit. De Commissie pleit 

onder meer voor een Europese greencard voor hooggeschoolden van buiten de 

Europese Unie. Dat is in feite een Europese arbeids- en verblijfsvergunning. Dat 

betekent dat ieder van de huidige 27 landen zo’n kaart kan afgeven die dan in de hele 

Europese Unie geldig is. Het kabinet lijkt vooralsnog weinig voor een dergelijke 

regeling te voelen. 

Nieuwe gastarbeiders  

'Ten tweede,' zegt Roodenburg, 'wil Brussel een Europese regeling voor 
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laaggeschoolden, een soort nieuwe gastarbeiders van buiten Europa.' 'Het idee is dat 

die seizoenswerk gaan doen, laaggeschoold werk, en na een poosje weer terugkeren 

naar hun eigen land en later eventueel terugkomen. Het kabinet ziet eigenlijk niets in 

zo’n Europese regeling, daarbij gesteund door het Centraal Planbureau. Dat kan beter 

op nationaal niveau worden geregeld.' 

'En dan is er nog een derde Brussels plan, een kaderrichtlijn "basisrechten voor 

arbeidsmigranten". Dat is een voorstel waarbij allerlei rechten rond sociale zekerheid 

en andere collectieve voorzieningen worden toegekend aan arbeidsmigranten die nog 

geen permanente verblijfsvergunning hebben verworven. Wie wel over een dergelijke 

vergunning beschikt, heeft via een eerder aangenomen richtlijn al zeer uitgebreide 

rechten gekregen, in de hele Europese Unie. Ook dit nieuwe plan van Brussel is 

potentieel een zeer problematische ontwikkeling. Het Centraal Planbureau heeft ook 

hier aangegeven dat ze er niet veel in zien. Het zou kunnen dat de Nederlandse 

regering dat standpunt overneemt.' 

Kritisch  

'Als je het hele veld overziet,' zegt Roodenburg, dan komt het er op neer dat het 

kabinet op dit moment redelijk kritisch staat tegenover de huidige Brusselse 

voorstellen.  

'Maar dan komen we op het volgende punt. Dat is de Europese Grondwet. Die is 

weliswaar in zijn oorspronkelijke vorm verworpen, maar wat daarvoor in de plaats lijkt 

te komen is inhoudelijk niet zoveel anders, met name als het gaat om de 

besluitvorming die op een groot aantal terreinen met gekwalificeerde meerderheid gaat 

plaatsvinden. Dat betekent dus dat de landen, Nederland dus ook, hun veto bij Brussel 

moeten inleveren. Dat geldt met name ook voor het immigratiebeleid. Dus als het 

kabinet-Balkenende het idee doorzet dat we zo’n verdrag moeten sluiten, dan zetten 

ze zichzelf meteen buiten spel. Dan is al hun kritiek op die voorstellen van Brussel in 

één klap zinloos, omdat wij door het inleveren van het veto als land eigenlijk geen 

invloed op de besluitvorming meer kunnen uitoefenen.' 

Opt-out  

Roodenburg pleit er voor dat het kabinet, anders dan nu het geval is, in het nieuwe 

verdrag voor Nederland op immigratiegebied een uitzondering bedingt, een zogeheten 

'opt-out'. Groot-Brittannië volgt op dit moment een soortgelijke koers, Denemarken 

heeft al jaren geleden bedongen dat het zijn eigen immigratiebeleid kan voeren, los 

van Europa. 

Roodenburg: 'We hebben in het verleden een grote fout gemaakt, maar we hebben nu 

de kans die fout te herstellen door een opt-out te bedingen in de onderhandelingen 

over de opvolger van Europese Grondwet. Dat zou de beste oplossing zijn. We 

moeten in ieder geval ons veto behouden, maar beter nog: het immigratiebeleid 

repatriëren.'  

Door Syp Wynia 
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