
Migratie versterkt economie

Debat over illegalen op onzakelijke toon gevoerd

VAN ONZE REDACTEUR

SCHEVENINGEN - Het debat in Nederland over migratie en illegalen vindt plaats op een onzakelijke en weinig 

rationele manier. Op langere termijn is het huidige beleid niet houdbaar.

Dat was vrijdag de conclusie van een studiedag van Stichting BMP - Stichting Bevordering Maatschappelijke 

Participatie - over ' illegalen en illegale arbeid'. In het Scheveningse Kurhaus was Sweder van Wijnbergen het 

scherpst: 'Er zijn maar weinig debatten waar de emotie zo de boventoon voert over de ratio', sneerde de 

hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam.

De discussie over het al dan niet toelaten van werknemers uit Polen is naar zijn smaak volledig verkeerd gevoerd. 

'We hebben ons laten leiden door populistische angsten. Door een weinig doordachte visie zit Nederland nu met 

de schadelijke gevolgen van een overgangsregeling. Ik ben voorstander van een veel ruimer migratiebeleid in 

Nederland.'

Volgens Van Wijnbergen zou dat de ontwikkeling van de Nederlandse economie ten goede komen. Hij denkt niet 

dat verruiming van het toelatingsbeleid tot een veel forsere instroom zal leiden: 'Er is een sterke band tussen 

legale en illegale instroom. Meer legale mogelijkheden leidt tot minder illegaliteit. Tegelijkertijd geldt dat er een 

natuurlijk maximum is gesteld aan het aantal instromende werknemers. Op een gegeven moment zijn er geen 

baantjes meer over en wordt het onaantrekkelijk naar Nederland te gaan.'

De Polen worden ook snel kritischer. Een van de deelnemers aan het congres, actief in de champignonteelt, zegt 

dat de Polen in die sector al niet meer willen werken. De banen worden nu door Oekraïners vervuld. Allemaal 

illegaal.

Van Wijnbergen gaat ervan uit dat in landen als Polen, Hongarije en Tsjechië de toetreding tot de EU op iets 

langere termijn juist tot een vermindering van de emigratiedruk leidt. Hij verwijst naar Griekenland. Enkele 

tientallen jaren terug kwamen de Griekse gastarbeiders naar Noord-Europa. Inmiddels blijven ze in eigen land, 

omdat de Griekse economie stevig groeit.

Saskia Sassen, sociologe en hoogleraar in Chicago, zegt dat het huidige systeem met dichtgetimmerde grenzen 

niet houdbaar zal blijken. 'Het leidt ertoe dat mensen als ze eenmaal binnen zijn in het land waar ze graag 

naartoe wilden, vaak Europa of de VS, ook nooit meer zullen vertrekken. Terwijl ze dat vaak wel graag zouden 

willen.' Zie de Polen die na een paar maanden weer een aantal weken naar huis gaan. Onhoudbaar is het 

systeem ook, omdat er in de nieuwe snelle dynamische economie met tweeverdieners enorm veel behoefte is 

aan oppassen, hulpen in de huishouding en mensen om de crèche te bemannen. Tweeverdieners weten hoe 

lastig het is als ze er niet zijn.

Krachtige migrant

Ze produceren meer dan ze aan loon ontvangen

Dus dragen ze bij aan de economische groei van het gastland

Ze zijn jong, ondernemend en dynamisch

Daarom doen ze het vaak beter dan allochtonen in vergelijkbare functies

Ze helpen de gevolgen van de vergrijzing op te vangen
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