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De kinderen van Herakles (ca. 430 v. Chr.)
Euripides

Gezant:

Geen land heeft aangedurfd zichzelf ellende te bezorgen. Maar in u hebben ze zeker een
lichtzinnigheid bemerkt die hen hier brengt, of in hun wanhoop wagen ze een gok, of het
nu lukt of niet. Ze zullen niet verwachten dat u, als u wijs bent, u als enige in alle Griekse
staten waar ze zijn gekomen onnadenkend over hen ontfermen zult...0, uw volk zal op u
afgeven als u voor een oude man, met 66n been in het graf, van wie vrijwel niets meer
over is, en voor die kinderen hier u in de nesten werkt...En laat u niet overkomen wat uw
land graag doet: dat u voor zwakken kiest, als u sterkeren te vriend kunt krijgen.

Herakles was door koning Eurystheus van Argos gedwongen zijn beroemde 'twaalf
werken' te verrichten. Na zijn dood probeerde Eurystheus ook zijn kinderen uit te
schakelen.  Zij zochten met Herakles' moeder Alkmene, gesteund door Herakles' neef en
oude konipaan Jolaos, operal in Griekentand asiel, maar werden onder druk van de
machtige Eurystheus telkens weer over de grens gezet.
(Gerard Kootschijn vertaler,  2001, Amsterdam: Atheneum - Polak & Van Gennep)
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Voorwoord

Sommige beeldhouwers zeggen dat het beeld al in de steen zit. Hun werk is alleen
maar om de overtollige steen om het beeld heen weg te hakken. Voor mensen in
de keramiek ligt dit anders. Zij bouwen stukje bij beetje een beeld op van kleine
stukken klei. Mijn werk aan dit boek lijkt meer op dat van de keramist dan dat van
de beeldhouwer. Ik ben begonnen met wat klei en heb daar in de loop van de tijd
niet alleen stukjes klei aan toegevoegd, maar ook andere materialen. Het
raamwerk waarop ik mijn werk wilde laten beginnen om het volgens de traditie
'hol op te bouwen' heb ik daarbij voor een deel kunnen gebruiken, maar om het
uiteindelijke werk te kunnen dragen heb ik het raamwerk  in de loop van de tijd
aangepast.

Arie de Ruijter heeft daarbij vanaf de eerste gedachte aan promoveren een
onmisbare rol gespeeld. Hij verschafte mij niet alleen de tafel om op te beginnen,
maar gaf mij ook letterlijk en figuurlijk de ruimte om steeds nieuwe materialen te
zoeken, en om oude weg te gooien. Hij heeft met mij meegedacht en mij
geYnspireerd vanaf 'postmodernisme in de antropologie' tot aan 'de
asielcontroverse'. Ik ben hem heel dankbaar voor de combinatie van enorme
flexibiliteit en enthousiasme voor zeer uiteenlopende onderwerpen.

Jan de Wolf en Diederick Raven waren degenen die dat beginproject met veel
vuur ondersteunden. Daarvoor ben ik hen tot op de dag van vandaag dankbaar.
Ook andere personen van de opleiding Culturele Antropologie wil ik bedanken
voor de prettige tijd die ik daar heb gewerkt. Vooral met Erna Kerkhof en
Marianne de Laet heb ik veel discussies gevoerd had over onderwerpen die ons na
aan het hart liggen. Erna heeft ook een eerdere versie van mijn methoden
hoofdstuk becommentarieerd.

Toen ik besloten had om mijn oorspronkelijke onderwerp te verbinden met een
maatschappelijk thema heb ik Han Entzinger als specialist op het onderwerp asiel-
en migratiebeleid gevraagd om bij het project betrokken te raken. Ik dank hem
voor het aanreiken van nieuwe inzichten waarmee ik mijn weg heb kunnen vinden
op dit nieuwe terrein.

Marja Gastelaars is degene die mij heeft ondersteund bij het weer op gang
brengen van het 'productieproces' dat ik enige tijd heb onderbroken. Zij is ook
degene geweest die mij voortdurend scherp heeft gehouden op ontwikkelingen die
juist tegengesteld zijn aan die ik meen te zien in mondialisering. Haar
sociologische visie op nationale staten is van groot belang voor mij geweest. Haar
gedetailleerde commentaar op mijn stukken heeft mij vaak zeer geholpen.

Paul 't Hart is mijn grote inspiratiebron geweest in het laatste jaar van dit
project. Door hem heb ik nieuwe materialen gevonden en nieuwe perspectieven
vanuit de interpretatieve beleidsanalyse. Die hebben niet alleen inhoudelijke
verdieping aan dit project gegeven. Het belangrijkste was dat ik hierdoor opnieuw
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echt nieuwsgierig werd, en weer veel plezier heb gekregen in mijn onderzoek en
het schrijven van dit boek. Het laatste jaar was verreweg het leukste.

De uiteenlopende achtergrond van de mensen die ik hierboven heb genoemd als
inhoudelijke begeleiders in de loop van dit proces geeft al aan dat ik mijn
inspiratie uit vele hoeken heb gehaald. De combinatie van disciplines en de
nieuwe perspectieven die daardoor voor mij opdoken, hebben mij mogelijkheden
geboden die dit onderzoek voor mij geweldig interessant hebben gemaakt.

Mijn onderzoeksbelangstelling onderging een cruciale verandering doordat ik
een opdrachtonderzoek ging doen voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers.
In het kader van hun kwaliteitsbeleid wilden zij weten wat hun clienten, hun
medewerkers en de maatschappelijke omgeving vonden van hun diensten.
Hierdoor ben ik binnengekomen  in de wereld van asielzoekers die leven in AZCs,
vaak gedurende lange jaren. Deze ervaring is enorm belangrijk voor mijn
perspectief op asielbeleid geweest.' De gevolgen van het asielbeleid werden fysiek
voelbaar en daardoor ook pas geestelijk invoelbaar. Ik wil alle mensen bedanken
waarmee ik gesproken heb in deze maanden, in het bijzonder Said Nik Asl Fard.

Ik wil voor inhoudelijke en persoonlijke inspiratie ook anderen bedanken. Al
enkele jaren functioneert binnen USBO de zogenaamde LP groep ('Lokale
Praktijken') waarin teksten van de leden worden besproken, maar waar ook  meer
algemene thema's aan de orde komen. De commentaren waren vaak niet alleen
inzichtgevend, maar ik kreeg daardoor ook iedere keer opnieuw zin om er weer
tegenaan te gaan. Sander, Reini, Jeroen, Eugdne, Loes, Marleen, Ellen en Hans:
bedankt. Ik wil Eugane speciaal bedanken omdat hij degene is die mij - naar
aanleiding van een bespreking van een van mijn stukken - op het werk van
Maarten Hajer heeft gewezen. Margo, die niet in de LP groep zit wil ik bedanken
voor haar inhoudelijke commentaar op delen van mijn werk tijdens de USBO
onderzoeksdag, en voor haar meedenken over losse invallen. Vele andere collega's
maken het werken op USBO tot een groot plezier door de gedrevenheid waarmee
zij hun werk doen, en het plezier dat dit brengt in het samenwerken aan nieuw
onderwijs en het lezen en horen over hun onderzoek.

Er is ook een aantal mensen dat op een andere manier heeft bijgedragen aan het
tot stand komen van dit boek. Ik wil in dat kader het management van USBO
bedanken voor de mogelijkheid die ze mij hebben gegeven om dit project af te
maken, in het bijzonder Paul Verweel.

Ook diverse mensen bij VluchtelingenWerk hebben mij geholpen. Jeanette den
Hartogh, Marije Kamphuis, Wilma Klaassen en eerder Gerlien Harthoorn
verstrekten mij gegevens en cijfers. Wilma Lozowski, Stefan Kok, Heleen den
Haan en Trees Wijn gaven commentaar op enkele juridische passages van dit
boek.

' Zie voor resultaten hiervan Geuijen ( 1997en  1998) en Gastelaars, Geuijen, Van der Horst en Van
Leeuwen (2002)
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Rinnie Oey en Marjolijn van Someren wil ik bedanken voor hun redactiewerk,
Anna Garssen, Steven van Driel en Liliane van der Vaart voor hun hulp bij de lay
out, Vincent Salari voor zijn foto's, Monique Geuijen voor haar bewerking
daarvan en Auke van der Berg voor zijn geduld en 'milde buien' in de laatste fase
van de productie van dit boek.

Vriendinnen, vrienden, familie, collega's en (afstudeer)studenten dank ik voor
hun belangstelling, maar ik zal ook blij  zijn dat ik nooit meer hoef te antwoorden
op de gevreesde vraag: en hoe gaat het nu met je boek?

Zonder Marjo en Carmen zou het onmogelijk geweest zijn om zoveel tijd in dit
boek te steken als ik gedaan heb en daarnaast mijn gewone werk te doen.
Ontelbare keren hebben zij op Max en Nina gepast, en gezorgd dat die een leuke

tijd hadden, zodat ik me minder schuldig voelde. En altijd zeiden zij dat ze er
vooral  zelf veel plezier aan beleefden.

Mijn ouders zijn mijn grote inspiratiebron geweest bij de keuze van de studie
culturele antropologie, en ook bij de keuze voor het onderwerp asielbeleid. Ik dank
hen voor het voorbeeld dat ze voor mij zijn in hun sociale betrokkenheid op
macroniveau dn ook op microniveau.

Als laatste en het allermeeste wil ik Eduard bedanken. Voor het delen van al het
bovenstaande, voor zijn inhoudelijke interesse, voor overal over meedenken, voor
het lezen van alle stukken en soms wel drie versies daarvan, voor de opvang van
de kinderen gedurende al die weekenden in de laatste periode, maar meer nog voor
de lol erin houden, voor relativeren, voor de dingen waarvoor geen woorden zijn.
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Inleiding

Hoofdstuk 1

Beheersing en bescherming in het asielbeleid:
Inleiding

1. Inleiding

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw migreren er wereldwijd veel meer
mensen. Dat kan uit eigen keuze zijn, bijvoorbeeld vanwege een uitdagende baan
bij een transnationale ondememing. Maar er moeten ook veel meer mensen
gedwongen hun huis verlaten. Een groot aantal van hen blijft binnen de grenzen
van het land waarin ze woonden. Zij worden 'internally displaced people' genoemd
(idp's) of ontheemden. Een ander deel van deze mensen vlucht de grens over en
blijft in een buurland of iets verderop in de regio. Een kleiner deel vertrekt naar
een land in het Westen en vraagt daar bescherming. Zij worden hier asielzoeker
genoennd.

De reacties op de komst van deze asielzoekers vanaf het midden van de jaren
tachtig zijn overal in Europa hevig, in de politiek en in de media. Het geeft
aanleiding tot fundamentele ethische en politieke vragen over wie tot een bepaalde
staat behoort en mag gaan behoren, op welke gronden, en wie dat bepaalt. Dit
wordt ook wel geformuleerd als een kwestie die gaat over welke
verantwoordelijkheid we in de wereld hebben.

Het asielbeleid in heel Europa krijgt een andere invulling vanaf het moment dat
zich veel meer asielzoekers melden. De nadruk komt te liggen op: er moeten
minder asielzoekers hier naar toe komen, met name veel minder asielzoekers die
geen echte vluchteling zijn, en zij die komen en geen recht hebben op asiel moeten
het land verlaten. Tegenstanders van dit meer restrictieve beleid pleiten er echter
voor dat vluchtelingen de mogelijkheid niet moet worden ontnomen om
daadwerkelijk asiel aan te vragen, en zij vinden dat ook de rechtsbescherming van
asielzoekers in stand moet blijven. Er ontstaat hiermee in veel westerse landen een
controverse over de verhouding tussen de beheersing van migratie enerzijds en de
bescherming van vluchtelingen anderzijds. Dit wordt ook wel verwoord in termen
van het recht van individuen op bescherming tegenover het recht van staten om
zelf te bepalen wie lid van haar politieke gemeenschap mag worden en welke
rechten aan diegene worden toegekend. Vested-Hansen (1999) ziet de
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asielprocedure zelfs als een cruciaal mechanisme dat als doel heeft om
tegelijkertijd 6n mensenrechtennormen dn legitieme grenscontroles te handhaven.

De twee posities van bescherming van vluchtelingen enerzijds en beheersing
van ongewenste migratie anderzijds, zijn uitingen van conflicterende visies op hoe
de wereld in elkaar zit, wat hieraan weI en niet goed is, wat er aan zou moeten
veranderen, en wat hiervoor een acceptabele manier zou zijn. In de woorden van
Schon en Rein (1994): het gaat om conflicterende 'frames', ook wel vertaald met
denkkaders (Hoppe  1998) of referentiekaders.  In deze controverse claimen beide
'partijen' moreel legitieme argumenten te hebben voor hun politieke keuzes. In die
zin is er dus sprake van een klassiek dilemma. Een interessante empirische vraag
is nu hoe die controverse over beheersing en bescherming in het asielbeleid in
Nederland zich heeft ontwikkeld. en waarom zo. Dat is het thema van dit boek.

Om die vraag te beantwoorden onderzoek ik drie debatten over asielbeleid die in
de Tweede Kamer gehouden zijn tussen  1986 en  2000.  In deze debatten komen de
belangrijkste argumenten aan bod die ministers. staatssecretarissen en Kamerleden
hanteren om de keuzes die zij maken te onderbouwen. In hun argumentatie
gebruiken zij twee bronnen: enerzijds putten zij uit mensenrechten en humanitaire
overwegingen, en anderzijds uit overwegingen die betrekking hebben op nationale
belangen. Zij gaan hierbij uit van twee vooronderstellingen die zij allemaal delen:
dat de staat soeverein is in beslissingen over toelating en uitzetting, en dat het
mogelijk is een zinvol onderscheid te maken tussen echte en onechte
vluchtelingen. De debatten over asielbeleid vinden natuurlijk niet plaats in een
vacuum. Zij worden gehouden temidden van allerhande veranderingen in de
context, waarbij voor deze controverse men name mondialisering belangrijk is.

In dit hoofdstuk zal ik allereerst de bronnen van de argumenten die in
asieldebatten worden gebruikt behandelen, vervolgens zal ik de gedeelde
vooronderstellingen beschrijven, en ten slotte zal ik de relevante aspecten uit de
context aan de orde stellen. ledere paragraaf sluit ik af met een empirische vraag
die ik in de analyse van de Kamerdebatten in de volgende hoofdstukken zal
beantwoorden.

2. Twee bronnen van de argumenten in deze controverse

In de literatuur worden doorgaans twee belangrijke argumenten-bronnen genoemd,
waaruit de 'partijen' in de controverse putten. Globaal is hierbij de redenering als
volgt. Bescherming van vluchtelingen wordt onderbouwd door een beroep op
mensenrechten(verdragen) en humanitaire normen. Beheersing van migratie wordt
onderbouwd door argumenten over de belangen van nationale staten. Een beroep
op nationale belangen zal logischerwijs leiden tot de wens om het aantal
asielzoekers te beperken, en dus aanleiding geven tot een restrictief beleid. Een
beroep op mensenrechten(verdragen) en humanitaire overwegingen zal een grens

1
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stellen aan deze neiging tot restrictief beleid en dus tegen althans een deel van de
nationale belangen ingaan (o.a. Loescher & Scanlan 1986, Collinson    1993,
Shacknove 1993, Joly 1996).

2.1 Nationale belangen
Staten worden verondersteld de belangen van hun burgers te behartigen. Nationale
belangen worden dus op de eerste plaats gezien als de belangen van de burgers van
een bepaalde staat. De staat wordt geacht hiertoe een geweldsmonopolie te
hebben. Moderne staten worden ook geacht hun burgers meer dan uitsluitend
fysiek te beschermen. Deze staten moeten de orde handhaven, de welvaart en het
welzijn bevorderen en een symbool zijn van de eenheid van hun burgers. Ze
combineren dus de functies van de rechtsstaat, de verzorgingstaat en de culturele
gemeenschap. In een moderne democratische staat heeft 'het volk' het recht om
zelf zijn toekomst vorm te geven,  in dit geval via het recht om vertegenwoordigers
van zijn belangen te kiezen. Gegeven het feit dat toelating en lidmaatschap grote
invloed hebben op hoe die toekomst eruit ziet, is het niet verwonderlijk dat 'het
volk' via de volksvertegenwoordigers deze kwestie bespreekt: Politieke
vertegenwoordigers en leiders hebben door het kiessysteem in een democratie de
vanzelfsprekende neiging om burgers duidelijk te maken dat zij inderdaad de
belangen van de burgers behartigen en voor laten gaan boven de belangen van
niet-burgers.

In de literatuur over asielbeleid wordt er vaak van uitgegaan dat staten de
voorrang geven aan overwegingen over nationale belangen bij het vaststellen van
hun asiel- en immigratiebeleid. Deze nationale belangen worden door
verschillende auteurs anders ingevuld. Zo onderscheidt Shacknove (1993)
nationale belangen onder de noemers politieke stabiliteit, economische stabiliteit
en buitenlandse politieke belangen. Ook Joly (1996) onderscheidt naast het
buitenlandse beleid een aantal belangen in het binnenlandse beleid. In het
binnenlandse beleid spelen volgens haar analyse met name de stand van de
economie en de werkgelegenheid een rol. Daarnaast noemt zij sociale kosten van
met name uitkeringen, huisvesting, medische kosten en werkgelegenheid. En ten
slotte spelen volgens Joly cultuur en ideologie een rol. Hieronder vallen thema's
als nationale cohesie, identiteit, gedeelde normen en waarden, maar ook
veiligheidsoverwegingen met betrekking tot de burgers. Collinson (1993) spreekt
in haar boek over het West-Europese migratiebeleid van vier belangrijke
argumenten waarop beleidsmakers een beroep doen als ze immigratie willen
beperken. Feitelijk zijn ook dit nationale belangen, hoewel Collinson ze niet zo
noemt. Ze noemt de zorgen die beleidsmakers zich maken over de economische
gevolgen in het land van vestiging, over de integratie van immigranten, over de
binnenlandse veiligheid en over de bestaande sociale en politieke orde, waarbij

2 Zie voor een uitgebreide bespreking Walzer ( 1983, hoofdstuk 2 over lidmaatschap).
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vooral de normen en waarden die de basis zouden zijn van de identiteit van de
ontvangende samenleving er toe doen. Vested-Hansen (1999) onderscheidt in zijn
indeling van nationale belangen, het belang van de grensbewaking, van de
openbare orde en de misdaadbestrijding, en het belang van de arbeidsmarkt, de
huisvesting en de uitkeringen. Ten slotte is er nog Steiner (2000) die nationale
belangen indeelt in politiek-culturele, economische en buitenlands politieke
belangen.

De bovenstaande onderzoekers zien allemaal de nationale belangen als cruciale
invloedsfactor op de richting van het asielbeleid. Ook mensenrechten(verdragen)
en andere humanitaire overwegingen spelen hun rol. Die rol komt er vooral op
neer dat deze meer liberale argumenten hooguit de veel grotere invloed van de
nationale belangen wat temperen. Zoals in het bovenstaande naar voren komt
verstaan de auteurs allemaal wat anders onder deze nationale belangen, al is er
natuurlijk overlap. Ik zal in mijn onderzoek naar de argumenten die rond nationale
belangen in de parlementaire asieldebatten in Nederland worden gehanteerd, dan
ook selectief aansluiten bij deze literatuur. Ik volg om te beginnen Joly (1996) in
het onderscheid dat zij maakt tussen binnenlandse en buitenlandse politiek in
nationale belangen. In de analyse van de argumenten over binnenlandse politiek
zal ik de klassieke sociologische indeling volgen, die de maatschappij indeelt in
politieke, economische en culturele sectoren. Deze indeling is gekoppeld aan drie
aspecten van de moderne (natie-) staat: de rechtsstaat, de verzorgingsstaat en de
culturele gemeenschap. Binnenlandse argumenten vallen in mijn onderzoek
hiermee uiteen in argumenten over politiek, economie en cultuur.

De argumenten over politiek laat ik in mijn analyse uiteenvallen in twee delen3.
De eerste categorie politieke argumenten gaan over het territorium. Dat zijn
kwesties die gaan over het handhaven van of de bedreiging van de (fysieke)
veiligheid, de dreiging van spionnen en onruststokers voor de openbare orde, maar
ook de ongewenstheid van ongereguleerde binnenkomst van mensen zonder
papieren. De tweede categorie politieke argumenten gaat over de instituties, dus
over stabiliteit via beheersbaarheid en effectief bestuur. Zo zal uit de analyses in
de volgende hoofdstukken duidelijk worden dat veel politici zich tijdens
asieldebatten vooral zorgen maken over de te hoge druk die op de instituties komt
te liggen door de grote aantallen asielverzoeken die zij moeten verwerken.

Naast deze argumenten over rechtsstatelijke kwesties wordt in de literatuur vaak
gewezen op economische argumenten die een rol kunnen spelen in asielbeleid. Het
quotumbeleid van de klassieke immigratielanden zoals de VS, Canada en
Australie, zou een voorbeeld zijn van een dergelijke nadruk op economische
nationale belangen. Deze landen nodigen veel vluchtelingen uit voor hervestiging
uit eerste landen van opvang, maar selecteren hierbij nadrukkelijk op

1 Deze indeling in fysieke basis en institutionele uitdrukking   van de staat   komt uit Buzan   ( 1991), zoals
geciteerd in Jones (2002, 1). Hij onderscheidt daarnaast het idee van de staat. Dat schaar ik onder de
culturele argumenten in het binnentands beleid. Buzan heeft het niet over de economische aspecten, noch
over buitenlands beleid.
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inpasbaarheid in de arbeidsmarkt. Nederland doet dat niet, en heeft in haar
uitnodigingsbeleid lange tijd juist de meer kwetsbare personen een plaats gegeven.
Desondanks spelen in het Nederlandse asielbeleid wel degelijk economische
argumenten een rol. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kosten van de procedures
en van de opvang van asielzoekers en de toegang tot werk en allerhande
voorzieningen van de verzorgingstaat zoals gezondheidszorg.

Ten slotte worden culturele argumenten onderscheiden. Hierbij gaat het om het
nastreven van culturele stabiliteit in (de kansen op) integratie na toelating en de
problemen die dat kan opleveren in achterstandsbuurten, en om de
opvangproblemen bij de vestiging van asielzoekerscentra.

Naast deze drie aspecten uit het binnenlands beleid blijkt uit de literatuur dat
ook kwesties van buitenlands beleid een belangrijke rol kunnen spelen als
onderdeel van argumenten die gaan over nationale belangen. Zo wijzen Loescher
en Scanlan (1986) in hun analyse van het naoorlogse toelatingsbeleid van de
Verenigde Staten bijvoorbeeld op de grote verschillen in toelatingspercentages
tussen Nicaraguaanse en Cubaanse vluchtelingen enerzijds en Salvadoraanse en
HaRiaanse vluchtelingen anderzijds. Zij schrijven dat toe aan de buitenlandse
belangen van de Verenigde Staten, die tijdens de Koude Oorlog de 'vijanden van
onze vijanden, die met hun voeten stemmen' zagen als bondgenoten die
bescherming verdienden. Salvadoranen en Hanianen vluchtten echter voor met de
Verenigde Staten bevriende regimes, en werden zoveel mogelijk geweerd.
Hartianen werden gedurende een periode zelfs op zee tegengehouden om te
voorkomen dat zij de territoriale wateren zouden binnenvaren. Zij zouden dan
vanwege het verbod op refoulement niet teruggestuurd kunnen worden. In het
asielbeleid kan het buitenlands beleid dus een duidelijke rol spelen als onderdeel
van nationale belangen, bijvoorbeeld in de vorm van de relatie met het land van
herkomst van de vluchtelingen.

Het buitenlands beleid heeft ook op een andere manier invloed, namelijk via de
mondiale context. Hierbij worden in de literatuur bijvoorbeeld de Koude Oorlog
genoemd (die in het hierboven genoemde voorbeeld ook aan de orde is) waarbij
migranten uit communistische landen automatisch als vluchteling werden gezien.
Een ander voorbeeld is de macht van olieproducerende landen en de OPEC tijdens
de oliecrises in de jaren zeventig. In het Nederlandse asielbeleid speelde dat laatste
bijvoorbeeld in die tijd een rol in de afwegingen om Iraakse Koerden al dan niet
toe te laten als vluchteling (Ten Doesschate  1993).  In het Nederlandse asielbeleid
spelen internationale betrekkingen ook een rol in de vorm van de relatie met de
buurlanden en de samenwerking en de regionale integratie in het kader van de
Europese Unie: dit vormt zelfs een zeer belangrijke factor binnen het cluster
argumenten over buitenlands beleid.

Het is interessant om te onderzoeken hoe dit conglomeraat van uiteenlopende
nationale belangen precies ingevuld wordt, door de verschillende politici in de
Nederlandse asieldebatten die in dit boek aan de orde komen. Nationale belangen
ziln immers geen eenduidige categorie (overigens evenmin als
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mensenrechten(verdragen) en humanitaire overwegingen, zoals ik hieronder
duidelijk zal maken). Steiner (2000) laat in zijn onderzoek naar parlementaire
debatten in Engeland, Duitsland en Zwitserland, dan ook zien hoe over de
invulling van wat in het nationale belang is. gediscussieerd kan worden. Zo is het
niet duidelijk wat de gevolgen zijn van toelating van vluchtelingen. Vaak wordt er
op gewezen dat vluchtelingen negatief zouden zijn voor de economie. Er zijn
echter geen onomstreden studies die dit uitwijzen. De studies die er zijn gaan over
de economische gevolgen van de komst van immigranten in het algemeen, en
wijzen soms uit dat immigranten negatief zijn voor de economie, maar wijzen ook
wei in de tegenovergestelde richting. Dit is voor mij een reden temeer om te
bezien op welke wijze door verschillende politici het nationale belang wordt
ingevuld.

Als politici een beroep doen op argumenten binnen wat hier 'nationale belangen'
heet. dan gebruiken zij vaak de term 'draagvlak'. Dat ligt nogal voor de hand
omdat staten tenslotte verondersteld worden de belangen van hun burgers te
behartigen, en politici in democratieen - als zijnde door de burgers gekozen
bestuurders van de staat - hun legitimiteit ontlenen aan dit 'draagvlak: In deze zin
is het uiterst belangrijk om voortdurend in ogenschouw te houden dat het in dit
onderzoek om politieke debatten gaat binnen een democratische staat. Het is
interessant om, gezien de bovenstaande ondoorzichtigheid en tegenstrijdigheden in
wat nationale belangen nu eigenlijk zijn, te onderzoeken wat de verschillende
politici precies onder draagvlak verstaan. op verschillende momenten in de
debatten. en als verschillende thema's aan bod komen.

2.2 Mensenrechten(verdragen) en humanitaire overwegingen
Mensenrechten zijn vastgelegd in internationaal recht (verdragen) en zijn ook te
vinden in het zogenaamde gewoonterecht (ongeschreven afspraken en
interpretaties). De belangrijkste internationale verdragen op het gebied van asiel
zijn het Vluchtelingenverdrag van Gendve4 uit  1951  en het bijbehorende Protocols
van New York uit 1967. waarin de beperking is weggehaald dat het om personen
zou  gaan  die  voor 1951 vluchteling waren. Het Vluchtelingenverdrag  is  een
uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens  uit  1948.  In dit artikel wordt bepaald dat ieder het recht heeft om asiel  te
zoeken en te genieten. Let weI. er staat niet dat staten de plicht hebben om asiel te
verlenen en dat vluchtelingen dus recht hebben om asiel te verkrijgen. Deze
bepaling is geschrapt uit een vroege versie van de tekst omdat sommige staten die
interpreteerden als een inbreuk op hun soevereiniteit ( Hathaway  1991 )6.

4 1951  Convention Relating to the Status of Refugees. ondertekend 28juli  1951. in werking 22 april 1954.
i

1967 Protocol Relating  to  the  Status of Refugees. ondertekend 31 januari  1967. in werking 4 oktober
1967.

' Zie voor een 0, erzicht Lan i·luchtelingen in internationaal recht Goodii·in-Gill (1996).
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In het Vluchtelingenverdrag wordt vastgelegd wie een vluchteling is, namelijk
een persoon die zijn land heeft verlaten wegens gegronde vrees voor vervolging
vanwege hun ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of het
hebben van een politieke overtuiging, en die de bescherming van dat land niet kan
of wil inroepen vanwege deze vrees. In het Vluchtelingenverdrag wordt ook
vastgelegd dat vluchtelingen nooit mogen worden uitgezet of teruggestuurd naar
(de grenzen van) waar hun leven of vrijheid in gevaar zouden zijn vanwege zijn
ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of politieke
overtuiging. Dit is het principe van non-refoulement, zoals dat in artikel 33 van het
verdrag vastgelegd is7

' Dit verbod op refoulement wordt uiterst ernstig genomen. Maar ook als er geen sprake is van refoulement
in strikte zin, dan nog zijn sommige (Europese) staten huiverig om bepaalde asielzoekers uitzetten. Het
levert dan de vreemde situatie op dat staten besluiten aan bepaalde personen geen asiel te verlenen omdat
het gevaar waarin ze zouden verkeren als niet zo ernstig wordt ingeschat, en dat ze anderzijds toch ook niet
besluiten de betrokkenen terug te sturen omdat het gevaar toch ook weer te groot is. 1n de komende
hoofdstukken zal ik aan de orde stellen hoe Nederland met dit dilemma omgaat, en waarom dit eigenlijk
een dilemma is voor liberale democratische rechtsstaten zoals Nederland.
Vluchtelingschap is volgens het Vluchtelingenverdrag niet een permanente toestand. Vluchtelingschap kan
ophouden als bescherming niet langer noodzakelijk is omdat de omstandigheden in het land fundamenteel
zijn veranderd, of als iemand vrijwillig weer de bescherming van zijn land zoekt dn verkrijgt. In veel
westerse landen, waaronder Nederland werd een vluchteling in principe voorgoed toegelaten. ondanks de
beperking die het Vluchtelingenverdrag geeft.
Nederland is 6tn van de 145 staten die partij zijn bij het Vluchtelingenverdrag en/of het Protocol. Het
Vluchtelingenverdrag is opgesteld na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en richtte zich op Europese
vluchtelingen die het slachtoffer waren van die oorlog. Bij het opstellen van het Vluchtelingenverdrag werd
er nog van uitgegaan dat de Tweede Wereldoorlog veel vluchtelingen had gegenereerd, maar dat het nu
vooral zaak was om hun bescherming te regelen en tegelijkertijd veronderstelde men dat een dergelijke
situatie zich niet opnieuw zou voordoen. Het doel ervan was het bieden van veiligheid en vrijheid aan
mensen in fundamenteel onveilige en onvrije situaties. Toen echter in de jaren vijftig en zestig
dekolonisatie, onafhankelijkheidsstrijd en het bevechten van nieuw te vormen staten opnieuw veel
vluchtelingen genereerden werd de beperking in het Vluchtelingenverdrag tot Europese vluchtelingen van
vddr 1951, in het Protocol verbreed.
In Afrika en in Latijns-Amerika bestaan, in tegenstelling tot in Europa, regionale uitwerkingen van het
Vluchtelingenverdrag. In beide regionale verdragen wordt de definitie van wie vluchteling is uit het
Vluchtelingenverdrag, aangepast aan de regionale situatie. Zo vult het verdrag van de Organisatie van
Afrikaanse Eenheid de definitie  in  1969 als volgt aan. Ook ieder wordt beschermd die gedwongen  is de
plaats te verlaten waar hij gewoonlijk verblijft om bescherming te zoeken in een andere plaats buiten zijn
land van herkomst of nationaliteit, indien dat het gevolg is van externe agressie, bezetting, buitenlandse
overheersing of gebeurtenissen die de openbare orde ernstig verstoren in een deel van, of in het hele land
"·aar deze persoon woont of waarvan  hij de nationaliteit bezit.

Het Amerikaanse verdrag van Cartagena werd  in 1984 gesloten als reactie op de crisis in Midden-Amerika.
Ook dit verdrag verbreedde de definitie uit het Vluchtelingenverdrag. zodat die beter aansloot bij de
regionale context op dat moment. Zo werd er in opgenomen dat ook iedereen bescherming zou moeten
krijgen die zijn land verlaten heeft vanwege aigemeen geweld, buitenlandse agressie, binnenlandse
conflicten. grootschalige schendingen van mensenrechten of andere omstandigheden die de openbare orde

ernstig verstoren. Beide verdragen verbre(len de oorspronkeluke definitie van wie vluchteling is
aanzienlijk. Niet slechts de vijf gronden voor vervolging zijn een reden tot bescherming, maar ook veel
ruimere gronden zoals een situatie van burgeroorlog. Zij gelden niet binnen Europa.
Binnen Europa is een belangrijk verdrag het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de
Mens  (EVRM).  en  dan  met  name  artikel 3. waarin bepaald wordt dat niemand mag worden onderw·orpen
aan onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In de jurisprudentie door het Europese Hof
p·an de Rechten van de Mens is dit zodanig gernterpreteerd dat het voor iedereen geldt die zich op het
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Internationaal recht is neergelegd in geratificeerde verdragen. Daarnaast bestaat
er echter ook zoiets als gewoonterecht: bepaalde normen die algemeen
geaccepteerd zijn. Bepaalde mensenrechten hebben deze status gekregen. Zelfs als
een staat niet vrijwillig partij is geworden bij een verdrag, en het dus niet
ondertekend heeft, is ze desondanks gehouden aan de fundamentele bepalingen
van dit verdrag als er sprake is van gewoonterecht. Schendingen van fundamentele
mensenrechten worden niet langer per definitie gezien als interne
aangelegenheden, maar ze kunnen een zaak van 'de internationale gemeenschap'
worden. Voor het toelatingsbeleid van staten heeft dit concrete consequenties in
die zin dat het principe van non-refoulement in toenemende mate niet alleen geldt
voor staten die partij zijn bij het Vluchtelingenverdrag, maar ook voor staten die
dat niet zijn. Asiel is hiermee een internationale norm geworden.

Het afdwingen van normen is echter notoir moeilijk. Er is geen VN
vluchtelingenorganisatie die dit kan, die sancties kan inzetten als dat nodig mocht
zijn. Er zijn zelfs staten partij bij het Vluchtelingenverdrag die (op grote schaal)
mensenrechten schenden en ook zij worden lang niet altijd daadwerkelijk ter
verantwoording geroepen.

De internationale verdragen en normen beperken de soevereiniteit van staten
aanmerkelijk om te bepalen wie ze al dan niet toelaten als vluchteling. Deze
soevereiniteit is echter uiterst belangrijk voor nationale staten. Het al dan niet
vrijwillig afstaan of delegeren van deze vorm van soevereiniteit is een voortdurend
punt van discussie voor veel staten. (In de volgende hoofdstukken zal onderzocht
worden hoe Nederland deze kwestie hanteert).

Toch werken de meeste internationale verdragen zoals het

Vluchtelingenverdrag vrijwel uitsluitend door middel van nationale staten: staten
voeren ze uit en staten zijn over hun gedrag alleen verantwoording verschuldigd
ten opzichte van elkaar. Het Vluchtelingenverdrag kent zelfs geen
toezichthoudende en controlerende commissie.8 Het Vluchtelingenverdrag werkt
uitsluitend via nationale wetgevingen (in Nederland via de Vreemdelingenwet),

grondgebied van de Raad van Europa bevindt. Daaronder valt ook dat niemand gestuurd mag worden naar
een land waarin hij dit soort behandeling of bestraffing zou moeten ondergaan. Dat geldt dus ook voor
asielzoekers. Artikel 3 EVRM heeft zich ontwikkeld tot een de facto refoulementverbod (Spijkerboer en
Vermeulen 1995,189).
Een ander belangrijk instrument ter bescherming van vluchtelingen is het VN Anti-folterverdrag omdat de
bepalingen daarin geen enkele clausule kennen. Niemand mag ooit onderworpen worden aan folteringen, of
teruggezonden worden naar een situatie waarin dat zou kunnen gebeuren. Dat geldt dus ook voor degenen
die uitgesloten worden door artikel   IF  van  het Vluchtelingenverdrag Daarin is vastgelegd  dat  het
Vluchtelingenverdrag niet geldt voor degenen die zich hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden of
misdaden tegen de menselijkheid. aan ernstige niet-politieke misdaden voorafgaand aan toelating tot het
land van asiel, of aan handelingen die tegenstrijdig zijn met de doelen en uitgangspunten van de VN.
8 Daarin is het anders dan sommige andere verdragen. zoals de beide uitwerkingen van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens: het verdrag van de burger- en politieke rechten (1966 ICCPR), en
dat over economische, sociale en culturele rechten (1966 ICESCR), die alledrie samen wei eens de 'Bill of
Rights' van de VN worden genoemd. UNHCR heeft geen toezichthoudende en controlerende functie met
sanctiemogelijkheid. Noch staten. noch individuen kunnen schendingen van het Vluchtelingenverdrag bij
UNHCR aan de orde stellen.
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met uitzondering van zaken die tot het gewoonterecht zijn gaan behoren. Voor het
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens geldt dit
overigens niet. Dat heeft een eigen Europees Hof voor de Rechten van de Mens
dat juridisch bindende uitspraken kan doen over schendingen door nationale staten
van de verschillende artikelen van het EVRM, waaronder ook artikel 3, het
'refoulement-verbod'. Ook individuen kunnen hun zaken voorleggen. Aan de
uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens   is ook Nederland
gebonden.

De bescherming van vluchtelingen heeft een zeer belangrijke basis in deze
internationale juridische verdragen. Naast deze juridische verdragen en normen
horen echter ook andere (internationale) waarden en normen tot de belangrijke
uitgangspunten of inspiratiebronnen in het vluchtelingen- en asielbeleid. Hierbij
doel ik onder andere op de norm die wel 'internationale solidariteit' wordt
genoemd, maar ook op humanitaire argumenten, op argumenten gebaseerd op
schuldgevoel over in het verleden begane misstappen zoals de afwijzing van
joodse vluchtelingen vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog of juist de
irritatie over dit maar voortslepende schuldgevoel, of argumenten gebaseerd op de
Bijbel.

Belangrijke bronnen voor de norm die wel 'internationale solidariteit' worden
genoemd, waren de VN-rapporten over ontwikkeling, waaronder het rapport van
de Commissie Brundtland 'Our Common Future'  uit  1987;  en het rapport van de
Commissie Brandt 'North-South: A Programme for Survival'   uit   1980.   Deze
rapporten van VN commissies, voorgezeten door belangrijke sociaal-
democratische leiders, gingen over de mondiale problemen van ontwikkeling. Ze
accentueerden het perspectief van de solidariteit en refereerden aan
(oorspronkelijk socialistische en later) sociaal-democratische uitgangspunten als
solidariteit met de zwakkeren in de wereld. Ze achtten daarbij staatsgrenzen niet
van doorslaggevend belang. Mensen die een beroep doen op internationale
solidariteit houden bovendien vaak het Westen medeverantwoordelijk voor de
problemen in de Derde Wereld, en daarom ook medeverantwoordelijk voor het
helpen oplossen er van. In het verlengde hiervan worden vluchtelingenproblemen
gezien als problemen waarvoor het Westen medeverantwoordelijk is, omdat ze
deel zijn van 'onze gezamenlijke wereld'. Hierbij ligt het voor de hand ook een
bredere opvatting van mensenrechten en mensenrechtenschendingen naar voren te
brengen dan die in het Vluchtelingenverdrag vertegenwoordigd is. Ook sociaal-
economische overwegingen - armoedeproblemen - zijn hierbij immers van belang.

Er spelen ook nog andere niet-juridische argumenten een rol, bijvoorbeeld van
religieuze aard. In het asielbeleid van Westerse staten zijn deze veelal van
christelijke herkomst. Daarin kunnen die delen uit de Bijbel aangehaald worden
waarin opgeroepen wordt tot gastvrijheid ten aanzien van vreemdelingen. Zoals in
Mattheils 25, vers 34 en 35 waarin het helpen van medemensen in nood,
waaronder vreemdelingen - gepersonifieerd in Jezus - als reden wordt gezien om
te kunnen delen in het hemelse rijk: 'Dan zal de Koning tot die aan zijn
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rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat
voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want ik had honger en gij hebt
Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was
vreemdeling  en  gij  hebt Mij opgenomen.'  Ook kan Leviticus  19,  vers  33  en  34
worden aangehaald waarin een menselijke behandeling van vreemdelingen wordt
aanbevolen: 'Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, moogt ge die niet
slecht behandelen. Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een
geboren Israeliet. Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf
vreemdelingen geweest in Egypte'.  En ten slotte Hebreers  13, vers  1  en 2, waarin
wordt opgeroepen om vreemden te verwelkomen omdat er wel engelen onder hen
kunnen zijn.

In het nog steeds op christelijke leest geschoeide en voorheen sterk verzuilde
Nederland worden dit soort beelden nog steeds door velen gezien als een
belangrijke bron van argumentatie, hetzij om hun eigen betoog te ondersteunen,
hetzij om het betoog van anderen mee te kunnen aanvallen. Politici kunnen hun
christelijke achtergrond als reden aanvoeren voor het voorstaan van een bepaald
soort toelatingsbeleid. De bijbel schrijft volgens sommigen voor om de armen, de
gemarginaliseerden en de machtelozen te helpen. Hieronder vallen volgens deze
personen ook vluchtelingen. In de samenleving trekken dan ook bepaalde
(kerkelijke) groepen zich het lot aan van degenen die zij als vluchteling zien. Het
oude gebruik van het verlenen van kerkasiel past in die denkwijze. In de volgende
hoofdstukken, waarin een aantal parlementaire debatten uit het Nederlandse
asielbeleid worden geanalyseerd, zal duidelijk worden op welke wijze deze
christelijke beelden een rot spelen in het argumenteren over beheersing en
bescherming.

Zoals gezegd, er zijn ook nog andere argumenten uit deze cluster die in de
literatuur worden genoemd. Dat zijn argumenten waarin de Tweede Wereldoorlog
een rol speelt. Uit deze argumentatie spreekt vaak een zeker schuldgevoel ten
opzichte van degenen die destijds asiel zochten en dat ten onrechte niet vonden in
Nederland. Soms wordt de bekende uitspraak aangehaald van de toenmalige
minister van Justitie Van Schaik,   uit    1933   dat: 'De positie der Joden   in
Duitsland...betreurenswaardig [moge] zijn; om voor asylrecht in aanmerking te
komen is meer nodig.' (Leenders  1993,241).

Nog weer andersoortige niet-juridische argumenten die in de literatuur
behandeld worden, vinden hun herkomst in de liberale politieke theorieg.
Liberalisme gaat uit van twee belangrijke principes: vrijheid en gelijkheid.
Liberaal getinte argumenten in de meest ver doorgevoerde versie pleiten voor
open grenzen voor kapitaal, goederen en mensen. De staat moet zich in deze visie
namelijk verre houden van inmenging in dit soort zaken en 'freedom of movement'
geldt als een universeel mensenrecht. Toonaangevend is in dit verband het debat
tussen Carens en Walzer. Carens (1995) heeft onderzocht in hoeverre er ethische

' Zie Tholen ( 1997) voor een overzicht.
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beperkingen aan het recht op bewegingsvrijheid of vestigingsvrijheid gesteld
kunnen worden als men uitgaat van het liberale gedachtegoed. Hij concludeert dat
er in feite nauwelijks enige beperkingen op kunnen gelden en dat grenzen in
principe open moeten zijn omdat individuen hun liberale rechten moeten kunnen
uitoefenen. Volgens hem kunnen er geen goede morele argumenten aangevoerd
worden die staten rechtvaardigen om mensen te belemmeren autonome
beslissingen te nemen over fundamentele kwesties als waar ze willen wonen. Met
name geldt dat voor vestiging in een ander land waarin de kansen in het leven veel
groter zijn dan in het eigen land. Burgerschap in een westers land is volgens
Carens te vergelijken met feodale privileges in die zin dat deze geerfde status de
kansen in het leven van individuen enorm vergroot. Beperkingen op burgerschap
zijn volgens hem daarom, net als het feodale geboorterecht, moeilijk te
rechtvaardigen. Slechts in het geval dat er zo'n toeloop van mensen zou komen dat
er chaos zou ontstaan, mag toelating beperkt worden. In dat geval zouden namelijk
de andere rechten niet meer functioneren. Dan zou het recht op bewegingsvrijheid
andere (vrijheids)rechten teniet doen. In de praktijk komt deze redenering er op
neer dat het toelatingsbeleid van de zichzelf als liberaal percipierende staten veel
ruimer zou moeten zijn als nu het geval is. Toelating zou slechts vanwege
bescherming van de rechtsstaat mogen worden beperkt.

Carens neemt dit standpunt in als tegenhanger van Walzer (1983). Die nam het
gematigd-communitaristische standpunt in dat staten gerechtigd zijn om
lidmaatschapsvragen soeverein te beantwoorden, omdat die essentieel zijn voor
elke politieke gemeenschap. Elke staat heeft het morele recht om mensen
lidmaatschap toe te kennen of te ontzeggen, uit het oogpunt van het nastreven van
de eigen nationale belangen. Een uitzondering hierop is de plicht die staten hebben
om behoeftigen te helpen als dat henzelf relatief weinig kost. Dat hoeft niet via het
toelaten van mensen te gebeuren, dat kan ook via hulp ter plekke. Als voorbeeld
van mensen die echter w61 toegelaten moeten worden noemt Walzer
vluchtelingen, omdat zij  niet in hun  land van herkomst geholpen kunnen worden 8

Deze morele laag in de debatten geeft overigens ook wel eens aanleiding tot een
zeker cynisme. Zo wordt de doorslaggevende rol van 'where the cameras are' weI
genoemd voor welke zaken op de agenda komen van beleidsmakers, en welke
beleidskeuzes gemaakt worden. Dit kan te maken hebben met de legitimiteit van
politiek en politici: het gaat om debatten voor publiek.

"' Dit standpunt van Walzer past dus het beste bij argumenten over de legitimiteit van nationale helangen
en geeft daaraan een ethische verwoording. Walzer heeft echter ook een zeer scherp oog voor de plichten
van politieke gemeenschappen ten opzichte i·an behoeftige buitenstaanders.  Het standpunt van ('arens
geeft Un van de mogelijke ethische bases aan argumenten in het cluster van humanitaire ovem egingen en
mensenrechtennormen (zie ook Carens  1997).
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2.3 Mensenrechten  en  nationale  belangen: twee tegengestelde  kaders
Zoals hierboven blijkt, wordt er in de literatuur gewoonlijk van uitgegaan dat een
beroep op nationale belangen zal leiden tot de wens tot beheersing van migratie en
dus tot een restrictief toelatingsbeleid. Een beroep op mensenrechten(verdragen)
en humanitaire waarden zal juist grenzen stellen aan de mate van restrictiviteit van
het toelatingsbeleid. Steiner (2000) heeft echter laten zien dat deze tegenstelling de
zaken te simpel voorstelt. Uit zijn analyse van parlementaire debatten over
asielbeleid in Groot-Brittannie, Duitsland en Zwitserland blijkt bijvoorbeeld dat
sommige politici juist vanuit hun humanitaire overwegingen vinden dat
internationale verdragen lang niet ver genoeg gaan in het beschermen van
vluchtelingen. Zij zien een beroep hierop door andere politici daarom soms ook
wel als een pleidooi voor restrictief beleid. Andere politici daarentegen stellen dat
het juist in het belang is van een staat om vluchtelingen toe te laten, bijvoorbeeld
om de ideologische of economische redenen die ik heb geschetst. Een beroep op
nationale belangen hoeft dus niet altijd te leiden tot restrictief beleid, zoals een
beroep op internationale verdragen niet altijd hoeft te leiden tot een ruimer beleid.

Een andere belangrijke kwestie is een voortdurend gevoelde spanning die
voortkomt uit twee tegenstrijdige principes die liberate nationale staten

tegelijkertijd moeten uitdrukken in het asielbeleid: aan de ene kant het behartigen
van de nationale belangen, en aan de andere kant aan de internationale (en
wettelijke) verplichting voldoen om mensenrechten te respecteren. Door deze
spanning wordt in het asielbeleid tegelijkertijd gestreefd naar het beheersen van
migratie en naar het beschermen van vluchtelingen. Joppke (1998) benoemde dit
eerder als een kwestie die voortkomt uit de ingebakken dualiteit van de natie-staat:
de universalistische rechtendimensie en de particularistische identiteitsdimensie.
Gibney (2001) benoemt het als de strijd tussen het democratische principe en het
liberale principe in liberaal-democratische rechtsstaten. En Boswell (2002) noemt
dit het liberale dilemma.

Het komt erop neer dat in democratische staten politici niet anders kunnen dan
de belangen van de burgers behartigen, anders wordt hun legitimiteit bij de kiezers
ondergraven. Hoe groter de aantallen vreemdelingen waarvan de burgers menen
dat ze bij hun toelating te veel lasten en kosten moeten dragen, hoe zwaarder dit
denkkader van nationale belangen, en dus ook van beheersing van migratie zal
wegen. Tegelijkertijd echter is het ook inherent aan deze staten dat zij liberaal zijn,
in die zin dat zij uitgaan van het denkkader van universele (mensen)rechten, en
dus van bescherming van vluchtelingen. Dit leidt bij liberaal-democratische staten
zoals Nederland. tot een onvermijdelijke spanning tussen aan de ene kant het
streven naar beheersing van migratie - waarbij een beroep gedaan wordt op
argumenten gerelateerd aan nationale belangen - dat het beleid naar restrictiviteit
trekt. Aan de andere kant is er het streven naar bescherming van vluchtelingen -
waarbij een beroep gedaan wordt op argumenten over mensenrechten of
humaniteit - dat meer ruimte biedt voor de toelating van asielzoekers.
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De empirische vraag die nu interessant wordt is hoe deze afwegingen in de
Nederlandse controverse in het asielbeleid werden gemaakt. Op welke wijze zijn
de genoemde twee factoren uit de literatuur - enerzijds nationale belangen en
anderzijds mensenrechtelijke en humanitaire overwegingen - van invloed in de
loop van de vijftien jaar, die de controverse in het asielbeleid speelt in Nederland?
Hoe verschuift hun relatieve gewicht in de loop van de tijd? En op welke wijze
komt hiermee ook in het Nederlandse debat de spanningsverhouding tussen

beheersing en bescherming tot uiting?"

3. Twee vooronderstellingen in de controverse

Het zal duidelijk zijn dat in de controverse in het asielbeleid de actoren die uitgaan
van de beide tegenovergestelde denkkaders of frames  -  dat van nationale belangen
en dat van mensenrechten - de twee hierboven genoemde argumenten(bronnen) op
uiteenlopende wijze gebruiken. Zij hebben vanuit hun tegengestelde denkkaders
verschillende visies, over welke beleidsmaatregelen getroffen moeten worden.

In de woorden van Schon en Rein (1994) zou je kunnen zeggen dat de
tegengesteldheid van hun metaculturele denkkaders (metacultural frames) over

asielkwesties ook tot uiting komt in hun institutionele handelingskaders
(institutional action ffames) en in hun beleidskaders (policy  frames).  Met
metaculturele denkkaders bedoelen Schon en Rein de breed gedragen, langdurig in
een bepaalde omgeving bestaande, overtuigingen, waarden en perspectieven
waaruit individuen en instituties putten om betekenis en normatieve richting te
geven aan hun denken en handelen in beleidskwesties. Het gaat hierbij dus om
heel abstracte beelden die bepaalde groepen mensen delen. In Hajers terminologie
(1997) zouden ze epistemic .figures genoemd kunnen worden, naar het
Foucaultiaanse concept epist me. In het asielbeleid zijn dat dus nationale belangen
en mensenrechten.

Institutionele handelingskaders zijn volgens Schon en Rein de overtuigingen.
waarden en perspectieven die bepaalde instituties en belangengroepen 'aanhangen'
en waarvan bepaalde posities ten aanzien van beleid afgeleid worden. Zij zijn dus
minder abstract en staan dichter bij beleid dan de metaculturele denkkaders. Dat
zijn de twee hierboven beschreven kaders van bescherming van vluchtelingen en
beheersing van migratie.

De beleidskaders zijn in deze rangorde het minst abstract en staan het dichtst bij
concrete situaties. Hierbij gaat het om de concrete beleidsmaatregelen waarover
gesproken wordt tijdens de asieldebatten die ik in de komende hoofdstukken zal
behandelen. Het zal duidelijk worden dat het beleidskader van de ene 'partij' gevat
kan worden in termen van restrictieve maatregelen, en dat van de andere in
ruimhartige maatregelen. Zo zijn dus concrete beleidsmaatregelen waarover

H Zie ook Spukerboer ( 1993) voor een interessante benadering van dir probleem.
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tijdens asieldebatten gesproken wordt nauw verwant aan bepaalde institutionele
handelingskaders, maar zij ontlenen hun legitimiteit aan de genoemde
metaculturele denkkaders. In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden hoe
de beide 'partijen' tegenover elkaar staan in hun beleidskaders van ruime of strikte
beleidsmaatregelen, en (deels) in de institutionele handelingskaders van
bescherming en beheersing, maar ook in hun metaculturele denkkaders van
mensenrechten en humanitaire overwegingen. en nationale belangen. Het zal
echter blijken dat dit geen een-op-een relatie is.

Beide zijn het echter op een ander niveau wel degelijk met elkaar eens, of beter
gezegd, zij gaan vanzelfsprekend uit van gedeelde vooronderstellingen als zij
debatteren welke beleidsmaatregelen genomen moeten worden en waarom juist
die. De ene vooronderstelling gaat over de soevereiniteit van de nationale staat. De
andere betreft de mogelijkheid om een zinvol onderscheid te maken tussen echte
en onechte vluchtelingen.

Deze vooronderstellingen van het asielbeleid zon niet toevallig nauw verwant
aan die van de internationale betrekkingen. Asielbeleid is immers een onderdeel
van internationale betrekkingen, in die zin dat het bij asielbeleid gaat om
verhoudingen tussen staten. Die zijn deels vastgelegd in internationale verdragen,
zoals het Vluchtelingenverdrag. Vluchtelingen zijn mensen die zich in een
fundamenteel onveilige situatie bevinden waartegen hun staat hen niet (meer) wil
of kan beschermen. Zij zoeken veiligheid bij een andere staat. Asielverlening kan
hierbij echter leiden tot spanningen tussen staten van herkomst en staten van
asielverlening. De staat waarop zij een beroep doen voor hun veiligheid zit vaak
niet te wachten op mensen die de goede betrekkingen in gevaar brengen met de
staat die zij ontvluchten. Met het toelaten van een persoon als vluchteling zegt een
staat immers dat de andere staat tekort schiet in 66n van haar meest fundamentele
taken ten opzichte van haar burgers. En omgekeerd kan de staat van herkomst
vinden dat de asielverlenende staat staatsvijandige elementen of terroristen
onderdak biedt.

De asielverlenende staat kan ook in de problemen komen omdat ze een conflict
uit een andere staat importeert, in die zin dat vluchtelingen uit beide zijden van
een conflict naar een bepaalde staat kunnen vluchten en op dat grondgebied het
conflict kunnen voortzetten. Een ontvangende staat kan bang zijn voor een 'vijfde
colonne', voor onruststokers. voor (communistische) spionnen, of terroristen onder
de vluchtelingen, die haar veiligheid bedreigen.

Asielverlening kan ten slotte ook leiden tot spanningen tussen verschillende
staten waar asielzoekers naartoe gaan en die elkaar kunnen beschuldigen van
afschuiven van de last. zoals dat het geval is binnen verschillende landen van
(West-) Europa. Al deze verschillende en soms tegenstrijdige interpretaties van
zekerheid en veiligheid spelen een rol in het asielbeleid'2.

1' In termen van de realistische traditie binnen de studie van de internationale betrekkingen (zie
bijvoorbeeld Viotti & Kauppi  1993) zou men zeggen dat asielbeleid daarom hoort tot de zogenaamde 'hoge
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Asielbeleid is dus een onderdeel van internationale betrekkingen. Dat
internationale systeem rust op twee pijlers: enerzijds soevereiniteit en anderzijds

burgerschap (Hollifield 2000,175). Het gaat dus over de staat en de natie. In het
geval van vluchtelingen en migranten: over wie zich op het territorium van een
staat mag bevinden en wie gerechtigd is een claim op de gemeenschap te doen.
Dat betekent dat duidelijk moet zijn dat een staat hierover zeggenschap heeft.
hierop kan sturen. En dat betekent dat de staat een onderscheid moet kunnen
maken tussen rechthebbenden en niet-rechthebbenden bij de regels die gesteld
worden. Enerzijds moet er dus sprake zijn van soevereiniteit over toelating en
sturingsmogelijkheden hierop. Anderzijds moet er sprake zijn van de mogelijkheid
een zinvol onderscheid te maken tussen wie wei en wie niet voldoet aan de regels
van de staat, in dit geval wie weI en wie niet een echte vluchteling is en dus terecht
een beroep doet op bescherming door de staat, in de vorm van asiel en (tijdelijke)
opname in de gemeenschap.

3.1 Zinvol onderscheid tussen echte en onechte vluchtelingen
Echte vluchtelingen moeten beschermd worden. Hierover is iedereen het eens. Dit

uitgangspunt impliceert dat er ook onechte vluchtelingen zijn. Dan moet er dus
een zinvol onderscheid te maken zijn tussen wie echte vluchteling is en wie niet.
De parlementaire debatten over asielbeleid die in de volgende hoofdstukken aan
de orde komen, gaan over waar nu precies het onderscheid tussen echte en onechte
vluchtelingen ligt, maar laten de vraag of dat onderscheid wel zinvol te maken is
buiten beschouwing. Niet alleen de politici gaan hiervan uit, ook in de meeste

juridische literatuur en in de meeste literatuur uit de hoek van de internationale
betrekkingen over asielbeleid is dit een vanzelfsprekend uitgangspunt.

Het Vluchtelingenverdrag lijkt hierbij een soort onaantastbare status te hebben.
De hierin opgenomen, en ook hierboven aangehaalde juridische definitie van wie
vluchteling is, lijkt hierbij vanzelfsprekend. Uit een onderzoek dat Hathaway
(1991) heeft gedaan naar de Traveaux Pr€paratoires. de notulen van de

onderhandelingen tussen de staten over het vormgeven van het
Vluchtelingenverdrag, blijkt echter dat deze definitie bepaald niet onomstreden
was ten tijde van het opstellen van het verdrag. Er is juist heel hard over
onderhandeld.   In    1951    was de Koude Oorlog   erg   koud. Het Oostblok stond
tegenover het Westen, ook in deze onderhandelingen. Hathaway toont aan dat in
het internationale vluchtelingenrecht niet voor de "onverbrekelijke eenheid van
mensenrechten" is gekozen. Integendeel, de focus was bij uitstek gericht op zaken
die in het voormalige Oostblok steeds problematisch waren, zoals bescherming
door de staat van zaken als etniciteit en nationaliteit, religie, of het hebben van een
niet-welgevallige politieke overtuiging. In tegenstelling tot slachtoffers van

politiek'. in tegenstelling tot het integratiebeleid dat bijvoorbeeld gaat over zaken als sociale voorzieningen
en daarmee geen strategische staatsaangelegenheid is in de ogen van deze realisten.
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politieke onderdrukking, werden daarom personen aan wie andere (sociaal-
economische) basisrechten werden onthouden zoals voedsel, gezondheidszorg of
scholing, niet als vluchteling gezien, behalve als hun situatie voortkwam uit hun
burger- of politieke situatie, bijvoorbeeld als uiting van discriminatie. Deze
sociaal-economische aspecten waren bij uitstek de zaken waarin een aantal
Westerse landen niet uitbionk. Hathaway concludeert op basis van zijn onderzoek
dat het Vluchtelingenverdrag bijgevolg een eenzijdige en politiek
bevooroordeelde, gekleurde basis geeft aan het vluchtelingenrecht, door
bescherming te garanderen aan degene wiens burger- of politieke rechten worden
geschonden. zonder degene te beschermen wiens sociale- of economische rechten
worden geschonden.

Ook Zolberg c.s. (1992) relativeren de vanzelfsprekendheid van de definitie van
wie vluchteling is zoals die in het Vluchtelingenverdrag staat. Zij doen dat op
basis van een historisch onderzoek naar vluchtelingen genererende situaties vanaf
de zestiende eeuw. Zij menen dat de grond voor erkenning als vluchteling niet
schendingen van burger- en politieke rechten moeten zijn, maar het blootgesteld
worden aan levensbedreigend geweld. Het blijkt namelijk levensbedreigend
geweld te zijn, dat leidt tot gedwongen migratie. Dit geweld kan de vorm hebben
van bedreiging door een agressor, of het kan een nevenproduct zijn van de
omstandigheden. Geweld verwijst in deze opvatting niet alleen naar direct fysiek
geweld, maar ook naar omstandigheden met hetzelfde effect. En leven definieren
Zolberg c.s. niet alleen als biologisch bestaan, maar ook als sociaal bestaan,
inclusief de materiele en organisatorische voorwaarden die hiervoor onontbeerlijk
zij n.

Waar dus de juridische vluchtelingendefinitie uit het Vluchtelingenverdrag
vanzelfsprekend lijkt, worden in deze studies vanuit politicologische en historische
hoek hierbij kanttekeningen geplaatst. Het onderscheid tussen echte en onechte
vluchtelingen zou volgens hen anders ingevuld moeten worden. Ook deze
kritische auteurs echter gaan vanzelfsprekend uit van de vooronderstelling dat het
mogelijk is om een zinvol onderscheid te maken tussen echte en onechte
vluchtelingen. Zij vragen zich dus af waar het onderscheid moet liggen, niet of het
nog zinvol gemaakt kan worden. Ook in de debatten over asielbeleid die in
Nederland in de afgelopen vijftien jaar gehouden zijn wordt als vanzelfsprekend
uitgegaan van de mogelijkheid om een zinvol onderscheid te maken tussen echte
en onechte vluchtelingen. Het is nu interessant om te onderzoeken hoe wordt
omgegaan met de problemen die het maken van dit onderscheid in de praktijk
oplevert.

3.2 Soevereiniteit van nationale staten over toelatings- en uitzettingsbeleid
De andere algemeen geldende vooronderstelling die de beide 'partijen' (de
voorstanders van strikt asielbeleid en de voorstanders van ruim asielbeleid) in het
asielbeleid delen, is dat soevereine staten de relevante partijen zijn in
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asielkwesties. Een vluchteling is namelijk een persoon waarvan de normale relatie
met de staat verbroken is (Shacknove 1985). Hiermee  komt een persoon  in  een
fundamenteel onveilige situatie terecht waarin de staat hem of haar niet (langer)
wil of kan beschermen tegen vervolging. Andere staten moeten de bescherming
dan vervangend bieden. Het systeem van asiel is - zoals ik al eerder aangaf - een
interstatelijk systeem. Het betreft afspraken die tussen staten worden gemaakt,
waarbij zij zich ertoe verplichten om (bepaalde) taken over te nemen van een staat
die een (bepaald soort) conflict heeft met een burger. De literatuur over asiel in de
studies van internationale betrekkingen gaat dan ook veelal over de kwestie hoe
staten vorm geven en vorm moeten geven aan deze verplichting.

Het boek dat Loescher & Mohanan (1989) hebben samengesteld. getiteld
Refugees and International Relations, is een klassieker geworden in
vluchtelingenstudies. Loescher en Mohanan noemen als aanleiding voor het
samenstellen van dit boek dat enkele tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog
miljoenen vluchtelingen over de hele wereld een 'serious challenge to international
order' betekenen. Het boek gaat over waaruit die 'challenge' bestaat en hoe staten
hiermee om (kunnen) gaan. Opmerkelijk gegeven hierbij is overigens dat
momenteel deze vorm van asiel vanzelfsprekend is, maar dat het niet altijd zo is
geweest dat vluchtelingschap automatisch gebonden is geweest aan (relaties
tussen) staten. Lange tijd is er bijvoorbeeld sprake geweest van kerkasiel of asiel
dat door steden verleend werd, ook in Nederland.

Nauw verbonden aan het asielsysteem als afspraak tussen staten, is het
uitgangspunt dat staten hierbij soeverein zijn in het bepalen aan wie zij wel en niet
bescherming willen verlenen, wie ze tot het territorium willen toelaten en op
welke voorwaarden, en wie ze niet willen toelaten of willen uitzetten van het
territorium. Soevereiniteit betekent de hoogste autoriteit hebben over een bepaald
territorium, een uitgangspunt dat niet alleen binnen Nederland, maar wereldwijd
vanzelfsprekend wordt gevonden, ook al was soevereiniteit natuurlijk nooit
absoluut!3

Staten worden dus soeverein geacht in het al dan niet toelaten (en uitzetten) van
vreemdelingen. Daaraan ten grondslag ligt het denken in onderscheiden nationale
staten, zoals die op een wereldkaart te zien zijn. Dit is een relatief recente
uitvinding. Tijdens het grootste deel van de geschiedenis waren grenzen
onduidelijk en ook niet vastgelegd op kaarten. Als er al staatsmacht was, dan was
deze sterk in 'het centrum', maar werd ze zwakker naar de grenzen toe. Er waren
veel nauwelijks aan de centrale staatsmacht gerelateerde periferieen en
grensgebieden. Inmiddels echter worden staten gedefinieerd als nationale staten, in
die zin dat de natie en de staat zouden samenvallen: de culturele en de politieke
eenheid zijn dan 66n. Dit wortelt in de ideologie van het nationalisme waarin een
natie zichzelf moet regeren en de staat de belangen en identiteit van de natie moet

1' Soevereiniteit heeft altud interne en erterne beperkingen gehad. Intern waren er bijvoorbeeld
maatschappeluke subsystemen. zoals in Nederland de zuilen. Externe beperkingen waren er bijvoorheeld in
de vorm van het afdwingen van religieuze tolerantie bij de Vrede van Westfalen (Joppke 1998:  139).
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veiligstellen. Grondgebied. cultuur en identiteit komen dan samen'4. De politieke
gemeenschap valt samen met de culturele gemeenschap. De grenzen van de natie-
staat geven de grenzen aan van haar verplichtingen. Er is een duidelijk
onderscheid tussen burgers en niet-burgers. Hierbij kunnen niet-burgers het object
zijn van liefdadigheid of medelijden, maar het verlenen van steun aan hen is geen
kwestie van verplichting of rechtvaardigheid. Staten zijn soeverein in hun
buitenlands beleid en dus ook in hun immigratie- en asielbeleid. Men kan zeggen
dat met het instellen van nationale staten, waarin dus natie en staat samenvallen,
ook pas 'buitenlanders' zijn ontstaan in de huidige betekenis van het woord. Het
concept van buitenlander, immigrant of emigrant is pas zinvol  in het kader van de
nationale staten en hun ideologie van nationaal burgerschap' 5.

Een belangrijk gevolg van deze visie op het verbonden zijn van mens, cultuur,

volk en grondgebied in het hierboven geschetste gangbare beeld. waarin mensen
niet alleen ergens leven, maar daar ook horen, is de suggestie van een 'natuurlijke'
ordening, waarmee ook een norm wordt gevestigd, een morele legitimering (Gupta
en  Ferguson 1992). Mensen worden hiermee immers ook vastgepind  in het gebied
waar ze 'horen'. Het beheersen van immigratie is een manier om de 'natuurlijke'
orde in stand te houden. De homogeniteit van nationale staten wordt ermee

onderstreept.

14 Mensen horen in deze opvatting vanzelfsprekend bij een bepaalde plaats. De centrale elementen in dit

idee komen ,·rijwel iedereen natuurlijk  \·oor (zie onder andere Malkki 1992. Stokke  1993. en Clifford
1994). De wereld is opgedeeld in naties. Hun onderscheiden grondgebieden zijn soeverein. Op een wereld-
kaart zie je dan ook gebieden met duidelijke grenzen, zonder overlappingen. Een grondgebied, cultuur en
volk zijn daarhij op een natuurlijke manier verbonden. De hegrippen etnos en etniciteit impliceren dit
intrinsieke verband. De drie elementen. grondgebied. volk en cultuur. vormen samen 'het land'. Je praal dus
over Nederland. en de Nederlanders, met de Nederlandse cultuur. die bij elkaar horen. De grond wor(it zelfs
letterlijk verbonden met het p·olk als mensen bijvoorbeeld een handje grond meenemen ,an hun land als ze
het moeten verlaten, of als jemand de grond kust als hij/zij weer p·oet zet op de nationale bodem. Mensen
horen daarom slechts bij utn cultuur. Niet voor niets worden woorden als 'autochtoon' en vroeger
'inboorling' en 'inheems' gebruikt. Het drukt de verbinding uit van ergens geboren zijn met het grondgebied.

Het  geeft  ook een wij-zij onderscheid  aan: 'uij' horen  hier  wei, zij 'horen'  hier  niet. De natuurlijke
verbondenheid van mensen en culturen wordt vaak in aan de natuur ontleende beelden beschreven. Met

name wortels zijn een populaire metafoor. Mensen en culturen zijn geworteld in de grond, net als bomen.
Een natie is als een grote genealogische boom die in de grond geworteld is. k kunt deel zijn van maar edn
boom en dus ook maar,an den cultuur. Dit is de reden Li aarom mensen maar het beste op de plaats kunnen

blijven wonen waar ze geboren en getogen zijn, daar waar hun volk en hun cultuur is.
Als de cultuur als een stabiel, bijna een organisch geheei wordt gezien, dat zich op un plaats bevindt, is
verplaatsing daarrnee een anomalie. Als mensen weggaan van de plaats waar hun gemeenschap is
gevestigd, dus als zij migreren. raken zij in dit beeld ontworteld. Met de ontworteling verliezen deze

mensen hun cultuur. tradities en identiteit. In het 'nieuwe' land komen mensen terecht in een totaai
#reemde wereld. temijl zij zich in de gemeenschap naaruit zij komen.  \ ertrouwd en thuis voelden.  Daar is
tenslotte de plaats waar zij leetden met een onproblematische cultuur en identiteit. Verplaaisingen leveren
problemen op wor de betrokkenen. Bij#·oorbeeld of ze nu loyaal moeten zijn met de natie en de staat

w·aaruit  ze  \·ertrokken  zijn.  of  met  die  waar ze naartoe gegaan  zijn.  (zie  ook  Van  der  Horst  20()1   en
Broeders & Meurs 2()02, voor het idee van nationalisme in het asielbelcid)
" Zie  Leenders (1993)   rooreen beschrijeing,an dit proces in Nederland gedurende de negentiende en het
begin  van  de  m·intigste  eeuR'.  Daan·oor  w·aren er natuurlijk  wel  ,-reemdelingen.  maar dan  in  de  zin  w·an
mensen die toe'lating verzochten tot bgoorbeeld een stad. Zij hadden daan·oor geen paspoort nodig.
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Geen wonder dus dat toen nationale staten tot stand kwamen dit tot beperkingen
leidde op de mobiliteit van mensen. in de vorm van duidelijke grenzen om de
eigen bevolking heen, waarvan het niet de bedoeling was dat die zonder controle
door 'buitenlanders' overschreden zouden worden. De al dan niet symbolische
grenzen van een eenheidstaal, onderwijs en ook een vorm van verzorging voor de
eigen burgers, leidden tot beperkingen van grensoverschrijdende migratie. Staten
probeerden vat te krijgen op wie er bij de gemeenschap hoorde en wie niet, en
hiermee ook controle te krijgen over de bevolkingsmobiliteit over grenzen heen
(Soysal 1994:17). In het begin van de twintigste eeuw werden paspoorten en
nationale identiteitskaarten gerntroduceerd, waarmee de status van nationaal
burger werd vastgelegd en hiermee dus ook die van vreemdeling van staatswege

I 6

werd gecontroleerd.
Met het proces van natie-vorming, werd homogenisering een middel en een

doel. Hiermee werden vreemdelingen een fundamenteel probleem voor nationale
staten. Bauman (1995) laat zien dat de vreemdeling een potentiele bedreiging voor
de sociale orde wordt, die wordt gevormd door de tegenstelling tussen vrienden en
vijanden. De vreemdeling is niet te classificeren als vriend of als vijand en behoort
tot de 'undecidables'. Vreemdelingen zijn namelijk noch vrienden - fysiek en
moreel dichtbij - noch vijanden - fysiek en moreel veraf Hiermee verstoren zij de
voor de nationale staat fundamentele dichotomie van vrienden en vijanden. Voor
vrienden voelt men verantwoordelijkheid, vijanden bestrijdt men. Voor de omgang
met vreemdelingen bestaan echter geen duidelijke regels. Er is volgens Bauman
nauwelijks een grotere anomalie te vinden dan de vreemdeling. I 7

Het is een interessante empirische vraag in hoeverre ook in de Nederlandse
controverse in het asielbeleid de soevereiniteit over toelatingsvraagstukken als
vanzelfsprekend uitgangspunt wordt genomen en op welke wijze hierbij
asielzoekers en afgewezen asielzoekers gezien en behandeld worden.
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Migratie-statistieken kwamen dan ook pas op met de consolidatte van nationale staten. Ze
weerspiegelden de "concern of [state] bureaucrates to attach people to domiciles where they can be
registered, enumerated, taxed. drafted and watched."  (Tilly  1978:49, zoals geciteerd in Soysal 1994:190
noot  2).  Het  is  dus geen toeval  dat de eerste statistieken over internationale migratie I·erzameld werden  na
de Napoleontische oorlogen, een periode die gekarakteriseerd werd door intensieve pogingen van in dit
geval de Franse staat om een nationale eenheid te bewerkstelligen.  (Taft en Robbins 1955, zoals geciteerd
in Soysal (1994:14)." Hij staat tussen J·riend en vijand, tussen orde en chaos. binnen en buiten. Hij staat voor het mogelijke
verraad en onbetrouwbaarheid van vrienden, voor de doortraptheid van vijanden, voor de feilbaarheid van
de orde, en het penetreerbaar zijn van het binnen. Deze onduidelijkheid in classificatiemogelijkheden .·ordt
als erg bedreigend ervaren voor de nationale staat. Het doel van de nationale staat was juist om onderscheid
te maken tussen 'insiders' en 'outsiders'. dus tussen burgers en zy die dat niet zijn. Volgens Bauman is de
nationale staat met name bedoeld om met het probleem van vreemdelingen om te gaan. veel meer dan met
Vuanden. In het kader van de ideologie van het nationalisme is het maar het beste om vreemdelingen
helemaal niet te ontmoeten. Maar dat kan niet meer. „ant ze zijn er nu eenmaal. Daarom wendt men zich
volgens Bauman tot de op lidn na beste oplossing: hen niet echt te ontmoeten. net te doen alsof het een
ontmoeting is. een l'ergegnung in plaats van een Begegnting hebben. Belangrijk daarbij is een combinatie
van een aantal technieken om de relatie met de ander te de-ethicaliseren'. Het algemene elfect daanan is
de ontkenning van de w·reemdeling als moreel object en moreel subject. Of beter, de uitsluiting van situaties
waarin aan de vreemdeling morele betekenis toegekend zou moeten .orden.
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3.3 De rol van gedeelde vooronderstellingen in de controverse
Deze twee vooronderstellingen zijn volgens de literatuur die ik behandeld heb in
het algemeen vanzelfsprekend in asielbeleid, of in de woorden van De Swaan: ze
zijn 'vanzelfzwijgend'. De empirische vraag is nu op welke manier ze tot uiting
komen in debatten over asielbeleid in de Tweede Kamer, en vooral welke rol ze
spelen in de controverse in het asielbeleid. Schon & Rein ( 1994) stellen namelijk
dat beleidscontroverses kunnen leiden tot impasses en verlamming. Een
mogelijkheid om uit een beleidscontroverse te komen kan volgens hen gelegen
zijn in datgene waarover de verschillende actoren het w61 eens zijn. Hierboven heb
ik aangegeven dat in de controverse in asielbeleid dit gevonden kan worden in de
gedeelde vooronderstellingen die beide 'partijen' w61 delen. Interessant is niet
alleen in hoeverre uit de debatten blijkt of deelnemers deze gezamenlijkheid
erkennen maar ook of het ze handvatten biedt om uit de controverse te komen over
nationale belangen en mensenrechten in het asielbeleid.

4. De 'global context' van de controverse: mondialisering

De controverse in asielbeleid speelt zich natuurlijk niet af in een vacuum. Edn van
de belangrijkste ontwikkelingen in de context op het terrein van asiel is de
zogenaamde mondialisering. In de volgende hoofdstukken zal ik onderzoeken op
welke wijze verschillende aspecten van mondialisering als context van asielbeleid
een rol spelen in de debatten. Om helder te maken wat ik onder mondialisering
versta in dit onderzoek, splits ik mondialisering als relevante context in de
volgende paragraaf uit naar veranderingen op het domein van migratie, en
veranderingen in soevereiniteit en sturingsmogelijkheden in nationale staten. Deze
terreinen zijn belangrijk om te kunnen duiden wat er in de parlementaire debatten
over asielbeleid gebeurt, en waarom dat zo gebeurt.

Mondialisering kan gezien worden als het 'kleiner' worden van de wereld, in die
zin dat via deeiname aan 66n wereldeconomie, de onderlinge afhankelijkheid
tussen de verschillende delen en landon van de wereld sterk toeneemt.
Mondialisering is dus de ontwikkeling waarin mensen en plaatsen over de hele
wereld in toenemende mate met elkaar verbonden raken in wereldwijde
afhankelijkheidsnetwerken. Op zich is mondialisering geen nieuw verschijnsel. De
reden dat er momenteel zo veel over wordt gesproken is dat het proces de
afgelopen decennia, en vooral vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw. in een
enorme versnelling is geraakt. Dat uit zich bijvoorbeeld in het losser raken van
politiek, economie en cultuur van bepaalde plaatsen en staten. Dit wordt wei
deterritorialisering genoemd. Met mondialisering gaat ook samen dat de
samenleving ondoorzichtiger wordt en meer onbeheersbare risico's kent. Dit wordt
wei de ongekende (of ook wel ondoorzichtige) samenteving (DOS) genoemd (Van
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Gunsteren en Van Ruyven 1995). Beide aspecten zijn terug te zien op de terreinen
die ik hieronder behandel als relevante context voor de controverse in het
asielbeleid.

4.1 Migratie, asiel en mondialisering
Op het terrein van migratie is een van de meest in het oog springende
ontwikkelingen sinds ongeveer de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige
eeuw, dat veel meer mensen vluchten en dat ze van verder weg komen, uit meer
verschillende herkomstlanden. Dit wordt wei respectievelijk acceleration en
globalisation van migratie    genoemd    (Castles    &    Miller    1993,    8).    Betere
communicatie- en transportmiddelen spelen hierbij een belangrijke rol. Er is
hierdoor een grotere diversiteit in de plekken van herkomst an in de plekken van
aankomst van (gedwongen) migratie.

Hiermee hangt een ander aspect samen in verband met mondialisering: de
oorzaken en het karakter van een aantal oorlogen zijn veranderd. Waar vroeger,
tijdens de Koude Oorlog, conflicten een ideologische lading hadden, wordt er nu
vaak een etnische lading aan toegeschreven De oorzaak van het gedwongen
vluchten is hierdoor ook ingrijpend veranderd. In de periode van de Koude Oorlog
waren de meeste vluchtelingen die in bijvoorbeeld Nederland kwamen,
slachtoffers van onderdrukking en schending van mensenrechten door staten: de
Tsjechen, Hongaren, Chilenen, Argentijnen, Vietnamezen waren allen het
slachtoffer van dictatoriale, onderdrukkende regimes. Na de val van de muur
hebben de meeste vluchtelingen die naar Nederland kwamen hun land
noodgedwongen verlaten als gevolg van burgeroorlogen en het optreden van
zogenaamde 'warlords' in Somalie, Afghanistan, Angola, Sierra Leone, Soedan. In
plaats van oorlogen tussen staten met legers, is er nu dus vaker sprake van
oorlogen binnen (zwakke) staten, waarbij soms een staatsleger en een privdleger
tegen elkaar vechten, en soms verschillende privdlegers elkaar bevechten. Hierbij
zijn soldaten trouwens niet altijd als zodanig herkenbaar, maar 'verdwijnen' zij
regelmatig in de bevolking. Er vallen in deze nieuwe oorlogen vaak veel meer
burgerslachtoffers dan militairen. omdat ook burgers een doelwit zijn geworden.

Hierbij hebben conflicten vaak ook nog een transnationale dimensie. Een deel
van de bevolking van staten waarin conflicten spelen verblijft niet op het
grondgebied van die staat, maar in een andere staat. Hieronder zijn ook
vluchtelingen. Zij zijn echter door de mogelijkheden die communicatie- en
transportmiddelen, in staat om op dagelijkse basis bij het conflict betrokken te
blijven. Dat kan leiden tot long-distance nationalism zoals Anderson (1992) dat
noemt. Deze mensen geven financiele steun aan verzets- en

bevrijdingsbewegingen in hun land of regio van herkomst, maar zijn zelf absoluut
niet van plan om ooit zelf in het 'bevrijde' gebied te gaan wonen.

Door deze veranderingen zijn ook de redenen om te vluchten na de Koude
Oorlog veranderd. Combinaties van politieke en andere redenen zoals etnische
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zuiveringen, ontwrichting van de (economische) orde, en bijvoorbeeld
milieuproblemen komen veel voor: dit heet ook weI de migration-asylum nexus
(o.a. Castles 2004,211 ).  Het is uiterst moeilijk om zelfs maar le interpreteren waar
de balans tussen de verschillende redenen ligt. Met het einde van de Koude Oorlog
is tegelijkertijd de ideologische basis voor het verlenen van asiel grotendeels
verdwenen. Vroeger kwamen degenen die 'met hun voeten stemden' tegen 'onze
vijanden' vrijwel automatisch voor bescherming in aanmerking, omdat met hun
vlucht naar 'onze kant' maar weer eens aangetoond was hoe slecht onze vijand was
en hoe goed wijzelf'8. Nu er niet meer zo'n mooi omschreven vijand is, vervalt
deze  basis  voor het verlenen van asiel" Hiermee  komt er tegelijkertijd  meer
aandacht voor tijdelijke bescherming en opvang in de regio. Waar vroeger het
verlenen van asiel permanente vestiging betekende, wordt bescherming nu beperkt
tot de periode dat de situatie in het herkomstland onveilig is. Waar opvang van
asielzoekers in Westerse landen vroeger vanzelfsprekend was, wordt nu het belang
van opvang in de regio benadrukt omdat daar de kosten lager zijn en vluchtelingen
sneller geneigd zouden zijn naar huis terug te keren. Zo is terugkeer een centraal
item geworden in het asielbeleid.

De manieren waarop mensen vluchten zijn ook veranderd: netwerken (van
bekenden die informatie kunnen verschaffen en kunnen adviseren in reisdoel en
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route  ) en (al dan niet criminele) mensensmokkel zijn in belang fors toegenomen.
Hierbij zijn migratieregels niet altijd doorslaggevend voor migranten. Castles legt
dit uit door er op te wijzen dat mensen uit de middenklasse van ontwikkelde
landen vaak een positieve visie hebben op de staat en de wet, maar dat voor vele

lh Daarbij Rerd in Nederland tegelijkertijd door linkse mensen steun verleend aan slachtoffers van rechtse
dictaturen ioals in Latijns Amerika. en door rechtse mensen aan slachtoffers van linkse dictaturen zoals in
Oost   Europa,   maar   er   waren ook mensen uit bijvoorbeeld de kerken.   die de signatuur   van   het
onderdrukkende regime niet zo belangrijk vonden bij hun keuze om slachtoffers ervan te helpen.
/9

Chimni ( 1998) w·Ust in dit kader terecht op het gevaar van te veel nadruk op vluchtelingen-zijn-nu-zo-
anders. De mi·th of,/iffeie,ice kan ook een handig alibi zijn om mensen uit te sluiten nu de ideologische

basis p'an het verlenen ; an asiel is weggevallen.
"' Een aan deze netw erken gerelateerde ontw·ikkeling   is dat ook de manier van leven  in de landen van asiel
(vestiging) is z·eranderd. Vroeger w·as er meestal sprake van Chet streven naar) uiteindelijke structurele en
culturele integratie ot assimilatie, na een periode van 'ontheemd' en 'in limbo' zijn. Nu is het moeilijk te
negeren  dat  veel  (gedwongen)  migranten  een transnationaal bestaan hebben met economische, sociale,
politieke en culturele aspecten. Ze onderhouden in hun dagelijkse lei'en sociale contacten met familie en
vrienden  in hun  land van herkomst o f in de diaspora, sturen elkaar videobanden van feesten en optredens.
kruiden en lekkemuen, maar onderhouden of starten ook economische activiteiten over grenzen heen,
lobbyen transnationaal. gericht op politieke veranderingen in hun land van herkomst. maar ook gericht op
hun situatie en rechten in de Ierschillende vestigingslanden transnationale gemeenschappen ontstaan (zie
o.a. Basch c.s. 1992, Fog Olwig & Hastrup 1997, Al-Ali c.s. 2001).
Ook dit heeft  zijn ge, olgen  & oor de nationale staten waarin (gedwongen) migranten zich \'estigen.  zoals
Nederland. en hun streven naar culturele homogenisering. Er is nu eerder sprake van culturele

hybridisering.  In de landen  i ati i estiging zijn mensen en gemeenschappen te vinden die geheel gericht zijn
op integratie in het land van iestiging. Maar er zijn ook mensen en gemeenschappen die (,·rijwel) geheel
gericht zUn op hun landen i·an herkomst.  En er zijn mensen en gemeenschappen die zowel geYntegreerd zijn
in het land van vestiging als gericht op het land van herkomst. De opvattingen over wat 'thuis' is veranderen
napenant: thuis is niet meer automatisch het land , an \·estiging. of het land van herkomst (zie Graham &
Khosravi 1997).
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anderen die uit inefficiente, corrupte en/of gewelddadige landen komen de dingen
wat anders liggen. Zij moeten hun leven leiden ondanks, niet dankzij de staat.
Vanuit dit perspectief worden migratieregels soms geYnterpreteerd als gewoon een
volgende hobbel die op een inventieve manier genomen moet worden, in plaats
van een doorslaggevende reden om te blijven waar men is.

Arbeid, vlucht, gezinshereniging: meerdere soorten migratie komen nu
tegelijkertijd voor, en de ene vorm kan tot de andere leiden. Soms wordt een
bepaalde vorm van migratie aangemoedigd door ontvangende landen, bijvoorbeeld
immigratie van hoogopgeleiden voor bepaalde soorten arbeid en zijn andere
soorten migratie een bijproduct - al dan niet legaal. Een voorbeeld is de komst van
laagopgeleiden voor huishoudelijk werk, die via netwerkmigratie mogelijk wordt.
Dit wordt wei differentiation van migratie  genoemd  (Castles  &  Miller  1993,  8)
Voor staten heeft dit belangrijke gevolgen. De toepassing van verschillende
regimes van maatregelen voor verschillende soorten van mobiliteit van mensen
wordt steeds moeilijker te handhaven want steeds ineffectiever door de
differentiatie van migratie.

Steeds meer zijn staten ook plaatsen geworden die niet meer uitsluitend of land
van vestiging, of land van transit of land van herkomst, van (gedwongen)
migranten zijn, maar vaak alledrie tegelijkertijd (Thouez 2003). Zo is bijvoorbeeld
Nederland het land van vestiging voor bepaalde categorieen migranten waaronder
vluchtelingen, maar ook voor gezinsherenigers, voor bepaalde arbeidsmigranten
(voor heel hoog- en heel laagopgeleid werk) en voor mensen die voor een
opleiding komen. Nederland is een land van transit voor bepaalde migranten,
waaronder ook vluchtelingen, die niet in Nederland asiel willen aanvragen maar
bijvoorbeeld in Groot-Brittannie, voor arbeidsmigranten (zonder papieren) die
voor seizoenswerk hier komen en dan weer verder trekken. En Nederland is een
land van herkomst voor bijvoorbeeld hoogopgeleide mensen die in het buitenland
willen werken bij transnationale ondernemingen of (non-)gouvernementele
organisaties (ngo's). Ook deze factor draagt bij aan de onoverzichtelijkheid van
migratie voor beleidsmakers.

4.2 Sturingsmogelijkheden, asiel en mondialisering
Mondialisering kan leiden tot een belangrijk politiek probleem dat op dit moment
het asielbeleid in veel Westerse landen bernvloedt. Door mondialisering wordt de
zeggenschap van politici aangetast, wordt dus de directe macht kleiner en wordt de
invloed van verwachtingen en impulsen van buiten de staat groter. Tegelijkertijd
vragen open grenzen en daarmee grotere risico's, juist om mddr sturing. Het
sturend vermogen van politici neemt af, terwijl de risico's (en daarmee de
noodzaak tot sturing) oplopen. Hierop zoekt men het antwoord nog. Beck (2002)
verwoordt dit mooi als hij zegt dat noch het oude spel kan worden voortgezet.
noch de nieuwe spelregels zon vastgesteld. Staten moeten in hun asielbeleid zien
om te gaan met bovenstaande ontwikkelingen in migratieverandering, die met
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mondialisering samenhangen en waarop zij minder kunnen sturen. Hieronder ga ik
in op een drietal aspecten die invloed hebben op deze sturingsmogelijkheden in het
asielbeleid.

De eerste mondialiseringsfactor die invloed heeft op de sturingsmogelijkheden
van staten is gerelateerd aan de economische mondialisering. Grenzen zijn
vanwege mondialisering poreuzer geworden. Enerzijds is dat een keuze van staten
vanwege het bevorderen van economische ontwikkeling Kapitaal, goederen,
informatie en bepaalde soorten arbeidz' moeten snel wereldwijd beschikbaar zijn.
Staten willen hun grenzen in die zin minder beschermen. Echter, staten kunnen
hun grenzen ook minder beschermen en hebben minder invloed op wat er binnen
die grenzen gebeurt. Dat geldt niet alleen voor migratie, dat geldt ook bijvoorbeeld
voor   milieuaspecten.   En   op   11   september   2001   is   gebleken dat zelfs   een
supermacht als de Verenigde Staten haar burgers geen fysieke veiligheid kan.'

garanderen-- Landen van asiel willen hun grenzen openen voor kapitaal, goederen
en bepaalde arbeidskrachten. maar tegelijkertijd willen ze diezelfde grenzen
dichthouden voor asielzoekers en ongewenste of gevaarlijke personen. Deze eisen
blijken moeilijk verenigbaar. Bepaalde mensen kunnen hiervan onbedoeld en
onterecht de dupe worden, waaronder degenen die echte vluchtelingen genoemd
worden23.

Een tweede factor in de (mondialiserings)context die bijdraagt aan de
verandering in sturingsmogelijkheden op het terrein van asiel, is dat andere
actoren naast nationale staten invioed krijgen op asielkwesties. Enerzijds zijn dat
niet-statelijke actoren als niet-gouvernementele organisaties (ngo's) of
zogenaamde transnational advocacy networks (TANs). De rapporten van Amnesty
International en andere niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties kunnen
niet zomaar worden genegeerd door regeringen van landen van herkomst en van
landen van asiel van vluchtelingen. Hiervoor hebben mensenrechten te veel status
gekregen. Hiernaast krijgen bovennationale organen (EHRM, UNHCR,
Veiligheidsraad) meer invloed op mensenrechtenkwesties, waaronder asiel.
Mensenrechten- en andere verdragen hebben grote gevolgen voor de
mogelijkheden van interventies en het 'tot de orde roepen' van nationale staten. Er
is een groeiend besef dat staten niet alles met hun burgers kunnen doen wat ze zelf
willen, en dat de internationale gemeenschap een verantwoordelijkheid heeft om
mensenrechtenkwesties aan te snijden, ook als staten deze benoemen als
'binnenlandse aangelegenheden'. Mensenrechtenverdragen gelden in toenemende
mate niet alleen voor staten die vrijwillig partij zijn geworden, maar ook voor

21 Sassen (1999) maakt aannemelijk dat het gaat om heel hoogopgeleiden - hijvoorbeeld in de ICT - maar
ook om heel laagopgeleiden - bijvoorbeeld in de huishoudelijke dienstverlening.
-- Natuurlijk is dat nooit mogelijk geweest, maar het geloof hierin is nu wei heel hardhandig onderuit
gehaald.

-' Zo heeft een belangrijke staat als de VS recentelijk het immigratiebeleid onder invloed van de angst voor
terrorisme zodanig veranderd dat asielzoekers uit islamitische landen nu in detentie komen, zonder voor
een strafbaar feit te zijn aangeklaagd. alleen om hun mogelijk gevaarlijke achtergronden en bedoelingen te
kunnen onderzoeken.
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staten die niet hebben ingestemd. Steeds meer wordt dit als gewoonterecht
geYnterpreteerd. Staten worden beperkt door de mensenrechten die ook aan
vreemdelingen worden toegekend.24 Er zijn ook auteurs die er aandacht voor
vragen dat dit verschijnsel dat mogelijk niet zozeer te maken heeft met de kracht
van de bovennationale organen o f ngo's, maar veel meer met het opnemen ervan in
de nationale (grond)wet (o.a. Joppke 1998).25 individuen kunnen in toenemende
mate een beroep doen op rechten die niet aan nationale staten gebonden zijn
(Soysal 1994, Jacobson   1996).  In  het  geval van vluchtelingen springt  dit  in  het
oog. Het Vluchtelingenverdrag bepaalt op de eerste plaats dat mensen niet mogen
worden teruggestuurd naar een staat waar zij gegronde vrees voor vervolging
hebben. Het verdrag bepaalt echter nog veel meer zaken rond vluchtelingen in het
asielland (als zij eenmaal erkend zijn als vluchteling), bijvoorbeeld dat ze dezelfde
rechten op godsdienstvrijheid hebben als burgers van dat land, dat ze het recht op
vereniging en vergadering hebben, toegang tot rechtbanken en recht op onderwijs
in dezelfde zin als burgers dat hebben. Guiraudon & Lahav (2000) wijzen er echter
terecht op dat de beperking voor nationale staten vooral geldt op twee terreinen:
het recht op een (normaal) gezinsleven (bijvoorbeeld iii artikel 8 EVRM), en het
recht op vrijwaring van onmenselijke en vernederende bestraffing en behandeling
(artikel 3 EVRM), en dan nog met name gericht op de beperking van de
mogelijkheid om mensen uit te zetten.

Het is duidelijk dat de soevereiniteit van nationale staten met bovenstaande
ontwikkelingen verschuift. Deels bewust en bedoeld, deels onbedoeld maar
onvermijdelijk. De bewuste keuze is gemaakt om ook op het terrein van
asielbeleid op Europees niveau samen te werken. Zo heeft deze samenwerking
bijvoorbeeld  nog net voor 1 mei 2004  - de deadline die met het Verdrag van
Amsterdam gesteld was - geresulteerd in een harmonisatie van de
vluchtelingendefinitie tussen de Europese landen van de Unie. Er is ook een
verschuiving van soevereiniteit te zien naar andere niveaus: gemeenten werken
soms niet mee aan het terugkeerbeleid van de rijksoverheid en ondermijnen zo de
soevereiniteit om te bepalen wie er wel en wie er niet op het grondgebied mag
zijn. Kerken en non-gouvernementele organisaties verlenen soms 'onderduik'-
mogelijkheden voor afgewezen asielzoekers waarmee de soevereiniteit ook
enigszins aangetast wordt. Rapporten over landen van herkomst van bijvoorbeeld
Amnesty International hebben een officiele status gekregen naast de
ambtsberichten van de ambassades, en hebben op die manier invloed in het proces
van beslissen of iemand al dan niet toegelaten moet worden op asielgronden. Dit
zijn maar enkele voorbeelden van het verschuiven van soevereiniteit die

24 Op dit moment echter lijkt dit door de Verenigde Staten niet meer geaccepteerd te worden. gezien hun
reactie op bijvoorbeeld het Internationale Strathof in Den Haag en het negeren van de Veremgde Naties in
het voeren van oorlog tegen het Baath-regime in Irak.
25 Het kan lijken of het niet zoveel uitmaakt of beperkingen nu vanuit internationale verdragen of vanuit de
nationale wet en jurisprudentie komen. omdat beide voortkomen uit dezelfde bron. Maar het heeft "-el
degelijk seel gevolgen voor de mogelijkheden van staten om bepaalde vormen van restrictief beleid te
kunnen roeren
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samenhangt met de verminderde sturingsmogelijkheden door politici en de vraag
om meer sturing vanwege open grenzen en grotere risico's.

De derde en laatste mondialiseringsfactor die ik hier wil noemen en die
gevolgen heeft voor de sturingsmogelijkheden, is De Ongekende Samenleving
(DOS). Dit wil zeggen dat de samenleving voor bestuurders (nog)
onoverzichtelijker is geworden. omdat er sprake is van verregaande differentiatie
(Van Gunsteren en Van Ruijven 1995). Sturing langs de geijkte weg blijkt in DOS
moeilijker te worden.

Deze drie factoren (de eisen van gesloten dn open grenzen. verschuivingen in
soevereiniteit, en DOS) zetten dus de sturingsmogelijkheden van de nationale staat

onder druk op het moment dat er meer vraag is naar sturing. Dat leidt ertoe dat de
legitimiteit van de nationale staat minder vanzelfsprekend wordt voor de burgers.
En dat leidt weer tot draagvlak- en geloofwaardigheidsproblemen. Deze zijn dan
ook veelvuldig onderwerp van gesprek op het terrein van asiel.

Concreet leidt de combinatie van veranderingen in migratie en veranderingen in
sturingsmogelijkheden op het terrein van asiel, tot het ontstaan van wat wei een
'wicked problem' wordt genoemd (Radford 1977, zoals geciteerd   in   't   Hart  &
Wijkhuis   1999,   158).  Dat  kent  vij f kenmerken. Ten eerste wordt het probleem
gekenmerkt door discontinuiteit: er zijn pieken en dalen in de hoeveelheid
asielverzoeken die wordt ingediend. Dat is inherent aan de aard van situaties die
mensen dwingen om te vluchten: een (burger)oorlog laait op, het front verschuift
en vrij opeens moeten mensen weg. Een tweede kenmerk van het'wicked problem'
is de onzekerheid die met de discontinuneit gepaard gaat: hoeveel asielzoekers
zullen komen, waarvandaan, en wanneer is onmogelijk precies te voorspellen. Een
derde kenmerk is de onbeheersbaarheid ervan: de 'root causes'  zijn heel moeilijk
te beYnvloeden. De richting waarnaar de asielzoekers zullen trekken is beperkt
beinvioedbaar. Het beleid richt zich vooral op dit laatste. Een vierde kenmerk van
het probleem is de nauwe verbondenheid van de verschillende onderdelen van het
beleid met elkaar, in dit geval de aanvraag om toelating, de verschillende fasen
van de asielprocedure, de opvang en de eventuele uitzetting. Een laatste kenmerk
van dit 'wicked problem' is interdependentie, in dit geval tussen de Europese
partners. Als de ene staat restrictieve maatregelen neemt om asielverzoeken te
voorkomen, passen ook andere staten hun beleid in deze richting aan. Dat wordt
wel spontane harmonisatie genoemd. Een andere variant is de formele
harmonisatie, waarin staten expliciete afspraken maken over de te nemen
maatregelen, in intergouvernementeel of Unie-verband. Een nationale staat heeft
dus maar beperkte soevereiniteit en ruimte op het terrein van asiel.

4.3 Asielbeleid van staten als reactie op mondialisering in migratie en
sturingsmogelijkheden
De controverse in het asielbeleid kan geinterpreteerd worden als een worsteling
van beleidsmakers met de bovengenoemde veranderingen in de mondiale context
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op het terrein van migratieverandering en sturingsmogelijkheden. Dit zijn dus de
problemen waarmee zij geconfronteerd worden. Welke oplossingen zoeken zij
hiervoor? Deze zoektocht naar de oplossingen kan gezien worden als een
uitwerking op dit specifieke terrein van reacties die veel algemener voorkomen in
het maken van beleid. Op basis van de literatuur onderscheid ik vijf mogelijke
algemene reacties: het up-to-date brengen van gegevens: het besturingssysteem
reorganiseren; de context proberen aan te passen zodat die in het
besturingssysteem past; de situatie benoemen als een crisis die het nemen van
forse maatregelen legitimeert; en ten slotte het probleem zodanig herdefinieren dat
de bestaande instituties ermee om kunnen gaan. Deze algemene reacties zijn ook
van belang bij het onderzoek naar de ontwikkeling van de controverse in het
asielbeleid.

De eerste drie soorten reacties op het probleem van de onoverzichtelijkheid en
fundamentele onzekerheid, zijn strategieen zoals benoemd door Van Gunsteren en
Van Ruyven (1995). De eerste strategie die zij onderscheiden is dat sommige
politici hun heil zoeken in het up-to-date brengen van de gegevens, de
betrouwbaarheid ervan testen en aanvullende gegevens verzamelen. In het
asielbeleid vinden we dit bijvoorbeeld terug in de vorm de roep om meer kennis
over wanneer we welke asielzoekers kunnen verwachten, in welke aantallen. met
welke redenen, uit welke brandhaarden en hoe we kunnen voorkomen dat ze hier
naartoe komen. Een probleem hierbij is echter dat data. theorieen en instituten
elkaar vaak tegenspreken juist omdat gegevens niet eenduidig (meer) zijn. In een
beleidscontroverse kunnen data namelijk niet doorslaggevend zijn voor het ene of
het andere standpunt. Het zal duidelijk zijn dat illegalen en ongedocumenteerde
asielzoekers vanwege dit streven naar beheersing bij uitstek een bron zijn van
wrevel bij beleidsmakers.

Een tweede strategie van politici om DOS tegemoet te treden is het
besturingssysteem anders te ordenen, door het middenveld anders in te richten, of
door het departement of de uitvoeringsorganisaties te reorganiseren. Van
Gunsteren en Van Ruyven wijzen er op dat het probleem is dat men hierbij orde,
eenvoud en maatwerk probeert te combineren. Dat blijkt slecht mogelijk. In het
asielbeleid zijn hierbij voorbeelden te noemen als de voortdurende uitbreiding van
het aantal (al dan niet formele) verblijfsstatussen, herinrichting van de
asielprocedure, en reorganisatie van de uitvoerende organisaties.

Een derde strategie van politici op de problemen die zij ervaren in DOS is het
proberen 'de wereld' zodanig te veranderen dat de publieke sturingssystemen
kunnen werken. Zij proberen dus de wereld binnen de grenzen van het stuurbare te
brengen via disciplinering van mensen. Dat kan zijn door een roep om herstel van
normen en waarden, of door fysieke beperkingen van gedragsalternatieven (Van
Gunsteren en Van Ruyven 1995). In het asielbeleid ziet men pogingen om
asielzoekers zonder documenten op dit soort manieren aan te pakken, bijvoorbeeld
via detentie. Het blijkt echter dat elke poging om gedragsalternatieven te beperken
wordt beantwoord met nieuwe ontsnappingswegen. Die kunnen niet altijd
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gemakkelijk worden afgesneden. onder andere vanwege het zelfbeeld van de
rechtsstaat dat politici niet willen aantasten. Zo wordt het onbeperkt in detentie
houden van illegalen om die reden als ongeciviliseerd gezien en dus afgewezen als
optie.

De combinatie van bovenstaande problemen. waarbij sprake is van (deels) voor
politici onbeheersbare ontwikkelingen, en het falen om er een bevredigende
reactie op te geven, kunnen behalve tot bovenstaande strategieen ook leiden tot het
definieren van het probleem in termen van crises: een vierde mogelijke reactie
van beleidsmakers op de onzekerheid en ondoorzichtigheid waarmee ze door
mondialisering geconfronteerd worden op het terrein van migratie en
sturingsmogelijkheden.

Over dit soort reactie heeft Edelman al  in 1977 inzichtgevend geschreven. Door
een gebeurtenis of situatie te benoemen als een crisis zegt men drie dingen volgens
Edelman (1977,44). Ten eerste dat deze gebeurtenis anders is dan de politieke en
sociale kwesties die we gewoonlijk tegenkomen. en dat ze zelden voorkomt. Ten
tweede dat ze ontstaan is door oorzaken die buiten de macht en controle van
politici liggen. Deze pakken de zaak nu naar beste kunnen aan. Ten derde dat de
crisis offers vraagt om haar te boven te komen. Ik zal in de volgende hoofdstukken
onderzoeken hoe in de asieldebatten bepaalde gebeurtenissen worden
geYnterpreteerd als een crisis.

Dat benoemen is overigens niet toevallig, hierin zijn volgens Edelman duidelijke
patronen te zien. Zittende regeringen hebben bijvoorbeeld de neiging om sociale
en economische problemen te bagatelliseren en veiligheidsdreigingen te
overdrijven, of die nu uit het buitenland komen, van binnenlandse vijanden, ofvan
mensen met afwijkende opvattingen of gedrag. Regeringen voelen de bijna
onweerstaanbare neiging om dreigingen die de uitbreiding van hun gezag
legitimeren wat op te blazen, bijvoorbeeld door deze te definieren als crisis: een
bedreiging van onze 'nationale belangen'.

Om dit overtuigend te kunnen doen is het nodig om ook politieke tegenstanders
ervan te overtuigen dat de publieke opinie hierin meegaat of dat zelfs eist, dat er
dus draagvlak voor is. Ean van de manieren waarop politici dit doen, is door te
spreken over de 'zwijgende meerderheid'. Bepaalde overtuigingen bestempelen als
de publieke opinie zet de norm die democratisch gesteund zou moeten worden.
Het verzekert ook bezorgde mensen ervan dat de autoriteiten luisteren naar de
meningen die 'onder de gewone mensen' leven. In de volgende hoofdstukken zal ik
onderzoeken op welke manier kwesties van publieke opinie en draagvlak
ingeroepen worden in debatten over asielbeleid en hoe het benoemen van een
situatie als zijnde een crisis hier een rol in speelt.

Ik wil politiek waarin legitimiteitskwesties aan de orde komen uitdrukkelijk niet
afdoen als irrationeel. Hierin volg ik Stone (2002), die heeft laten zien dat politici
altijd minstens twee doelstellingen nastreven. Enerzijds willen zij een probleem
oplossen. en anderzijds willen zij de legitimiteit van het politieke systeem
handhaven. Soms definieren zij problemen daarom op een bepaalde manier om ze
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hanteerbaar te maken, oplosbaar door de bestaande instituties. om op die manier
de legitimiteit niet in gevaar te brengen. Dat is de vijfde mogelijke reactie op de
veranderingen door mondialisering waarmee beleidsmakers geconfronteerd
worden: het herdefinieren van het probleem om het door de bestaande instituties
hanteerbaar te maken. Dit is helemaal niet nieuw in de politiek, maar met het
voortschrijden van mondialisering wordt het wel belangrijker. Hierbij is het
creeren van een positief beeld over het te verwachten effect van beleid een doel op
zichzel f. Deze doelstelling staat min of meer los van de concrete resultaten die het
gevoerde beleid oplevert - al is het natuurlijk het mooiste als het mes aan twee
kanten snijdt.

Deze politiek richt zich hierbij op meerdere soorten draagvlak. Het draagvlak
voor nationaal beleid ligt door de mondialisering voor een belangrijk deel in het
buitenland. Buitenlandse partners binnen en buiten de EU eisen dat er aan
internationale verplichtingen wordt voldaan, of dringen aan op het aangaan van
bepaalde formele of informele verplichtingen. Binnenlandse partners in de
uitvoering van het beleid zijn een ander belangrijk deel van het draagvlak van
beleid. Doorslaggevend is nu wie er gepresenteerd kan worden als onmisbaar. Het
kunnen inroepen van onmisbare partners of (delen van) publiek versterkt de
positie van deelnemers aan de debatten. De verschillende draagvlakken kunnen
hierbij een behoorlijke spanning met elkaar opleveren.

Waarin is dit beleidsterrein van asiel dan bijzonder, als deze ontwikkelingen en
reacties ook op andere beleidsterreinen voorkomen? Politici grijpen juist dit
beleidsterrein aan om de legitimiteit van de nationale staat mee aan te tonen ten
opzichte van deze verschillende soorten publiek. Dat is niet toevallig. Toelating en
afwijzing van vreemdelingen vormen het hart van de nationale staat. Zoals
Bauman (1998) overtuigend heeft beargumenteerd houden staten in tijden van
mondialisering vast aan de meest basale vorm van legitimiteit: soevereiniteit over
het territorium. Politici proberen de legitimiteit van de staat ten opzichte van de
burgers te handhaven door te laten zien dat de staat macht heeft over haar
territorium en degenen die zich hierop bevinden. Als de grenzen niet te bewaken
zijn voor kapitaal en goederen - en men wil juist open grenzen voor deze zaken,
behalve als die veiligheidsrisico's opleveren - dan moet worden aangetoond dat de
grenzen wel te bewaken zijn voor mensen, althans voor degenen die niet welkom
zijn, waaronder asielzoekers. Hiermee zeggen staten impliciet 'alles onder
controle' te kunnen krijgen en dus legitiem te zijn voor de burgers, nu die
legitimiteit op andere terreinen is afgekalfd. De politieke rationaliteit die Stone als
gebruikelijk onderdeel van politieke en beleidsprocessen ziet, staat in deze
controverse rond asielbeleid dan ook in een wat ander daglicht, namelijk dat van
de verzwakking van de nationale staat.

Bauman (1998) en ook Sassen (1999) benoemen de reacties van nationale staten
op de migratie als renationalisatie in een tijd van denationalisatie. Het zou ook
lokalisering genoemd kunnen worden, als reactie op mondialisering. Het is een
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empirische vraag hoe deze context van mondialisering die ik hierboven heb
beschreven, een rol speelt in de debatten over asiel in de Tweede Kamer en of
hiermee een duiding kan worden gegeven van de beleidsveranderingen van de
afgelopen  15 jaar.

5. De probleemstelling: verschuivend probleem en verschuivende
argumentatie.

Kijkend naar het asielbeleid in Nederland en de rest van West-Europa, kan men
constateren   dat het asielbeleid vanaf ongeveer 1985 steeds restrictiever   is
geworden  (Muus 1997, Bloch. Galvin & Schuster  2000). Vaak gebeurt   dat   in
Europees verband, eerst op intergouvernementele basis en later steeds meer in het
verband van de Europese Unie (Guild 1999).

De empirische vraag h6e deze beleidsverandering is beargumenteerd in
parlementaire debatten over het asielbeleid gedurende de afgelopen vijftien jaar,
komt in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde. Hieronder geefik aan hoe
ik ga proberen het waar6m van deze beleidsverandering te duiden. In
beleidsveranderingen kunnen natuurlijk veel min of meer aan het politieke
besluitvormingsproces 'interne' factoren een rol spelen. zoals partijpolitieke
overwegingen, de overtuigingskracht en het charisma van leiders en
woordvoerders e.d. Ik ga echter vooral kijken naar welke contextuele factoren een
rol kunnen hebben gespeeld. Dat doe ik omdat ik ervan uitga dat beleid in
specifieke contexten vorm krijgt, waarbij veranderingen in die contexten
doorwerken in het beleid.

In mijn analyse van de invloed van context op asielbeleid maak ik gebruik van
de inzichten van Bosso (1994) en Rein & Schan (1993) en Schon & Rein (1994).
Bosso meent dat politici deels worden beperkt door contextfactoren, maar dat zij
die deels ook gebruiken bij contlicten over probleemdefinities, die een belangrijk
onderdeel zijn van beleidscontroverses. Ook Rein en Schdn (1993) wijzen er op
dat in framing van beleidskwesties actoren reageren op verschuivingen in de
bredere context van het beleid. Deze verschuivingen lijken framing soms mee te
sleuren.  Rein & SchOn  ( 1993, 154) stellen  dat  als een onderdeel  van de context
volgens de actoren verschuift, dat tot een klimaat kan leiden waarin tegengestelde
netwerken een beleidskwestie proberen te 'reframen' door het beleidsterrein anders
te benoemen, door interpretaties van hoe de dingen zijn geworden zoals ze nu zijn
te herinterpreteren, en door voorstellen te doen over wat hieraan gedaan kan
worden. Mijn vermoeden is dat het asielbeleid steeds restrictiever is kunnen
worden - dus steeds meer &e-framed wordt in termen van de noodzaak tot
beheersing van migratie ter behartiging van de nationale belangen - omdat
voorstanders van strikt asielbeleid in toenemende mate succesvol argumenten uit
met name deze mondiale context verwerken in hun argumentatie. Dat doen zij
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onder andere omdat zij op die manier kunnen bijdragen aan de legitimiteit van de
nationale staat, en de bestaande instituties niet aan fundamentele veranderingen
hoeven te onderwerpen.

Ik neem met deze benadering de handschoen van Fischer (2003) op. Deze riep
discours onderzoekers    op om structuur,    stij 1 en historische context    van    een
argument te onderzoeken om te kunnen verklaren waarom bepaalde

argumentatievormen effectief zijn  in het rechtvaardigen van bepaalde handelingen,
in bepaalde situaties, terwijl anderen hierin falen26.  In dit onderzoek stel ik de
volgende vragen:
1. Welke inhoudelijke verschuivingen vinden in de loop van de controverse in

het asielbeleid?
2.       Hoe worden deze beargumenteerd?
3.        Waarom zijn bepaalde argumentatievormen effectiever dan andere?

26 Fischer meent dat discours analytici bepaalde opvattingen van de werkelijkheid moeten onderzoeken als
dat wat wordt gedragen door politieke sleutelfiguren. via discursieve interactie. Zij moeten ook
onderzoeken hoe tegenstanders daan·an deze constructies onderuit proberen te halen. Het belangrijkste van
deze discursieve interacties is volgens Fischer de vraag hoe een bepaaide 'framing' van een kwestie de
schijn kan wekken dat bepaalde onderdelen van een discussie problematisch zijn, terwijl andere passend en
vaststaand lijken (Fischer 2003,85).
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Hoofdstuk 2

Taal, context, discours coalities:
Discours analyse als methode

1. Inleiding

Om de veranderingen in de controverse rond bescherming en beheersing in het
asielbeleid te duiden analyseer ik drie cruciale debatten over asielbeleid die in de
Tweede Kamer zijn gevoerd in de periode 1986 tot 2000. Parlementsleden
beargumenteren hun positie bij uitstek binnen debatten in de Tweede Kamer en
reageren op elkaar. Het publiek bestaat hierbij (onder andere) uit de kiezers, dus
zij spelen een belangrijke rol. Dit publiek hoort en beoordeelt de argurnenten die
in de debatten naar voren worden gebracht en reageert hierop in het stemgedrag.
Parlementaire debatten zijn dus een belangrijke mogelijkheid om verantwoording
af te leggen aan het kiezerspubliek. in die zin dat duidelijk wordt dat haar
belangen goed behartigd worden. Dit is een fundamenteel gegeven binnen
democratische staten. Maar daarnaast bestaan er andere soorten publiek die
allemaal een rol hebben. Daarop ga ik hieronder in. Er is slechts weinig onderzoek
gedaan naar deze specifieke variant van politiek discours: parlementaire debatten,
en al helemaal weinig naar parlementaire debatten over asielbeleid27

Mijn   onderzoek   gaat   over de periode vanaf   1986, toen asielverlening   net
belangrijk begon te worden in Nederland en de rest van Europa, tot 2000, toen het
66n van de dominante politieke kwesties was geworden. Het belangrijkste doel van
deze studie is beter te begrijpen hoe asielbeleid in Nederland in deze periode
verandert en waarom op deze manier. Het Nederlandse asielbeleid is een
interessante casus omdat in de loop van een beperkte periode het beeld ervan sterk
veranderd is. Waar het Nederlandse asielbeleid bijvoorbeeld net als dat van
Zweden een tijd lang als bijzonder gastvrij en tolerant werd gezien, is dit beeld nu
veranderd in het beleid dat binnen Europa de eerste plek deelt met dat van
Denemarken in restrictiviteit. Mogelijk zijn beide beelden overdreven. Het is
interessant om te onderzoeken hoe de veranderingen in het beleid door de

27 Bij mij is slechts 66n studie hierover bekend: die van Steiner (2000) over asieldebatten in Groot-
Brittannie, Duitsland en Zwitserland. Ik heb van deze studie dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Een
aanverwante studie is gepubliceerd onder redactie van Wodak & Van Dijk (2000). Daarin is een artikel
opgenomen van Van der Valk naar Nederlandse asieldebatten. maar in dit artikel (en in de rest van die
bundel) ligt de focus op racisme in debatten over immigratie- en asielbeleid.
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betrokken politici werden beargumenteerd, en vervolgens te proberen te duiden
waarom dit zo is gelopen.

Ik heb gekozen voor een discours analyse van het beleid van de rijksoverheid
omdat zij het traditionele machtscentrum vertegenwoordigt dat nu onder vuur ligt.
Ik wil laten zien hoe in dat traditionele machtscentrum gereageerd wordt op de
onoverzichtelijkheid van mondialiseringstendensen in de asielkwestie, dus op deze
verschuivingen in de context.

Wat niet aan de orde komt in dit boek is een analyse van Andere factoren die
mogelijk van invloed zijn geweest op het verloop van de controverse in het
asielbeleid. Hierbij zou men kunnen denken aan de macht van de media, de
invloed van verschillende ngo's en andere partijen uit de maatschappij
(bijvoorbeeld vakbonden en bedrijven), de machtsstrijd binnen en tussen de
verschillende betrokken departementen of de rol van de nationale rechter. Een
dergelijk onderzoek zou zeker ook interessant zijn geweest, maar zou een heel
ander thema hebben28. Het zou gaan om een analyse van de machtsstrijd tussen
verschillende actoren, waarbij veel meer factoren een rol spelen dan de
inhoudelijke argumentatie, waarom het in dit boek juist gaat. Het zou ook vereist
hebben dat er naast discours analyse ook interviews gedaan zouden zijn. Ik heb
ervoor gekozen om te onderzoeken op welke manier de actoren binnen het
traditionele machtscentrum omgaan met fundamentele verschuivingen in de
context - in dit geval mondialisering - en hoe zij hun reacties rechtvaardigen in
hun argumentaties.

In Kamerdebatten is te zien wat de argumentatie bij beleidsvorming is. Ik
onderwerp deze debatten aan een analyse, om de verschillende interpretaties aan te
geven van centrale begrippen en de relevante context waarin deze geplaatst
kunnen worden. En om duidelijk te maken dat het gaat om een 'strijd' over
betekenissen, definities van de situatie. Deze benadering sluit aan bij de
zogenaamde sociaal constructivistische beleidsanalyse - ook wel post-
positivistisch, argumentatief, of interpretatief genoemd. Auteurs die met deze
richting geassocieerd worden zijn onder andere  Rein & Schon  (1993  en   1994),
Fischer & Forester (1993), Stone (2002), en in Nederland bijvoorbeeld Hajer
(1993, 1997), en Hajer & Wagenaar (2003). Deze denkwijze voert ook de
boventoon in het relatief nieuwe onderzoeksthema van de 'anthropology of policy',
zoals dat is benoemd door Shore & Wright (1997). Het is er op gericht om beleid
te deconstrueren dat geprestenteerd wordt als 'natuurlijk' en 'de meest rationele
optie'.

28 Ten Doesschate ( 1993) heeft een dergelijk onderzoek gedaan naar het toelatingsbeleid van vluchtelingen
in de periode 1968 -  1982.
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1.1 De taal: verhaallijnen en strategiedn
Om de teksten van de Kamerdebatten over asielbeleid te analyseren gebruik ik als
basis de methode van discours analyse zoals Hajer (1997, 2003) die heeft

29uitgewerkt. Hajer gaat uit van zogenaamde 'verhaallijnen' (story lines  ) als punten
waarop mensen elkaar in een bepaalde visie vinden. Hij omschrijft deze
verhaallijnen als narratieven over de sociale werkelijkheid waarin elementen van
verschillende domeinen gecombineerd worden, en die actoren voorzien van een
set van symbolische referenties die een gemeenschappelijk begrip suggereren.
Verhaallijnen helpen een probleem te construeren of te definieren. maar spelen
ook een belangrijke rol in het creeren van een sociale en morele orde in een
domein. Actoren worden ermee gepositioneerd: schuld en verantwoordelijkheid,
urgentie en verantwoordelijk gedrag worden ermee aan actoren toegeschreven.
Door verhaallijnen kunnen actoren bijvoorbeeld gepositioneerd worden als
slachtoffers of als probleemoplossers. Hajer (1997,63) noemt als voorbeelden van
elementen die in verhaallijnen kunnen fungeren: metaforen, analogieen,
historische referenties, clichts, en een beroep op collectieve angst of schuldgevoel.
Ze zijn volgens Hajer het cement dat communicatieve netwerken creeert tussen
actoren die verschillende, op zijn best overlappende, percepties en begrippen
hanteren. Zij krijgen een ritueel karakter en geven een zekere bestendigheid aan
het debat als ze geaccepteerd worden en steeds meer mensen ze gaan gebruiken.
Ze verlenen rationaliteit aan een bepaalde benadering van wat een coherent
probleem lijkt te zijn. De kracht van dit soort verhaallijnen zit hem erin dat ze
mensen goed in de oren klinken: 'it sounds right' (Hajer 1997,63). Zoals duidelijk
zal worden bij de analyse van de Kamerdebatten in de volgende hoofdstukken, zit
het asielbeleid vol van dit soort elementen als bijvoorbeeld 'aanzuigende werking'
of'opvang in de regio'. Deze verhaallijnen of symbolen werken vooral goed juist
vanwege hun ambiguiteit. Deze ambiguneit vermeerdert in de loop van het vele
gebruik, zegt Stone (2002).

Om nog wat preciezer invulling te geven aan de analyse van hoe beide 'partijen'
- de voorstanders van strikt asielbeleid en de voorstanders van ruim asielbeleid -
een probleem definieren, maak ik ook gebruik van de inzichten uit het werk van
Edelman (1971 en 1977), Elder & Cobb (1983), en Stone (2002). Ik gebruik de
inzichten van Stone en van Elder & Cobb om processen van probleemdefiniering
nader te omschrijven, en die van Edelman om de inzet van de gebruikte symbolen
preciezer te analyseren.

Stone (2002) stelt dat het te gemakkelijk is om politiek af te doen als het
nastreven van belangen en daarmee als irrationeel. Politici zijn niet irrationeel in
haar optiek, maar hebben altijd minstens twee doelstellingen die zij nastreven.
Enerzijds willen zij een probleem oplossen. en anderzijds willen zij de legitimiteit
van het politieke systeem handhaven. Zoals ik in de inleiding heb uiteen gezet

  Hajer (1997) neemt dit concept over van Davies &  Harre ( 1990.46). Deze definieren het echter volgens
hem onvoldoende duidelijk. Ik gebruik het concept zoals Hajer het heeft uitgewerkt.
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definieren zij soms een probleem op een bepaalde wijze om het hanteerbaar te
maken, oplosbaar door de bestaande instituties, om op die manier de legitimiteit
niet in gevaar te brengen. Omdat een probleem zich niet volledig en helder uit
zichzelf aandient moeten politici altijd de problemen eerst definieren, volgens
Stone. Het is namelijk niet zo dat er onomstreden, heldere doelen zijn en dat
problemen hiermee dus de afstand van de huidige onvolmaakte situatie tot deze
onomstreden doelen zouden zijn. Ook Hajer (1997) stelt dat vage kwesties alleen
onder bepaalde voorwaarden een politiek probleem worden. Een vage kwestie
wordt bijvoorbeeld geen politiek probleem als er geen alternatieven denkbaar zijn.
Het wordt ook geen politiek probleem als bestaande instituties de kwestie wel
aankunnen. En ten slotte wordt een kwestie geen politiek probleem als mensen
denken dat  ze er mogelijk iets beters uit kunnen slepen (Hajer  1997,  264).  In  die
zin kan het verschuiven van een kwestie naar een herkenbaar politiek probleem
dus gezien worden als en poging tot legitimatie door politici. De definitie van het
probleem is hiermee dus een empirische vraag geworden. Ik wil in dit boek
onderzoeken op welke wijze in het Nederlandse asielbeleid door de beide 'partijen'

,30of'netwerken' - of  in de woorden van Hajer discours coalitions    - het probleem
gedefinieerd wordt, en vervolgens hoe dat in de loop van de tijd verschuift.

Behalve Stone geven ook Elder & Cobb in hun boek over het politieke gebruik
van symbolen, mooie handvatten voor het analyseren van hoe symbolen een rol
kunnen spelen in het maken van politiek. Elder en Cobb (1983,141) pleiten ervoor
om 'patronen van gedeelde symbolische identificatie' te bestuderen om de

··     31structuur en dynamiek van politiek te leren begrupen Hierbij wijzen zij erop dat
met name over onderwerpen die ver van de ervaring van de meeste mensen af
staan, beleidsmakers een grote speelruimte hebben in het definieren van situaties
en het mobiliseren van steun via het inzetten van ambigue, maar breed herkenbare
symbolen. Elder & Cobb doelen hierbij met name op kwesties in het buitenlands
beleid. De voorbeelden die zij in hun boek uit 1983 noemen, zijn ook op dit
moment nog zeer herkenbaar. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden
dat deze symbolen in de loop van de tijd kennelijk vaak ingezet worden omdat ze
succesvol gebleken zijn in het mobiliseren van steun binnen discours coalities en
bij de verschillende soorten publiek waarvoor de debatten spelen. Zo noemen
Elder & Cobb (1983,131 ) dat de meeste Amerikanen voetstoots zullen aannemen
of zelfs actief hun steun zullen betuigen aan het geven van militaire hulp aan
onderdrukkende regimes om de 'free world' te versterken, of aan de weigering om
een belangrijke actor in het conflict in het Midden-Oosten te erkennen vanwege
diens 'terrorist activities'. Door het gebruik van dit soort symbolen definieren en
herdefinieren beleidsmakers internationale vrienden en vijanden bijna zoals het
hen uitkomt.

30 Zie paragraaf 1.3 voor een uitwerking van dit concept.
'' In mijn interpretatie zijn de 'verhaailijnen' van Hajer hieraan nauw verwant.
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Ook Edelman meent dat op het terrein van buitenlandse politiek symbolen net
wat gemakkelijker ingezet kunnen worden dan in binnenlands beleid. Hij stelt dat
er vele voorbeelden zijn in het buitenlands beleid. Dat komt volgens hem omdat de
regering vrijwel een monopolie heeft op 'foreign policy cues' (Edelman  1971, 46-
47). Dat is nu natuurlijk niet meer zo, maar ondanks de nieuwe
communicatiemiddelen als internet, en ondanks CNN en Al Jazeera op televisie, is
het voor veel mensen moeilijk om op te hoogte te raken van alle ins and outs van
conflicten buiten Europa. (En voor sommigen lijkt het ook niet interessant genoeg
om zich hier druk over te maken). In het binnenlands beleid is het bijna
onmogelijk dat snelle en wijdverbreide veranderingen in de publieke opinie zich
voordoen zoals die in het buitenlands beleid voorkomen, omdat rond de meeste
kwesties er meerdere en conflicterende bronnen voor de (invulling van) de
symbolen bestaan. Zo stelt Edelman dat beelden over 'zwarten' in de VS in de loop
van de afgelopen honderd jaar natuurlijk wel zijn veranderd, maar lang niet zo snel
als dat op het terrein van buitenlands beleid mogelijk is gebleken.

Wat is nu de relevantie hienan voor het thema van dit boek, het asielbeleid?
Asielbeleid is natuurlijk geen puur buitenlands beleid, maar kent wel een
belangrijke component in het buitenlands beleid (zoals ik in het vorige hoofdstuk
ook al heb aangestipt). Toen de Koude Oorlog op zijn einde liep, er veel meer
asielzoekers kwamen, en zij met name kwamen uit landen met conflicten die niet
helder waren voor de meeste mensen in Nederland en de rest van Europa, of
waarvan dezen niet of nauwelijks wisten waar die landen lagen, ontstond een veel
restrictievere houding bij beleidsmakers. Deze brachten dit over aan de
verschillende soorten publiek, via symbolen die lijken op die in het buitenlands
beleid worden ingezet. Asielzoekers worden in de debatten nu bijvoorbeeld
'gelukszoekers' genoemd, of 'economische vluchtelingen', waar zij hiervoor
slachtoffers waren van de onderdrukkende en onmenselijke regimes waarmee zij
te kampen hadden. Het grootste deel van het kiezerspubliek van de politici, maar
mogelijk ook de politici zelf kenden (en kennen) niet zo precies de oorzaken die al
die verschillende (individuele) asielzoekers naar Europa dreven. Dat is
vanzelfsprekend ook gerelateerd aan het beeld van conflicten als verwarrend, in
tegenstelling tot de heldere indeling in good guys en bad guys die men vaak in
conflicten meende te ontdekken tijdens de Koude Oorlog.

Een ander aspect van de 'buitenlands beleid'-kant van het asielbeleid heeft
betrekking op de Europese samenwerking. Hoewel vanaf 1986 met de Single
European Act er steeds meer samenwerking binnen de landen van West-Europa
plaatsvond, ook op het terrein van asiel, werd daar relatief weinig aandacht aan
besteed in de debatten over asielbeleid in Nederland32. Ook dit feit dat er zo
weinig over de Europese samenwerking op het asielbeleid besproken werd, kan
een aspect zijn geweest waarbij een soort monopolie op het gebruik van symbolen
tot stand kwam, zoals dat in andere delen van de 'buitenlands beleid' kant van het

32 Guild wijst in haar dissertatie (1999) op dit opvallende verschijnsel.
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asielbeleid mogelijk ook een rol kan hebben gespeeld. Europa is lange tijd een ver-
van-mijn-bedshow geweest, en voor veel Europeanen is het dat nog.

Er zit echter natuurlijk ook een andere kant aan het asielbeleid, die w61 op het
terrein van binnenlands beleid ligt. Dat zijn de gevolgen van de komst van meer
asielzoekers naar de landen van Europa. Hierover ging de controverse ook voor
een groot deel. En hierover waren wel degelijk veel verschillende en
conflicterende 'cues' beschikbaar, zoals hierboven duidelijk is geworden. Het is
een interessante empirische vraag in hoeverre ook in de controverse in het
asielbeleid symbolen zijn te vinden die succesvol zijn geworden omdat - op een
vergelijkbare wijze als in het buitenlands beleid -  het hier gaat om een kwestie
waarin weinig bronnen voor 'cues' bestaan, althans over de rol en het belang van
de Europese samenwerking en over de oorzaken van de vlucht. Of waarin deze
bronnen gediskwalificeerd kunnen worden als niet betrouwbaar of niet ter zake
kundig, waardoor er sprake is van zogenaamde 'social construction of
ignorance'. 3 Daarin zouden debatten over het asielbeleid overigens niet
uitzonderlijk zijn34

Een aspect in deze empirische vraag naar het gebruik van symbolen in het
maken van asielbeleid is welke conflicterende bronnen van symbolen bestaan op
het aspect van de binnenlandse politiek. Wat het probleem is wordt namelijk
gemaakt  uit een 'historically constituted  set of claims' (Forester   1982 in Hajer
1997). Hierbij spelen dus claims van allerlei groepen een rol, die politici weer
verwoorden in hun bijdragen in debatten. Een voorbeeld zou de kwestie van de
beeindiging van de opvang van afgewezen asielzoekers kunnen zijn en het laten

verblijven in uitzetcentra. Juridische experts zien het als in
vreemdelingenbewaring houden van mensen ter fine van uitzetting.
Belangengroepen interpreteren het als gevangenzetten van mensen die niets
gedaan hebben dan dat zij niet voldoen aan de eisen van de vreemdelingenwet,
terwijl ze behandeld worden alsof ze de strafwet hebben overtreden. Gemeenten
willen geen zwervende gezinnen op straat en vinden dus uitzetcentra een oplossing
voor mensen om te wonen. Het is interessant om te onderzoeken in welke
verhouding deze 'buitenlandse' en 'binnenlandse' kant van het asielbeleid tot elkaar
staan bij het inzetten van symbolen binnen de asieldebatten.

Strategie6n
Verhaallijnen staan niet op zichzelf. Zij verkrijgen hun kracht mede als zij
onderdeel worden van (retorische) argumentatiestrategieen. Dat is het andere

 3 Dat zou bijvoorbeeld via het hanteren van bepaalde cijfers mogelijk zijn. Het is heel lang onduidelijk
geweest hoeveel asielzoekers  nu  een ; erblij fsstatus krijgen op basis  van   hun   asielaanvraag.   Cijfers  die
gehanteerd werden liepen enorm uiteen. Sommigen zeiden dat 90% werd afgewezen. Anderen stelden dat
60% werd toegelaten.
14 Hajer ( 1997. 271) vindt in het milieubeleid ook opvallende voorbeelden waarin relevante kennis niet in
debatten aan bod komt. Dit is den m an de discursieve mechanismen die hij bloot legt met zijn analyse van
het milieubeleid. en die ook in het asielbeleid een rol spelen.

38



Discours analyse als methode

(talige) aspect dat ik gebruik ik mijn analyse van Kamerdebatten over asielbeleid.
Ik onderzoek daarom ook op welke wijze in de debatten gebruik gemaakt wordt
van reactionaire en progressieve argumentatiestrategieen, zoals Hirschman (1991)
die heeft benoemd. Hirschman presenteert deze strategieen in zijn analyse van
historische teksten over de invoering van burgerrechten (zoals het recht op vrijheid
en eigendom), politieke rechten (zoals het stemrecht) en sociale rechten (zoals het

35recht op gezondheidszorg of een bestaansminimum)    . Ik onderzoek daarnaast ook
welke strategieen (anders dan retoriek) de betrokken actoren hebben gebruikt om
veranderingen in het asielbeleid door te voeren. Hierbij baseer ik me op de theorie
van 't Hart (2000). Deze combinatie van benaderingen is interessant voor dit boek
omdat ook de controverse in asielbeleid voor een groot gedeelte gaat over de wens
van actoren om verschillende veranderingen door te voeren, en de reacties daarop
van andere actoren die deze verandering proberen tegen te houden. Zo willen
voorstanders van strikt asielbeleid - die ik de strikte discours coalitie zal noemen -
vergaande maatregelen invoeren om het indienen van in hun ogen onterechte
asielverzoeken te voorkomen. De voorstanders van ruim asielbeleid brengen daar
tegenin dat het op zich goed is om onterechte claims niet te honoreren. maar de
vorm van de voorgestelde maatregelen leidt volgens hen ertoe dat feitelijk de
vereisten van goede rechtsbescherming losgelaten worden. Hierdoor zal de
rechtsstaat, een belangrijke verworvenheid uit het verleden, aangetast worden.

Deze reactie zou als een voorbeeld gezien kunnen worden van 66n van de drie
klassieke retorische strategieen die tegenstanders van veranderingen in de loop van
de geschiedenis volgens Hirschman vaak hebben ingezet: bedreigingsstrategie
0'eoparay). Hij heeft in totaal drie van zulk soort strategieen gevonden: die van
jeopardy. perversity en futility. Met de bedreigingsstrategie stellen tegenstanders
van een hervormingsvoorstel dat de voorgestelde maatregelen op zichzelf
misschien niet slecht hoeven te zijn, maar dat het gevaar ervan is dat ze
belangrijke verbeteringen die in het verleden zijn bereikt in gevaar zullen brengen.
Zo meenden de tegenstanders van algemeen kiesrecht dat de slecht opgeleide en
daarom slecht gernformeerde en gemakkelijk te misleiden arbeiders het recht op
vrijheid in gevaar zouden brengen door de verkeerde regering te kiezen. Invoeren
van democratie zou een belangrijke verworvenheid uit het verleden, de
vrijheidsrechten, in gevaar brengen.

Een andere strategie die tegenstanders van veranderingen soms inzetten is die
van de perversiteit. Met deze strategie stellen reactionairen dat de voorgestelde
maatregelen slecht doordacht zijn, omdat ze via een keten van onbedoelde
gevolgen, precies het tegengestelde zullen bewerkstelligen van wat de bedoeling
is. Zo brachten sommigen tegen de armenwetten in Engeland deze these in
stelling. Zij stelden dat het aannemen van deze wetten uiteindelijk tot meer

1:
Suurmond (1998) wijdt in haar proefschrift waarin ze een aantal debatten in de media onderzoekt (over

prouwenbesnijdenis. oF'er illegalen en over asielbeleid) ook een pagina aan de theorie van Hirschman.
Leenders (2003) neemt in haar artikel over emoties in de geschiedenis van het asielbeleid. deze invalshoek
van Suurmond over. echter zonder te verwijzen naar Hirschman als de oorspronkelijke bron.
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armoede en ellende zou leiden in plaats van tot minder. Hiermee worden
voorstanders van veranderingen volgens Hirschman neergezet als half gek en half
crimineel. Het is een uitstekend argument tegen beleid dat je verafschuwt, maar
niet rechtstreeks durft aan te vallen.

Een derde strategie die tegenstanders van veranderingen vaak hanteren is die
van futiliteit. Met deze strategie geven zij aan dat het weinig zin heeft om
allerhande maatregelen te nemen. want dat het uiteindelijk allemaal geen verschil
zal uitmaken. Aanvankelijk gingen zij hierbij uit van het geloof in goddelijke
ingrepen in de wereld die men niet zou kunnen tegenwerken, en later, in een
seculiere versie hiervan, in de onzichtbare hand die de markt stuurt. Degenen die
de futiliteitsstrategie volgen willen de kloof ontmaskeren tussen de gestelde doelen
en de werkelijkheid van de praktijk. Zo geeft Hirschman het voorbeeld dat
degenen die de futiliteitsstrategie inzetten, meenden dat allerhande sociale
voorzieningen niet zozeer de armen bereiken waarvoor ze bedoeld zijn, maar in
hun ogen vooral baantjes scheppen voor grote groepen sociaal werkers en andere

professionals: machtshongerige bureaucraten die volledig toegewijd zijn aan de
uitbreiding van hun eigen organisaties. Deze strategie is vooral vernederend voor
de voorstanders van veranderingen omdat deze hiermee worden neergezet als
narevelingen die nog geloven in maakbaarheid, die het onveranderbare willen
veranderen. De futiliteitsstrategie werkt hiermee enorm demotiverend voor
veranderingsgezinden, en dat is volgens Hirschman ook precies de bedoeling.

Deze strategieen worden soms tegelijkertijd ingezet door verschillende
tegenstanders van veranderingen, soms ook opeenvolgend. Hirschman meent dat
de meest logische volgorde is om eerst de bedreigingsstrategie in te zetten, na een
voorstel voor hervormingen. Dat kan namelijk meteen nadat een voorstel is
gedaan: het is op zich niet slecht, maar het brengt eerdere verworvenheden in
gevaar die belangrijker zijn dan wat met dit voorstel bereikt kan worden. Pas na
enkele negatieve ervaringen nadat een hervorming is ingevoerd kan de
perversiteitsstrategie worden ingezet: zie je wel, je bereikt precies het
tegengestelde van wat de bedoeling was. En na langere tijd kan ook de
futiliteitssstrategie van pas komen: uiteindelijk was het allemaal toch maar een
storm in een glas water. Of en hoe deze drie strategieen worden toegepast hangt
ook af van het succes dat aan de hervorming wordt toegekend.  Als een hervorming
zo kan worden afgeschilderd dat hij zijn missie niet heeft waargemaakt, dan kan
de perversiteits- of futiliteitssstrategie ingezet worden. Als een hervorming niet zo
gemakkelijk als mislukt kan worden afgebeeld, dan komt de bedreigingsstrategie
in zicht: goed, toegegeven, de verandering is gelukt, maar de kosten en
consequenties ervan wegen zwaarder dan de voordelen.

Hirschman heeft ook drie strategieen blootgelegd die degenen inzetten die juist
w61 veranderingen willen. dus de tegenstanders van deze reactionairen. Een
tegenhanger van de bedreigingsstrategie is de these die stelt dat de voorgestelde
veranderingen juist datgene dat tot nu toe bereikt is zullen versterken. in plaats van
dat de vroegere verworvenheden in gevaar worden gebracht. Als mensen
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voldoende te eten hebben en een dak boven hun hoofd dan kunnen zij pas tijd en
aandacht opbrengen voor hun recht om te kiezen. Dus het beschikbaar stellen van
sociale voorzieningen (sociale recht) versterkt volgens voorstanders van
hervormingen de democratie (politiek recht). Deze tegenhanger van de
bedreigingsstrategie is de wenselijkheidsthese36.

De tweede argumentatiestrategie, de perversiteitsstrategie moet gezien worden
als een reactie op en tegenhanger van het geloof in dat je je doel zal bereiken met
het juiste inzicht en de juiste maatregelen. Dat is dus wat voorstanders van
hervormingen proberen duidelijk te maken. Dit is de maakbaarheidsthese of de
haalbaarheidsthese.

Tegengesteld aan de futiliteitsstrategie is ook een argument van de
onvermijdelijkheid, maar nu andersom ingezet. Waar aanhangers van de
futiliteitsstrategie menen dat het geen enkele zin heeft om tegen de onzichtbare
hand van de markt in te gaan. stellen degenen die geloven in de maakbaarheid van
de wereld dat er wel degelijk allerlei veranderingen tot stand kunnen komen juist
omdat de geschiedenis namelijk een bepaalde kant opgaat: we moeten de wetten
van de vooruitgang volgen. Het is zinloos om er tegenin te gaan, want het is
onvermijdelijk om met de stroom van de geschiedenis mee te gaan. Dit
veronderstelt dat degenen die dit argument gebruiken weten welk kant de
geschiedenis opgaat. Dit is de these van de onvermijdelijkheid van de vooruitgang.

't Hart (2000) heeft deze drie progressieve retorische strategieen gebruikt als
onderdeel van zijn hypothesen over hoe veranderingen in beleid succesvol

37
doorgevoerd worden . Deze hypothesen van 't Hart zijn inzichtgevend in het
verloop van de controverse in asielbeleid. Zoals duidelijk zal worden willen
allebei de discours coalities namelijk op bepaalde momenten belangrijke
veranderingen doorvoeren in het asielbeleid, terwijl zij op andere momenten juist
veranderingen willen tegenhouden. Het is interessant om te onderzoeken welke
strategieen ze hierbij gebruiken en in hoeverre dat bijdraagt aan hun succes.

't Hart stelt in zijn hypothesen dat er sprake is van een vijftal samenhangende
condities voor het succesvol doorvoeren van veranderingen in beleid. De eerste
conditie die 't Hart noemt (en waarbij hij gebruik maakt van de inzichten van
Hirschman) is het inzetten van de strategie van 'de ontmaskering van de status
quo': Hoe meer leiders de bestaande situatie of het oude systeem voorstellen als
een bedreiging voor centrale maatschappelijke waarden en belangen, hoe groter de
kans op hervormingssucces' (p.31). Het zal in de komende hoofdstukken duidelijk
worden dat dit een belangrijke. steeds terugkerende strategie is in asieldebatten. Ze
wordt door beide discours coalities ingezet, en dan met name in de vorm van de

36 Zoals gebruikt door't Hart (2000).
17 Dit doet hij in zijn oratie die gaat 05 er henormend leiderschap. Ik maak gebruik van Zijn inzichten op het
terrein  van  het  doonoeren  van veranderingen, echter zonder  in  te  gaan  op de specifieke  rol   leiderschap
daarin (met uitzondering van de casus oi·er de Vreemdelingenwet 2000 .·aarin henormend leiderschap wei
een duidelijke rol speelde).
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bestaande situatie als een bedreiging van de rechtsstaat als centrale
maatschappelijke waarde: een crisis dus.

De tweede conditie die volgens 't Hart een rol speelt in hervormend leiderschap
is 'de communicatie van wilskracht', gekoppeld aan een heldere visie op de
toekomst en aan de gewenste veranderingen in het beleid en de instituties. In de
komende hoofdstukken zal blijken dat het hieraan lange tijd heeft ontbroken in het
asielbeleid. Er was lang vooral sprake van paniekvoetbal en zwabberbeleid. Ik zal
het echter niet laten bij deze constatering, maar proberen hiervoor een verklaring
te zoeken in de spanning tussen het behartigen van de nationale belangen en het
nastreven van de mensenrechten, die leidt tot het streven naar beheersing van
migratie en bescherming van vluchtelingen. Het lijkt dus eerder iets dat inherent is

aan asielbeleid in dit soort moderne staten dan dat er sprake zou zijn van een
gebrek aan leiderschap en heldere visie. Ik zal laten zien dat deze conditie van de
heldere visie in deze controverse pas laat een rol gaat spelen.

De derde conditie die belangrijk is in hervorming van beleid is het 'propageren
van de oplossing': Hervormende leiders zon succesvoller naarmate zij hun
veranderingsvoorstellen onvermijdelijker, wenselijker en haalbaarder presenteren
dan concurrerende beleidsopties (p.34). Hierin komen de hierboven genoemde
anti-reactionaire strategieen van Hirschman dus aan bod.

De vierde conditie van 't Hart wil ik in dit onderzoek aanpassen. Hij benoemt
die als 'coOptatie van uitvoerders': Succesvolle hervormingsleiders verzekeren zich
vroegtijdig van de steun van partijen die onmisbaar zijn bij de uitvoering van de
beoogde hervormingen (p37). Deze conditie zal ik in dit onderzoek verbreden naar
niet uitsluitend partners die onmisbaar zijn in de uitvoering van het beleid (zoals
uitvoeringsinstanties, de rechterlijke macht en gemeenten), maar ook partners die
als onmisbaar gepresenteerd kunnen worden in het construeren van dit beleid. In
het asielbeleid blijkt namelijk dat de Europese partners als onmisbaar
gepresenteerd worden, met name door de strikte discours coalitie, en dat dit een
belangrijk onderdeel is van het succes van deze coalitie.

De laatste conditie die 't Hart noemt, en waarin hij het heeft over de 'controle
over het spel'. komt - net als de tweede conditie - pas in de laatste casus van dit
onderzoek naar voren, dus bij het debat over de Vreemdelingenwet 2000. Dit
debat blijkt vooraf voistrekt 'dichtgetimmerd' te zijn door de coalitie-partners,
onder strakke leiding van de toenmalige staatssecretaris Cohen. Deze oefende
hiermee veel controle uit over de cruciale fora, tijdstippen en spelregels. Hierin
was hij zeer succesvol: de Vreemdelingenwet is vrijwel zonder problemen door de
Kamer gekomen, gedragen door een combinatie van 'strange bedfellows', uit de
twee voorheen strijdende discours coalities.

Het zal in de volgende hoofdstukken duidelijk worden dat ook in de
Nederlandse asieldebatten op bepaalde momenten de hierboven genoemde
klassieke retorische conservatieve strategieen en hun progressieve antwoorden
gehanteerd worden. En dat ook in deze debatten de hierboven genoemde
strategieen om hervormingen door te voeren. ingezet worden.
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1.2 De context
Naast tekstanalyse is het uiterst belangrijk om de context waarin teksten
geproduceerd worden  bij de analyse te betrekken (zie bijvoorbeeld Hajer  1997).
Deze bepaalt mede de betekenissen die aan begrippen gegeven kunnen worden, de
verwoording van gebeurtenissen en de rol die andere teksten kunnen spelen, dus
wat gezegd kan worden en wat niet gezegd kan worden. Zo zijn de teksten in het
parlementaire domein die hier onderzocht worden gericht op het maken of
wijzigen van rechtsregels. Dat is naast het controleren van de regering de
belangrijkste taak van het parlement. Het maken of wijzigen van wetten kent een
vaste procedure. Een wetsvoorstel wordt samen met de Memorie van Toelichting
voorbereid op 66n of meer departementen. Vaak vinden hieraan voorafgaand
(enkele) hoorzittingen plaats met experts van buiten het parlement. Dan wordt het
in de ministerraad behandeld. Daarna wordt het voorgelegd aan de Raad van State
voor advies. Dan pas dient de minister (soms namens meerdere ministers) het in
bij de Tweede Kamer. Eerst komt het meestal in een vaste Kamercommissie waar
afgevaardigden van de verschillende partijen erover spreken en (schriftelijke)
vragen kunnen stellen. Daarop antwoordt de minister. De Kamerleden hebben het
recht om wijzigingen voor te stellen in de vorm van amendementen. Ook de
minister kan nog wijzigingen aanbrengen, in de vorm van nota's van wijziging. In
een parlementair debat krijgt het wetsvoorstel door deze procedure de centrale
plaats. Kamerleden reageren op het wetsvoorstel dat hierin is ingebracht.
Kamerleden die het in meerdere of mindere mate oneens zijn met het voorstel
ondervinden enig nadeel, omdat in de bij het wetsvoorstel horende Memorie van
Toelichting allerhande zaken inhoudelijk goed kunnen worden beargumenteerd,
terwijl zij zich moeten beperken tot reacties hierop en mondelinge toelichting bij
beknopte wijzigingsvoorstellen.

Een belangrijk ander aspect in de institutionele context, naast de procedure, is
dat debatten in de Tweede Kamer niet geheim zijn, maar juist ook als een
'wedstrijd voor publiek' gezien kunnen worden. Het publiek is niet homogeen. Het
bestaat natuurlijk op de eerste plaats uit de kiezers, die na afloop van een
kabinetsperiode van vier jaar via hun stem het beleid evalueren.  Is het publiek niet
tevreden, dan worden de Kamerleden weggestemd. Natuurlijk is het nooit
helemaal duidelijk wat die ene stem in vier jaar precies betekent voor specifieke
sectoren van beleid zoals asielbeleid. Asiel is echter wel jarenlang 66n van de
belangrijkste items geweest voor kiezers, dus Kamerleden zullen zich zeker
bewust zijn van de wijze waarop kiezers hun rol in een debat zullen zien. Maar
kiezers laten zoals gezegd (gewoonlijk) maar eens in de vier jaar van zich horen.
Andere partijen (die soms ook kiezer zijn) laten zich vaker horen: de
uitvoeringsorganisaties, de advocatuur, de rechterlijke macht,
belangenorganisaties van vluchtelingen, en gemeenten. En dat zijn nog maar de
binnenlandse delen van het publiek. In toenemende mate zijn ook internationale en
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transnationale actoren van belang: buurlanden, en de andere partners in de
Europese Unie, UNHCR, maar ook (transnationale) non-gouvemementele
organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch laten zich horen.
Het bestaan van deze verschillende delen van 'het publiek' kan problemen
opleveren voor politici. De verschillende delen kunnen bijvoorbeeld tegenover
elkaar komen te staan. Met het aanspreken van 66n decl van het publiek of van
meerdere soorten publiek zullen politici een bepaald deel van hun 'definitie van de
situatie' benadrukken of juist wat minder onder de aandacht brengen (Suurmond
1998, 48). Ik onderzoek hier op welke wijze bewindslieden en Kamerleden
positief of negatief verwijzen naar opvattingen en inbreng van deze andere
actoren. Zij worden vanuit het perspectief van deze bewindslieden en Kamerleden
hiermee tot partners in een van beide discours coalities.

Ook de verhoudingen tussen de verschillende politieke partijen zijn belangrijk in
de vorm die het wetsvoorstel krijgt, net als bij de behandeling. Het kabinet is in
Nederland altijd een coalitie van meerdere partijen, die samen een meerderheid
hebben in de Tweede Kamer. Op het terrein van asielbeleid maken die in het
regeerakkoord afspraken met elkaar die in verschillende mate gedetailleerd zijn. In
de jaren tachtig waren die afspraken nog vrij los, terwijl met name bij de nieuwe
Vreemdelingenwet 2000 er waterdichte afspraken blijken te zijn gemaakt tussen

de coalitiepartners.
Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb laten zien zijn er meerdere relevante

contexten die in ogenschouw genomen moeten worden bij een analyse van
veranderingen in asielbeleid. Mijn vermoeden is dat met name veranderingen in de
'global context' doorslaggevende betekenis hebben voor de ontwikkelingen in dat
beleid. Zij worden door de beide 'partijen' in de debatten of beide 'discours
coalities' aangehaald, maar de strikte coalitie is hierin het meest succesvol.

1.3 Discours coalities
Het zal duidelijk zijn dat ik de debatten zie als een strijd over dominantie in
betekenisgeving. niet als een strijd om belangen38. Belangen zijn niet vooraf
gegeven, maar worden geconstrueerd in teksten, in de loop van een debat. Het gaat
er dus om te achterhalen welke argumenten succesvol zijn en hoe en waarom dit
succes tot stand komt. Ik maak gebruik van enkele begrippen die Hajer (1993,
1997  en 2003) heeft gerntroduceerd  in zijn analyse  van de controverse  rond  zure
regen in Groot-Brittannie en Nederland: 'discourse coalition', 'discourse
structuration'  en  'discourse  institutionalization'. Een discours coalitie ziet Hajer
als een netwerk van uiteenlopende actoren die om verschillende redenen

aangetrokken worden door bepaalde verhaallijnen. Verhaallijnen zijn in deze
benadering dus het cement van een discours coalitie, niet (vooraf gegeven)

38 Daarroor kiest bijvoorbeeld Ten Doesschate (1993)  wei,  in  zon boek getiteld  'Asielbeleid en belangen:
Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren  1968 -  1982.'
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belangen. Hajer noemt een discours coalitie hegemonisch in een bepaald domein
als ze de discours structurering en discours institutionalisering kan bepalen. Een
wat minder sterke vorm van succes noemt Hajer (1997, 61) discursieve
dominantie. Discours coalities verkrijgen succes in discours structurering en
discours institutionalisering onder andere via het inzetten van verhaallijnen.

Discours structurering wijst hierbij op dominantie in de retorische sfeer: slagen
politici er in om hun perspectief op de werkelijkheid - dus hun definitie van de
situatie - op te leggen aan anderen en hiermee alternatieve visies te marginaliseren
of uit te sluiten. In dat geval moeten actoren om serieus genomen te worden,
gebruikmaken van ideeen, concepten en categorieen van het discours. Dat kan
uiteindelijk uitmonden in de acceptatie van een bepaalde probleemdefinitie, het
vaststellen van wat dan de oplossingsstrategie moet zijn, en van de 'problem
closure' (Hajer  1997: 266): een probleem wordt (tijdelijk) zodanig geherdefinieerd
dat men het erover eens is dat een bepaalde hantering de oplossing is.

Hierbij wordt meestal ook succes behaald in discours institutionalisering: het
discours dat dominant is geworden wordt ook nog vertaald in institutionele
praktijken, dus in concreet beleid (in termen van Rein & SchOn policy frames) en
institutionele arrangementen (in termen van Rein & SchOn institutional action
frames). In het asielbeleid uit zich dat bijvoorbeeld in een bepaalde inrichting van
organisaties voor de selectie en opvang van asielzoekers. Zo is in Nederland de
marechaussee belast met toegang van personen aan de grens en is er een andere
organisatie opgericht die de selectie van asielzoekers doet: de Immigratie- en
Naturalisatie Dienst (IND). Daar werken honderden mensen volgens vaste
protocollen aan het maken van het onderscheid tussen echte en onechte
vluchtelingen. Daarnaast is er een organisatie in het leven geroepen die
asielzoekers huisvest, beschikbaar houdt voor de procedure, die controle uitoefent
op hun doen en laten, en die hun dagen structureert zolang nog niet juridisch is
vastgelegd of zij echte danwel onechte vluchtelingen zijn, die dus een zorg- en
beheersingsfunctie heeft: het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Dan
zijn er plaatsen waar mensen worden bewaakt die onechte vluchteling zijn
genoemd: uitgeprocedeerde asielzoekers. En er zijn ten slotte nog organisaties die
de al dan niet gedwongen terugkeer van asielzoekers organiseren, als zij niet of
niet langer echte vluchteling heten.

Een laatste element uit Hajers methode dat van belang is in deze studie is dat
van 'emblematic issues' (1997, 265). In zijn studie naar het milieudebat speelde
zure regen zo'n rol. Hajer wijst er op dat dit soort symboliserende kwesties een
sleutelrol spelen in de definitie van het probleem in zijn geheel, en dat hiermee het
probleem beheersbaar wordt voor de bestaande structuren van de - in het geval van
milieu belangrijke - industriele samenleving. In deze studie naar asielbeleid wil ik
duidelijk maken dat de aantallen onterechte asielverzoeken een vergelijkbare
symboliserende functie: zij komt te staan voor het gehele probleem.
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Ik onderzoek een drietal parlementaire debatten over asielbeleid in de afgelopen
twee decennia. Ik stel hierbij drie inhoudelijke vragen (die ik in hoofdstuk 1 heb
toegelicht). Ik ga er op basis van de literatuur van uit dat zich twee discours
coalities vormen: in termen van hun beleidskaders benoem ik die als de
voorstanders van strikt asielbeleid en de voorstanders van ruim asielbeleid39. Ik
onderzoek hoe deze twee zich tot elkaar verhouden, hoe een strijd over de
dominantie van deze betekenissystemen gevoerd wordt in de loop van vijftien jaar
asielbeleid.

Uitgaande van een sociaal-constructivistisch perspectief op asielbeleid als
betekenisarena, laat ik zien dat de twee beleidskaders en de metaculturele
denkkaders die ik onderscheid, niet statisch en homogeen zijn, maar dat het gaat
om een flexibel, sociaal contingent proces, in veranderende contexten, waarvan de
'global context' doorslaggevend lijkt te zijn. Ik plaats het beleid daarom in tijd en
ruimte.

In de controverse die zich in de loop van de debatten tussen deze twee discours
coalities ontwikkelt, onderscheid ik drie lagen. Ten eerste kijk ik naar de taal die
gebruikt wordt in hun argumenten voor een strikt ofjuist ruim asielbeleid. Welke -
altijd ambigue -verhaallijnen gebruiken ze op welk moment, bijvoorbeeld in de
vorm van metaforen, of het gebruik van symbolen zoals aantallen? Hoe verschuift
dit in de loop van de controverse? Wat is de invloed van de verschillende
verhaallijnen? Ten tweede onderzoek ik welke conservatieve of hervormende
strategietn actoren hanteren in de debatten. Hoe zetten ze de verhaallijnen in als
onderdeel van deze strategieen en wanneer gebruiken ze bepaalde strategieen? Ten
derde onderzoek ik verschillende aspecten uit de context. Deze context kan de
mogelijkheden van wat gezegd kan worden in de controverse beperken of
verruimen. Dus het bevorderen of juist belemmeren van de mogelijkheden om
bepaalde verhaallijnen in te zetten en bepaalde strategieen te hanteren. Zoals uit
het vorige hoofdstuk gebleken is. is mijn vermoeden dat de mondiale context een
doorslaggevende invloed heeft op de ontwikkeling van de controverse in het
asielbeleid.

2. De cases

Ik analyseer dus drie debatten die in de Tweede Kamer zijn gehouden tussen de
betrokken bewindslieden en parlementariers, en de nota's, wetsvoorstellen en
brieven die daarvoor de aanleiding zijn. Ik heb juist deze drie debatten gekozen
omdat ze sleutelmomenten zijn in het asielbeleid. In hun opvolging is de
ontwikkeling van dat beleid goed te zien. Het eerste debat markeert het feitelijke
begin van het Nederlandse asielbeleid, in het tweede en in het derde debat worden

p Ik volg Steiner (2000) die deze indeling heeft gehanteerd in zijn analyse van parlementaire debatten over
asiel in Groot-Brittannie. Duitsland en Zwitserland. Steiner benoemt ze echter niet als discours coalities.
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de meest omvattende en meest fundamentele wijzigingen van de
vreemdelingenwet (op het terrein van asiel) besproken, die in deze periode
doorgevoerd worden.

Het eerste Kamerdebat wordt gehouden  in  1987. De aanleiding ervoor  is  het
uitbrengen van de Nota Vluchtelingenbeleid (TK  19637 nr.  1-2). De Kamer heeft
in 1986 gevraagd  om een dergelijke nota waarin het bestaande en toekomstige
vluchtelingenbeleid in zijn volledige samenhang gepresenteerd zou worden. Op
dat moment geldt nog de Vreemdelingenwet van 13 januari  1965, die op  1 januari
1967 in werking is getreden, en vooral bedoeld was voor de regulering van
gastarbeid. Sindsdien is het beleid volgens de Kamer slechts fragmentarisch
aangepast. Er is ook behoefte aan een meer omvattende beleidsvisie. Tot dan toe
gaat het asielbeleid voor het grootste gedeette over uitgenodigde vluchtelingen,
waarvoor  in  1977 een quotum is vastgesteld. Er komen echter  in  1986  veel  meer
individuele asielzoekers naar Nederland en naar de rest van Europa, die niet
uitgenodigd zijn maar hier wel bescherming vragen. Het is volgens de Kamer
nodig om ook hiervoor beleid te ontwikkelen. De Nota Vluchtelingenbeleid, en
met name de daaropvolgende brieven aan de Tweede Kamer, van de
staatssecretaris van Justitie en de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur leiden tot ingrijpende wijzigingen in (toegang tot) de asielprocedure en tot
een nieuwe opvangregeling van asielzoekers. Daarmee is dit het eigenlijke begin
van het asielbeleid. Vanaf dan vinden er ook halfiaarlijkse rapportages aan de
Tweede Kamer plaats over ontwikkelingen in de asielketen, dat wil zeggen over
alle onderdelen in de uitvoering van het asielbeleid"o

Ook enkele aspecten uit de context zijn relevant geweest voor de keuze voor
juist dit Kamerdebat. In de periode dat het debat gehouden wordt is er, zoals
gezegd, sprake van een vrij plotselinge en relatief sterke stijging van het aantal
asielzoekers naar Nederland  en  de  rest van Europa. Omdat  in   1986 de Single
European Act geratificeerd wordt, die de opheffing van de interne grenzen
aankondigt voor goederen, kapitaal en burgers van de aangesloten landen, ziet een
aantal landen binnen Europa een goede reden om intergouvernementele
samenwerking na te streven  op het terrein van asielbeleid.  Op  14 juni  1985  is  in
dat kader het Schengen-akkoord gesloten tussen de Beneluxlanden, Duitsland en
Frankrijk. In feite begint hiermee de (intergouvernementele) Europese
samenwerking, juist in de periode dat het Kamerdebat over de Nota
Vluchtelingenbeleid plaatsvindt. Dat is het tweede belangrijke aspect, naast

grotere aantallen.
Een ander belangrijke factor is dat in deze periode sprake is van een

economische recessie met grote werkloosheid, waarover niet alleen politici maar
ook kiezers zich ernstig zorgen maken.

40  Ik  heb hiervoor Kamerstuk 19637,  nrs. 1-32 geanalyseerd,  en de Handelingen  van de Tweede Kamer.
69ste

vergadering gehouden op 9 april 1987 (pp. 69-3597 - 69-3692).
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Het algemene politieke klimaat in de wereld wordt in deze periode getekend
door de Koude Oorlog. De wereld wordt nog ingedeeld in 'de vrije wereld' en 'het
Oostblok'. Conflicten worden hierdoor bepaald en ook vluchtoorzaken worden in
dit kader gezien. Zo worden vluchtelingen uit Oost-Europese landen vrijwel
allemaal toegelaten in Westeuropese landen41.

Ten slotte is ook de signatuur van het kabinet van belang als context van dit
debat.  In de periode  1982  tot 1986 regeert het kabinet-Lubbers  I, een coalitie van
CDA en VVD. Zij wordt opgevolgd door het kabinet-Lubbers II in de periode
1986 tot 1990, wederom een coalitie van CDA en VVD.  In mei  1986 zijn Tweede-
Kamerverkiezingen gehouden. Het Kamerdebat vindt dus na deze verkiezingen
plaats, midden in de regeerperiode van Lubbers-II.

Het tweede debat dat hier geanalyseerd wordt is zes jaar later gevoerd. Dat
Kamerdebat gaat over de Wijziging van de Vreemdelingenwet en het Wetboek
van Strafrecht die in  1994 in werking is getreden42. Het debat wordt eind augustus
en begin september 1993 gehouden. De Koude Oorlog  is ten einde, de Berlijnse
Muur is gesloopt, en in West-Europa heerst de angst voor de komst van grote
aantallen Oost-Europeanen. Er is een oorlog uitgebroken in (voormalig)
Joegoslavie en voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er weer grote
aantallen Europese vluchtelingen die bescherming behoeven. Inmiddels is de
Europese intergouvernementele samenwerking op het terrein van asiel vergroot,
hoewel er rond gevolgen van de oorlog in (voormalig) Joegoslavie weinig sprake
was van samenwerking in de opvang van vluchtelingen, maar meer van het
afschuiven van de lasten daarvan. In veel landen werd een vorm van tijdelijk asiel
ingevoerd voor deze vluchtelingen. Ook in Nederland gebeurde dat. De Europese
intergouvernementele samenwerking ging verder.   Op   1   september   1990  is  het
verdrag van Schengen in werking getreden,  en  op  15  juni   1990  is de Dublin-
conventie ondertekend. In Londen werden   in 1992 afspraken gemaakt   over
gezamenlijk beleid ten aanzien van veilige landen van herkomst, kennelijk
ongegronde asielaanvragen, niet ontvankelijke asielaanvragen, bewaking van de
buitengrenzen. en uitzetting. Binnen de Europese gemeenschap is het Verdrag van
Maastricht in december 1991 ondertekend  en  op   1   november 1993 treedt  het  in
werking. Hiermee komt het asielbeleid voor de eerste keer in een Europees
basisverdrag terecht (het Verdrag betreffende de Europese Unie: Treaty of the
European Union).

Binnen Nederland slapen  in de zomer van 1993 asielzoekers  in de maisvelden
omdat er geen plaats is in asielzoekerscentra. De minister van WVC, d'Ancona,

41 Zie Ten Doesschate (1993,136).
IC42 De basis voor mijn analyse was Kamerstuk 22735. nrs. 1-42 en Handelingen van de Tw·eede Kamer, 87

pergadering gehouden  op  31   augustus   1993 (pp. 87-6528 - 87-6552), 88Ste vergadering gehouden  op   1
september 1993 (p. 88-6596 - 88-6609). 89"e vergadering gehouden op 2 september  1993 (pp. 89-6641  -
89.6718), 91" vergadering gehouden  op 8 september  1993 (pp. 91-6767 - 91-6793), 94ste vergadering
gehouden  op 15 september 1993 (pp.94-6908 - 94-6925)  en de stemmingen die gehouden  zijn  op  23
september 1993 (pp. 3.91 - 3-94).
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doet op televisie een dringend en emotioneel beroep op gemeenten om gebouwen
ter beschikking te stellen voor de opvang van asielzoekers. Een ander belangrijk
probleem doet zich voor rond de mensen die niet als vluchteling of
asielgerechtigde toegelaten worden tot Nederland maar die niet teruggestuurd
kunnen worden ofwel om technische redenen, zoals het ontbreken van de juiste
papieren, ofwel om beleidsmatige redenen zoals de algehele onveilige situatie in
hun land van herkomst, de zogenaamde gedoogden. De economische situatie in
Nederland en in de rest van Europa is nog steeds problematisch en de
werkloosheid hoog. De publieke opinie over asielzoekers is negatief. In de jaren
1991   en   1992, en vooral tijdens de aanloop   tot de verkiezingen   voor   de
Provinciale Staten    in 1994 verwoordt VVD- fractieleider Bolkestein    deze
gedachten en de VVD wint de verkiezingen glansrijk. Voor de eerste keer is het
asielthema prominent in de verkiezingsstrijd vertegenwoordigd. Inmiddels regeert
het kabinet-Lubbers III (1990 - 1994), een coalitie van CDA en PvdA.

De wijziging van de Vreemdelingenwet en van het wetboek van strafrecht is
een tweede sleutelmoment in het asielbeleid. Net als in andere Europese landen
wordt voor het eerst een wettelijke verblijfsstatus ingevoerd die slechts tijdelijke
bescherming geeft. Dit is een fundamenteel verschil met de wet tot dan toe. Deze
status moet het probleem van de gedoogden en ontheemden oplossen die geen
bescherming konden krijgen als vluchteling of asielgerechtigde maar ook niet
konden worden teruggestuurd. Daarnaast is hij bedoeld voor mensen uit
(voormalig) Joegoslavie. Om de problemen in de uitvoering aan te pakken, wordt
een versnelde asielprocedure ingevoerd voor kansloos geachte asielverzoeken en
wordt het hoger beroep afgeschaft.

Weer zes jaar later volgt het derde Kamerdebat dat hier wordt besproken. Dat
debat ging over de Algehele herziening van de Vreemdelingenwet die op 1 april
2001 in werking is getreden43. Deze herziening werd voorgesteld door het tweede
Paarse kabinet, een coalitie van PvdA, VVD en D'66, onder leiding van premier
Kok (1998 - 2002). Er is inmiddels sprake van een economische juichstemming.
Er is nog slechts frictie-werkloosheid en in andere landen van Europa wordt in
navolging van constateringen van het bevolkingsfonds van de VN min of meer
voorzichtig gesproken over de noodzaak om arbeidskrachten van buiten de
Europese Unie binnen te halen. Het gaat met name om mensen die kunnen werken
in de zorg, de IT-sector en de bouw.

Op    1    mei 1999 treedt het Verdrag van Amsterdam in werking,   met   het
voornemen om binnen 5 jaar Europese harmonisatie op het terrein van asiel vorm
te geven.  Op  15  en 16 oktober 1999 wordt tijdens een Europese Top in Tampere
(Finland) besloten tot onder andere een gemeenschappelijke asielprocedure en een

43 Ik heb hiervoor Kamerstuk 26732, nrs. 1-5 en A geanalyseerd en de Handelingen van de Tweede Kamer.
83"e  vergadering  gehouden  op   1 4 juni  2000  (pp. 83-5311- 83-5366), 84*  vergadering  gehouden  op   1 5
juni 2000 (pp. 85-5461 - 85-5482), 85ste vergadering gehouden op 20 juni 2000 (pp. 84-5369 - 84-5398).
en de 86» e vergadering, toen er gestemd werd, gehouden op 21 juni 2000 (p. 85-5541 - 85-5547).

49



De asielcontroverse

uniforme status voor asielgerechtigden binnen de EU. Het asielbeleid moet gaan
horen tot de Unie, en niet langer intergouvernementeel zijn. Veiligheid wordt
daarin meer en meer een issue. Asielbeleid wordt besproken samen met justitiele
thema's als criminaliteitsbestrijding. De Europese samenwerking op het terrein
van asiel, voorzover het gaat om de bescherming van vluchtelingen, lijkt enigszins
te blijven steken in voornemens.

44Binnen Nederland wordt  in  1995  in een aantal onderzoeken geconstateerd dat
de uitvoering van het asielbeleid volledig is vastgelopen. De achterstanden in de
behandeling van asielaanvragen zijn torenhoog, de opvang in asielzoekerscentra
lukt   nauwelijks   meer.   In 1996 vraagt de Tweede Kamer opnieuw   om   een
omvattende beleidsnota, aan de toenmalige staatssecretaris van Justitie Schmitz.
Op   11  juni 1996 stuurt de staatssecretaris  een  nota  aan de Kamer,  die  daar
afgedaan wordt als onvoldoende omdat er niet meer in geboden zou worden dan
een samenvatting van het bestaande beleid. Een diepgaander nota wordt beloofd,
maar  die  komt er nooit. In januari 1999 spreekt staatssecretaris Cohen  in  het
openbaar over de dreiging van de ontploffing van het asielstelsel.

In de algehele herziening van de Vreemdelingenwet 2000 worden drastische
maatregelen voorgesteld en doorgevoerd. De allerbelangrijkste is dat er nog maar
66n enkele status zal bestaan voor degenen die bescherming krijgen in Nederland.
Die wordt voor (maximaal) drie jaar toegekend. en er zijn voor iedereen
gedurende deze drie jaar na toekenning van de status, dezelfde rechten aan
gekoppeld op bijvoorbeeld werk, opleiding, en gezinshereniging. Dat is bedoeld
om doorprocederen tegen te gaan. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen
tegen een negatieve beschikking wordt afgeschaft. De bedoeling is om op deze
manier de asielprocedure aanzienlijk te versnellen. De aantallen asielzoekers lopen
in deze periode behoorlijk terug. De publieke opinie ten opzichte van asielzoekers
is uiterst negatief.

De keuze voor juist deze Kamerdebatten is gemaakt omdat het - zoals blijkt uit het
bovenstaande - gaat om sleutelmomenten in het asielbeleid en de context daarvan.
De  nota  uit 1986 markeert het begin  van het asielbeleid in Nederland.  De  twee
andere cases beslaan de twee meest omvattende en belangrijkste wijzigingen van
de Vreemdelingenwet in deze periode. Wat betreft de context heerst tijdens het
eerste debat nog de Koude 0Orlog, komen voor het eerst behoorlijke aantallen
asielzoekers naar Nederland en de rest van Europa en start de Europese
samenwerking op het gebied van asielbeleid. Tijdens het tweede debat is de Koude
Oorlog ten einde, is in Europa een oorlog aan de gang die veel vluchtelingen
genereert, en is het economisch tij net als tijdens het eerste debat zeer slecht.
Tijdens het derde debat is gaat het economisch juist voor de wind, is de Europese
Unie een feit geworden en komen er minder asielzoekers naar Nederland (en
andere Europese landen). De kabinetten die de voorstellen rond het asielbeleid

4 Door de Algemene Rekenkamer. Bureau Berenschot en Regioplan.
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doen verschillen van signatuur: het eerste is centrum-rechts, het tweede centrum-
links, en het derde 'paars'. Aan de hand van de drie asieldebatten onderzoek ik op
welke wijze ook argumentaties in het asielbeleid in de loop van deze periode
(1986 - 2000) veranderen.

3. De opbouw van het boek

Om de Kamerdebatten te kunnen plaatsen wordt in het volgende hoofdstuk een
overzicht gepresenteerd van de ontwikkelingen in vluchtelingenkwesties en het
asielbeleid in Nederland. Daarna volgen drie hoofdstukken waar in elk een analyse
van een van de Kamerdebatten gepresenteerd wordt aan de hand van de in
hoofdstuk 1 genoemde inhoudelijke vragen en de in dit hoofdstuk genoemde
methode van discours analyse. Deze hoofdstukken hebben de vorm van verhalen,
die gestructureerd zijn naar de argumentenbronnen en vooronderstellingen die ik
in Hoofdstuk 1 heb onderscheiden. Zij bevatten veel citaten van Kamerleden en
bewindslieden. Dit geeft de lezer de mogelijkheid om zichzelf een beeld te vormen
van hoe de debatten verlopen zijn, en te checken of mijn conclusies kunnen
overtuigen. In de afsluitende paragrafen van de hoofdstukken, en met name in het
slothoofdstuk, zal ik deze conclusies presenteren.

Ik begin de empirische hoofdstukken steeds met een paragraaf over de context.
Hierin komt onder andere aan de orde welke aantallen asielzoekers er op het
moment van het Kamerdebat komen, welke problemen er spelen met de opvang
van asielzoekers, en hoe de Europese samenwerking is voortgeschreden. Deze
'feitelijke' informatie kan helpen om te begrijpen waarom bepaalde thema's zo
belangrijk zijn in de debatten, of waarom ze juist op een bepaald moment en op
een bepaalde manier aan bod lijken te komen.

Aan het einde van elk van de empirische hoofdstukken is een korte analyse
opgenomen van Kamerdebatten over asiel in Duitsland en in Groot-Brittannie in
dezelfde periode. Hieruit blijkt namelijk dat niet alleen de maatregelen die
genomen worden op het terrein van asiel in verschillende landen binnen Europa
erg op elkaar lijken (vanwege de formele harmonisatie en de informele
afstemming die voortdurend plaatsheeft tussen de landen) en dat deze maatregelen
ongeveer in dezelfde periodes worden genomen, maar dat ook de argumenten die
de verschillende bewindslieden en Kamerleden in deze landen daarvoor
aanvoeren, heel vergelijkbaar zijn met die in Nederland.

Ik heb om een aantal redenen gekozen voor juist een vergelijking met Duitsland
en Groot-Brittannie. Ten eerste horen beide landen tot de grote lidstaten van
Europese Unie die om die reden veel invloed hebben, ook op Nederland. Ieder
heeft echter wel een eigen invulling van dat lidmaatschap. Groot-Brittannie heeft
zich lang afzijdig gehouden, Duitsland hoort vanaf het begin tot de kemlanden.
Duitsland heeft met Frankrijk en de Benelux aan de wieg gestaan van het
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Schengen-akkoord. Duitsland heeft ook als 'grote buur' op vele terreinen invloed
op Nederland. Groot-Brittannie heeft als eiland een aparte positie binnen Europa,
en ook op het vlak van de komst van asielzoekers. Anders dan Duitsland, maar net
als Nederland heeft Groot-Brittannie een geschiedenis als koloniale macht,
waardoor al vroeg immigratie heeft plaatsgevonden van buiten Europa naar het
'moederland'. Nederland deelt echter met Duitsland juist weer de geschiedenis van
de gastarbeid. Duitsland heeft vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan het begin
van de jaren negentig het meest ruimhartige asielbeleid van Europa gekend. Als
enige Europees land had zij het recht op asiel voor vluchtelingen in de grondwet
opgenomen. Duitsland heeft ook verreweg de meeste asielzoekers opgevangen
binnen de Europese Unie. Groot-Brittannie heeft juist lang tot de landen met het
meest restrictieve asielbeleid gehoord, en weinig asielverzoeken gekregen. Dit
waren voor mij voldoende redenen om (op zeer beperkte wijze) de asieldebatten in
deze twee landen te vergelijken met die in Nederland.
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Hoofdstuk 3

Vluchtelingen en het asielbeleid:
Een overzicht in vogelvlucht

1. Inleiding

In dit hoofdstuk zet ik uiteen hoe het Nederlandse asielbeleid zich ontwikkeld
heeft. Beschreven wordt hoe Nederland opgeschrikt wordt door meer asielzoekers,
en hoe het debat daarna verloopt. Daarbij ga ik in op de politieke besluitvorming,
de publieke opinie en het Europese beleid. Dit alles dient als achtergrond om de
drie cases in de navolgende hoofdstukken goed te kunnen plaatsen door de
hoofdlijnen in beeld te hebben. Als eerste volgt nu een overzicht van de komst van
vluchtelingen naar Nederland.

2. Vluchtelingen in Nederland

In de Nederlandse geschiedenis is vele malen sprake geweest van de komst van
vluchtelingen. In voorgaande eeuwen kwamen onder meer Joden uit Portugal,
kunstenaars en handelaren uit de Zuidelijke Nederlanden, en Hugenoten. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog biedt Nederland onderdak aan maar liefst een miljoen
Belgen. Die worden in barakken opgevangen, en gaan daarna weer terug naar
Belgie.

Na deze oorlog begint in Duitsland al snel de situatie voor Joden te
verslechteren. Voor de Nederlandse overheid is dat in het begin van de jaren dertig
geen reden tot vergaande actie. In de aanloop naar de bezetting van Nederland en
de vervolging van Joden blijft Nederland bij haar restrictieve houding. De regering
ziet in de Joodse vluchtelingen als gevolg van hun grote aantal vooral een sociaal-
economisch probleem van hoge werkloosheid, opvang en verblijfskosten. De
politieke vluchtelingen zouden bovendien mogelijk de politieke rust in Nederland
en   de   betrekkingen met buurlanden verstoren. (Moore 1986, 187-191, zoals
geciteerd in Ten Doesschate  1994,  18.45 Deze Nederlandse reactie is niet uniek.  De
Joden die in de jaren dertig Duitsland verlaten worden ook elders economische
vluchtelingen genoemd Wirtschqftsemigranten (Loescher 1993.  17).

45 Zie voor een volledige analyse van deze problematiek tussen  1815 en  1938: Leenders ( 1993).
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In  1949  zijn er naar schatting in totaal 17.500 vluchtelingen in Nederland.  Het
betreft behalve Joden, ook Polen die na de bevrijding in Nederland zijn gebleven
en na de omwenteling daar niet terug kunnen, mensen die uitgenodigd zijn vanuit
kampen in Duitsland en Oostenrijk, om in Nederland in de mijnen te werken: en
tot slot ook nog mensen die na de communistische machtsovername uit Tsjecho-
Slowakije zijn gevlucht. (Hoeksma 1982, 105)46

In  1956, na de onderdrukking van de Hongaarse opstand door de Sovjet-Unie,
slaan vele Hongaren op de vlucht. Nederland nodigt na selectie in Oostenrijk 3300
van deze vluchtelingen uit. Op eigen gelegenheid komen er nog eens 700. Deze
worden met veel respect en begrip ontvangen. Uit onderzoek van Ten Doesschate
( 1985, zoals geciteerd     in Ten Doesschate 1993) blijkt      dat      in      het
interdepartementale beslissingproces over toelating van deze Hongaarse
vluchtelingen naast humanitaire overwegingen ook meespeelt dat er een tekort aan
arbeidskrachten  is  in de mijnen.   Na de korte Praagse lente  in 1968 komen  de
Tsjechoslowaken. Ook hier reageren overheid en bevolking met sympathie.

Meer gemengde gevoelens zijn er als kort daarna ook politiek-activisten en
dienstweigeraars uit Portugal, Griekenland, Spanje en de Verenigde Staten
kwamen. Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog komen vluchtelingen niet
meer uitsluitend uit communistische Oostbloklanden. Deze mensen komen uit
(min of meer) bevriende staten en leveren dus een probleem op in de
internationale betrekkingen.  Voor deze mensen wordt in Nederland  in   1974  een
nieuwe vluchtelingenstatus in het leven geroepen: de B-status. Nederland is het
eerste land dat deze status invoert, maar al gauw volgen andere westerse landen.
Cels (1989, 193) geeft een aantal redenen waarom regeringen deze alternatieve
status voor vluchtelingen in de jaren tachtig in het leven roepen. Het maakt het
mogelijk om deze vluchtelingen te helpen, zonder de bilaterale betrekkingen in
gevaar te brengen. Het geeft regeringen ook een zekere flexibiliteit in het geval
van grotere aantallen asielaanvragen, zoals de Polen in de jaren tachtig, En geeft
regeringen de mogelijkheid om asielzoekers buiten de asielprocedure te houden,
zodat die niet geblokkeerd raakt.

Onderdrukking door dictatoriale regimes in Latijns-Amerika leidt in de jaren
zeventig tot de komst van vluchtelingen uit vooral Chili (1973) en Argentinie
(1976). Deze vluchtelingen, zichzelf vaak balling noemend en voelend, krijgen
actieve steun in de Nederlandse samenleving. Dat geldt ook voor de Syrisch
Orthodoxe Christenen47

Ook de oorlog en de omwenteling in Vietnam hebben een exodus tot gevolg. Na
internationale afspraken over opvang en hervestiging van Vietnamese
vluchtelingen. vaak gevlucht in boten, ontvangt Nederland enkele duizenden
Vietnamezen Daarmee komen  voor het eerst mensen met een geheel andere
'cultuur' en of godsdienst van buiten onze regio, en van elders dan de voormalige

46 Zie \·oor een analyse Ian het asielbeleid tussen 1945 en 1956: Berghuis ( 1999).
4" Zie voor een analyses·an het Nederlandse asielbeleid tussen  1968 en  1982: Ten Doesschate ( 1993).
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kolonien. Natuurlijk zijn deze Vietnamezen wei gerelateerd aan de Koude Oorlog
en  ook voor hen geldt dat ze welkom zijn. Van belang is ook dat ze grotendeels
op een 'gereguleerde' wijze komen: het betreft geselecteerde mensen die via
afgesproken programma's arriveren.

Hoewel asiel en immigratie gedurende de periode van de Koude Oorlog formeel
als los van elkaar staande begrippen en processen gezien worden, speelt in de jaren
vijftig en zestig een belangrijke rol dat het economisch tij gunstig is. Er zijn
handen nodig om te werken, bijvoorbeeld in de mijnen, en dus is het geen
probleem om naast de gastarbeiders ook enkele duizenden vluchtelingen op te
nemen. De erkenning als vluchteling was daarnaast sterk ideologisch getint,
vanwege de Koude Oorlog. Het normale toelatingsbeleid is restrictief. Ten aanzien
van vluchtelingen uit Oost-Europa wordt echter een uitzondering gemaakt, omdat
zij het communisme zijn ontvlucht en omdat hun toelating past in de ideologie van
de Koude Oorlog. Er vindt bijvoorbeeld geen onderzoek plaats naar de
vluchtmotieven  van de Hongaren  in  1956, de Tsjechen  in  1968  en de Polen  in
1981   (Compayen   1986, 82 zoals geciteerd  in Ten Doesschate   1993,   19).  Het
toelatingsbeleid van vluchtelingen is in deze periode een kwestie van
internationale betrekkingen en nationale veiligheid. Opvallend is dat, hoewel het
gaat om kleine aantallen, er desondanks over de toelating van de uitgenodigde
vluchtelingen veel wordt gesproken tussen verschillende ministeries (Ten
Doesschate 1993). Hetzelfde geldt voor de asielzoekers die zich melden. zonder te
zijn voorgedragen door UNHCR, of anderszins geselecteerd. De angst in deze
periode is vooral gericht op mogelijke communistische spionnen. Het beleid is
echter relatief open. Als de aantallen asielzoekers vanaf het begin van de jaren
tachtig stijgen, wordt het beleid restrictiever.

In andere West-Europese landen is een vergelijkbaar patroon te zien.  In de jaren
vijftig en zestig is er veelal sprake van een gunstig economisch tij en veel vraag
naar gastarbeiders. In combinatie met de ideologische motivatie vanwege de
Koude Oorlog, is het opnemen van relatief weinig vluchtelingen en asielzoekers
geen  probleem.  Zo  verklaren de Duitse Lander  bijvoorbeeld  in   1966  dat  geen
enkele Oost-Europeaan naar zijn land van herkomst teruggestuurd zal worden,
maar een speciale juridische status zal krijgen, of hij of zij nu wel of niet aan de
criteria voldoet van het Vluchtelingenverdrag. (Cels  1989.  189). Er komen  in de
loop van de jaren zestig minder vluchtelingen uit Oost Europa als het IJzeren
Gordijn steeds minder doorlaatbaar wordt. Het wordt duidelijk dat de echt grote
aantallen vluchtelingen zich in de Derde Wereld bevinden.

Medio jaren tachtig komen veel grotere aantallen asielzoekers op eigen
gelegenheid naar Nederland. De grootste aandacht trekken de Tamils uit Sri
Lanka. In Sri Lanka woedt een afscheidingsoorlog en discrimineert de Singhalese
meerderheid de Tamil-minderheid. Amnesty International meldt willekeurige
moordpartijen. verdwijningen. en martelingen. UNHCR dringt er op aan dat met
name mannen tussen  de   18  en  30  jaar niet teruggestuurd worden gezien  de
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politieke situatie in Sri Lanka, zelfs niet als hun asielaanvraag afgewezen wordt.
Over de situatie in Sri Lanka is weinig bekend in West-Europa. Binnen Europa
volgen uiteenlopende reacties, maar bepaalde trends die later veel sterker worden,
zijn wei al te ontdekken. Zo blijken ook in de vroege jaren tachtig West-Europese
regeringen restrictieve maatregelen te nemen om de komst van deze asielzoekers
te voorkomen. Nadat de Nederlandse regering   in 1985 visumvereisten   en   de
omstreden bed-bad-broodregeling invoert voor Tamils (in de volgende paragraaf
ga ik hier uitgebreider op in), dalen de aantallen Tamil asielzoekers in Nederland,
maar stijgen ze binnen enkele weken in Groot-Brittannie. Nadat ook de Britse
regering visumvereisten invoert, gaan Tamils naar Zwitseriand  (Cels   1989,197).
Cels (1993,203) onthult dat de Nederlandse regering al in  1984 en 1985 geheime
besprekingen voert met de Zwitserse regering over de kwestie van de komst van
de Tamils en andere groepen. UNHCR wordt daarbij niet toegelaten.

Na de Tamils komen Ethiopiers en Eritreers (het onderscheid wordt eerst nog
niet gemaakt) naar Nederland, en ook Somaliers, en mensen uit Iran, Irak en
Afghanistan.  In  1992  en  1993  komt    een zeer groot aantal vluchtelingen  uit  het
voormalige Joegoslavie (later specifiek uit Bosnie)  en  in  1999 vele Kosovaren.
Vele conflicten in Afrika veroorzaken de komst van mensen uit onder meer
Angola, Sierra Leone, Burundi, Liberia, Congo en Soedan. Het uiteenvallen van
de Sovjet-Unie leidt tot conflicten die weer als gevolg hebben dat mensen uit
onder andere Azerbeidzjan en Tsjetsjenie elders bescherming moeten zoeken. Het
aantal landen van waaruit mensen naar Nederland komen groeit gestaag. In 2004
betreft het meer dan honderd landen (zie voor een overzicht Bijlagen: tabel 1,2 en
3).

3. Nood breekt wet: het politiek debat in vogelvlucht

Bronkhorst (1990, 70) citeert staatssecretaris Haars die begin jaren tachtig als
eerste bewindspersoon met grotere aantallen asielzoekers geconfronteerd wordt
aldus: 'Het wemelt aan onze grenzen van avonturiers en gelukszoekers, die met
een bepaalde opzet naar Nederland komen'. Vanaf het midden van de jaren tachtig
wordt de wens de 'instroom' van asielzoekers te beperken in steeds wisselende
toonzetting geuit. Het omlaag brengen van de aantallen gebeurt net als in andere
Europese landen via een combinatie van directe en indirecte maatregelen. Onder
directe maatregelen vallen zaken als zogenaamde 'pre entry' maatregelen zoals
controle bij het vliegtuig, visumvereisten, 'carrier sanctions ' en dergelijke. Zij
zijn bedoeld om rechtstreeks de aantallen asielverzoeken te verminderen. Indirecte
maatregelen zijn onder andere de sobere inrichting van de opvang van
asielzoekers, kortere procedures. tijdelijke bescherming in plaats van permanente
vestiging, strenger terugkeerbeleid, afsluiting van sociale voorzieningen voor
asielzoekers en dergelijke. Deze maatregelen werken niet rechtstreeks op de
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aantallen maar politici hopen dat ze indirect hun effect niet missen (Zetter c.s.
2003).

Over het asielbeleid en de soms enorme uitvoeringsproblemen die daarrnee
gepaard gaan worden verhitte politieke debatten gevoerd. Hierin komt het
dilemma naar voren tussen enerzijds de beheersing die wordt nagestreefd ter
behartiging van de nationale belangen, en anderzijds het zelfbeeld van de natie die
vanuit mensenrechtenperspectief bescherming biedt aan echte vluchtelingen, en
die gastvrij voor hen is. In de media wordt dit alles breed uitgemeten.

3.1 Tamils en de Roa-regeling: 1985 - 1992
Vanaf 1985 wordt, zoals gezegd, een andere opvangregeling ingevoerd voor Tamil
asielzoekers, dan voor andere individuele asielzoekers, de zogenaamde bed-bad-
broodregeling. De Tamils zijn de eerste grotere groep asielzoekers in Nederland
die als 'anders' wordt gezien. Het zijn veelal jonge mannen die niet voldoen aan
het traditionele beeld van de vluchteling als balling uit een bekend dictatoriaal
geregeerd land (zoals Chili, Vietnam, Oost-Europa), waarmee Nederland tot dan
toe te maken heeft gehad. Nederlanders weten weinig tot niets van de situatie in
Sri Lanka waarvoor deze mensen vluchten en er is dus ook niet de betrokkenheid
die er wei was bij vluchtelingen voor linkse of rechtse dictaturen. De Tamils
vestigen zich oorspronkelijk vooral in de grote steden, waarbij ze terechtkomen in
soms brandgevaarlijke pensions waar ze hoge huren moeten betalen voor een bed
dat vaak door meerdere mensen in 'ploegendienst' gedeeld moet worden.
Gemeentebesturen willen dat er een einde komt aan deze situatie en ook de Tamils
zelf zijn er op zijn zachtst gezegd niet erg gelukkig mee. De media schenken veel
aandacht aan Tamils die in een pension brand stichten als protest tegen hun
situatie.

De problemen rond de komst en huisvesting van Tamils leiden uiteindelijk tot
nieuw beleid: de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) Deze gaat na verhitte
debatten eind  1987 in. Asielzoekers worden voor een korte periode (maximaal drie
maanden) in centra gehuisvest, en gaan daarna naar huizen die door gemeenten
beschikbaar worden gesteld. Veel gemeenten doen mee aan de oproep de lasten te
spreiden, en zo komen in vele gemeenten de eerste asielzoekers binnen. De komst
van centra leidt vaak tot felle protesten van de bevolking. Zo worden protesten in
Stevensbeek in de media breed uitgemeten.

Vanaf het midden van de jaren tachtig gaat de asielprocedure langer duren en
lopen de achterstanden in de behandeling van asielverzoeken op. De commissie
Mulder analyseert op verzoek van het kabinet in  1990 en  1991 de problemen rond
de lange duur van de asielprocedure en komt met diverse aanbevelingen voor
beleidswijzigingen. Deze betreffen onder meer de inrichting van de asielprocedure
en de problematiek van de gedoogden: personen die niet worden toegelaten, maar
die men ook niet wil uitzetten. Mulder wil een nieuwe status voor deze categorie.
Staatssecretaris Kosto komt tegelijkertijd met plannen die vooral gericht zijn op
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eerdere selectie van kansloze zaken. De discussie over beide plannen leidt tot de
instelling van het zogenaamde Nieuwe Toelatings- en Opvang Model, het NTOM.
Dit   gaat    1    januari    1992    in.    Het    ROA-model van decentrale huisvesting
voorafgegaan door een korte periode in een AZC krijgt een voorfase: het
OnderzoeksCentrum (OC). Hier zal de eerste fase in de asielprocedure
plaatsvinden.

Al vroeg wordt de vormgeving van de opvang van asielzoekers dus sterk
gekoppeld aan de asielprocedure In 1994, bij  de herziening van de

Vreemdelingenwet, wordt dit in de wet vastgelegd. Alle asielzoekers krijgen bad,
bed en brood. dus onderdak en maaltijden, en daarnaast zakgeld. 'Sober, doch
humaan' is in die jaren het parool. Verder is van belang dat asielzoekers niet
mogen werken. Daarmee worden zij dus op belangrijke terreinen van de
samenleving uitgesloten: huisvesting, sociale voorzieningen en werk. Hiermee wil
men 'aanzuigende werking', de komst van een groter aantal asielzoekers vanwege
comfortabele omstandigheden, voorkomen.

3.2 De crisis in Joegoslavia en het trauma van de maTsvelden: 1992-1994
In 1990 arriveren  er ruim 21.000 asielzoekers, tegen bijna 14.000  het  jaar
daarvoor.  Ook  in  1991   en 1992 schommelt de instroom  rond de 21.000.  In  de
zomer van 1992 wordt de  aard en omvang  van de verschrikking  van de oorlog  in
Joegoslavie duidelijk. De beelden van concentratiekampen leiden een jaar na het
ontstaan van de burgeroorlog tot een golf van mededogen. Het Nederlandse
kabinet aarzelt over wat te doen, evenals regeringen in andere landen. Een tekort
aan opvangplaatsen is 6tn van de argumenten die door de regering gehanteerd
wordt. Een grote meerderheid van de bevolking, 80%. vindt echter dat Nederland
ruimhartig Joegoslaven zou moeten toelaten. De regering kondigt speciaal voor de

Joegoslaven een nieuwe asielregeling af, de Tijdelijke Regeling Opvang
Ontheemden (TROO). De veronderstelling is dat de Joegoslaven na 3 maanden
weer terug kunnen gaan en het is de bedoeling hen voor korte duur een veilige
schuilplaats te bieden, maar niet hen als vluchteling toe te laten. De Joegoslaven
worden in oude kazernes gehuisvest; velen van hen vragen (meteen of na verloop
van tijd) asiel   aan en krijgen uiteindelijk een A-status.   Het  jaar      1993      kent

opnieuw een sterke stijging in het aantal asielverzoeken, naar ruim 35.000
(inclusief 10.000 voormalig Joegoslaven). Wellicht wordt de stijging mede
beinvloed door het meer restrictieve asielbeleid dat in Duitsland ontwikkeld is;
daar daalt het aantal verzoeken met 100.000.

In juli 1993 levert de combinatie van hoge instroom en stagnerende doorstroom
van asielzoekers een tekort aan opvangplaatsen op (dit blijft in de jaren hierna een

nijpend probleem). In Eindhoven moeten asielzoekers in de maisvelden
overnachten. Foto's in kranten en televisiebeelden leiden tot een enorme publieke
en politieke discussie. Minister d'Ancona (WVC), verantwoordelijk voor de
opvang, doet op televisie een dramatische oproep aan de gemeenten om plaatsen te
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leveren ('het ministerie springt van ijsschots naar ijsschots'). Het beeld van
asielzoekers die moeten overnachten in maYsvelden blijft voor de opeenvolgende
staatssecretarissen van Justitie, belast met het asielbeleid, een angstvisioen
waarvan herhaling hoe dan ook voorkomen moet worden. Gemengde reacties zijn
het gevolg. Aan de ene kant bestaat er verontwaardiging over de behandeling van
mensen die vaak al veel moeilijkheden hebben doorstaan. Aan de andere kant
roepen de beelden bij velen het idee op dat Nederland nu dan toch werkelijk vol is
en dat een halt toegeroepen moet worden aan de toestroom van de grote aantallen
asielzoekers die hun geluk zoeken in ons land. Burgemeester Gruijters van
Lelystad  zegt  in het tv-programnia  NOVA  van 28 oktober  1993,  dat de stroom
asielzoekers moet worden gestremd. In de gemeentes worden de problemen rond
opvang en integratie te groot. In de discussie die hierop volgt, worden plannen
voor een herziening van de Vreemdelingenwet geconcretiseerd.

In   september   1993   gaat de Tweede Kamer akkoord   met het voorstel   tot
wijziging van de Vreemdelingenwet. Na hevige discussie gaat de Eerste Kamer op
23  december om half vijf in de nacht overstag. Ingangsdatum van de nieuwe wet is
I     januari      1994. De belangrijkste elementen zijn invoering     van     een
voorwaardelijke vergunning tot verblijf voor mensen uit oorlogsgebieden, een
snellere afdoening van kennelijk ongegronde en niet ontvankelijke (kono)
asielverzoeken, afschaffen van de mogelijkheid tot Hoger Beroep, en invoering
van het concept van 'veilig derde land': een land waar een vluchteling veilig
verbleef, dus had kunnen blijven, dus naar teruggestuurd kan worden om daar asiel
aan te vragen.

Komen  er  in   1993 al 35.000 asielzoekers naar Nederland,  in 1994 wordt  dit
aantal nog overtroffen: er worden ruim 52.000 asielverzoeken ingediend. Dit
veroorzaakt grote problemen in de opvang en ook in de logistiek van de herziene
Vreemdelingenwet. Critici suggereren dat politici bewust lage ramingen hanteren
om aldus duidelijk te maken dat hun restrictieve beleid succes zal hebben. De
nieuw ingestelde vreemdelingenkamer is na drie maanden al volledig overbelast;
de Immigratiedienst loopt verdere achterstand op door een interne reorganisatie,
die overigens in de zomer gevolgd wordt door een fikse inhaaloperatie. In het
voorjaar komt bovendien het 'rapport Geelhoed' uit. Een aantal topambtenaren
heeft zich gezet aan een 'brede heroverweging' van het asielbeleid. Het meest in
het oog springende voorstel is, het recht op asiel in Nederland te beperken tot
mensen die niet over land zijn gekomen.

Het debat wordt in deze periode voor een groot deel bepaaid door de VVD-
voorman Frits Bolkestein, die in de verkiezingscampagne het thema asielzoekers
centraal stelt. In maart komt hij met een zes-puntenplan om de instroom van
asielzoekers op middellange termijn beheersbaar te maken. Een van de punten
behelst het idee niet-Europese asielzoekers niet meer toe te laten tot Nederland.
Enkele dagen hierna schrijft premier Lubbers een brief aan alle bewindspersonen.
Hij vraagt hen zich diepgaand te bezinnen op het vraagstuk van het toenemende
aantal asielverzoeken.
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3.3 Verdere opstapeling van maatregelen: 1994 - 1998
Na  de  verkiezingen  van   1994  komt het eerste Paarse kabinet tot stand.  In  het
regeerakkoord wordt onder andere opgenomen dat de verantwoordelijkheid voor
de opvang van asielzoekers meteen van VWS naar Justitie verplaatst wordt.
Binnenlandse Zaken krijgt een coOrdinerende rol inzake het integratiebeleid.

In  de zomer van  1994  doet zich een nieuw fenomeen voor: het 'asieltoerisme'.
Jongeren - met name uit Oost-Europa - komen naar Nederland, vragen asiel aan en
hebben dan voor enige tijd gratis onderdak. Na de instelling van mobiele
grensbewakingsteams worden   in het najaar  van   1994 de aanmeldcentra  (AC's)
geopend. Deze zijn gericht op onderkennen en behandelen van kennelijk
ongegronde  en niet ontvankelijke ('flinterdunne') asielverzoeken, en worden  -
symbolisch - geplaatst aan de Belgische en Duitse grens (Rijsbergen en Zevenaar),
later bij Schiphol en ten slotte Ter Apel. De 'flinterdunne' asielverzoeken worden
in de aanmeldcentra in 24 uur behandeld en afgewezen (dat wordt enkele jaren
later 48 (proces)uren. Bij twijfel zal de asielprocedure voortgezet worden in een
Onderzoekscentrum.

In 1995 daalt het aantal asielverzoeken naar onder de dertigduizend, met name
door een daling van asielzoekers uit Bosnie en voormalig Joegoslavie, en
daarnaast  uit  Irak  en  Somalie.  Maar ook  al  in 1995 blijkt  dat de asielprocedures
niet versneld worden zoals de bedoeling was van de herziening van de
Vreemdelingenwet in  1994.  Er is  in  1995  veel politieke aandacht voor rapporten
van de Algemene Rekenkamer, en van de onderzoeksbureaus Berenschot en
Regioplan. De Rekenkamer wijst op de groeiende achterstanden bij IND en vooral
de rechterlijke macht in de behandeling van asielverzoeken, en constateert een
grote verkokering tussen de diverse schakels in het beleid. Bureau Regioplan wijst
op de neiging van de IND om uit angst voor een 'aanzuigende werking' in eerste
instantie meteen een negatieve beschikking te geven. In de Kamer wordt
afgesproken dat de staatssecretaris van Justitie ervoor zal zorgen dat de
achterstanden worden ingelopen. Om een en ander goed te kunnen volgen, zal elk
kwartaal aan de Kamer over de voortgang van de gehele operatie ('Stappenplan')
gerapporteerd worden.

In 1996 wordt de ROA-regeling afgeschaft waarin de opvang van asielzoekers
een gecombineerde verantwoordelijkheid is van rijksoverheid en gemeentelijke
overheid. Gemeenten willen af van de problemen met uitzettingen van afgewezen
asielzoekers. Waar het Rijk bepaalt wie mag blijven en wie niet. moet het Rijk ook
verantwoordelijk zijn voor terugkeer. uitzetting of het onthouden van opvang,
vinden zij. Hiermee wordt de zogenaamde 'waterscheiding'   een feit: nieuwe
asielzoekers zijn nu de uitsluitende verantwoordelijkheid van de rijksoverheid en
worden vanaf nu uitsluitend in centra gehuisvest. Asielzoekers die al in ROA-
woningen verblijven kunnen daar blijven wonen, maar in de toekomst dragen
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gemeenten uitsluitend nog de verantwoordelijkheid voor degenen die na afloop
van hun asielprocedure een status krijgen.

In   1996  daalt het aantal asielzoekers opnieuw: nu komen er bijna 23.000.
Tegelijk wordt duidelijk dat een steeds groter aantal mensen onaanvaardbaar lang
in de centra moet verblijven. Het gegeven dat mensen lange tijd in grote
onzekerheid verkeren in centra die zijn ingericht op een veel korter verblijf, leidt
tot grote spanningen en hospitalisering.

Na de daling van de aantallen asielverzoeken  in  1995  en 1996 volgt een nieuwe
stijging   in    1997   en    1998,   met name vanwege asielaanvragen uit voormalig
Joegoslavie, Bosnie en Somalie. Onder andere als reactie daarop krijgt het
terugkeer- en verwijderingbeleid steeds meer aandacht. Als gevolg van het
beperkte gedoogbeleid vinden uitzettingen plaats naar onder andere Iran en
Somalie. Soms gaat dit met veel commotie gepaard. Dreigende uitzettingen, niet
alleen naar Iran en Somalie, maar ook naar Soedan, Sri Lanka, Zarre en Liberia
leiden tot protesten van tot dan toe ongekende hevigheid: honger- en
dorststakingen, mensen die hun mond dichtnaaien, mensen die proberen zichzelfte
verbranden. Dit alles leidt ook tot een verhevigde discussie over de kwaliteit van
de ambtsberichten, de basis voor de beoordeling van de mensenrechten- en
veiligheidssituatie in een land. Uiteindelijk wordt de commissie Wijnholt
ingesteld; op grond van haar bevindingen worden nadere criteria voor
ambtsberichten vastgesteld.

In 1996 wordt het Verwijdercentrum  (VC)  in  ter Apel operationeel.   Hier
worden afgewezen asielzoekers voorbereid  op hun terugkeer.   In 1997 worden
1300 personen opgeroepen naar Ter Apel te komen en worden er 53 daadwerkelijk
uitgezet.   In 1998 worden 2990 mensen opgeroepen,   en 65 uitgezet. Velen
verdwijnen op weg naar ter Apel 'Met Onbekende Bestemming', afgekort als
MOB. Mede gezien de hoge kosten van het centrum (jaarlijks 9 miljoen Euro)
werd het in  1999 weer gesloten (zie voor een overzicht Bijlagen tabel 4).

In 1997 wordt in de Kamer gedebatteerd over het terugkeerbeleid aan de hand
van de zogenaamde 'terugkeernotitie' van staatssecretaris Schmitz. Er is hierin
veel aandacht voor de zogenaamde gefaciliteerde terugkeer: afgewezen
asielzoekers die bij het voorbereiden op terugkeer gerichte opleidingen of
cursussen zouden kunnen volgen, en ook geld of andere middelen meekrijgen om
'met perspectief een nieuw bestaan in hun land van herkomst op te bouwen. In
een 'pilot' wordt allereerst gefocused op Ethiopie, Eritrea en Angola. Door de
ontwikkelingen in deze landen en doordat afgewezen asielzoekers er pas in een
heel laat stadium bij worden betrokken, keren nauwelijks mensen via deze
projecten terug. De kosten bedragen in 1997 2.368.000 Euro en in 1998 4.736.000
Euro (Van Selm 2000: 80).
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3.4 De tijd is rijp voor een doorbraak: 1998 - 2000
VVD-Kamerlid Rijpstra zet begin  1998 de discussie op scherp door te stellen dat
Nederland een grens zou moeten stellen aan het aantal asielzoekers, en dat bij
overschrijding daarvan het Vluchtelingenverdrag niet langer geldig zou moeten
zijn. Na vele verontwaardigde reacties, ook van coalitiegenoten, trekt hij zijn
uitlating in.

Na  de  verkiezingen  van   1998   komt  er het tweede Paarse kabinet.   In  het
regeerakkoord wordt vastgelegd dat er meer aandacht voor de kwaliteit van de
eerste fase in de asielprocedure zal komen. dat er gestreefd wordt naar een
vereenvoudiging van het systeem met de vele verblijfstitels, en dat de
asielverzoeken van de mensen die aangerekend kan worden dat ze geen goede
documenten hadden, voortaan als '

kennelijk ongegrond' zullen worden
behandeld.

In het najaar  van   1998  leidt een nieuw tekort aan opvangplaatsen  tot  het
tentenkamp in Ermelo. De beelden van asielzoekers in de regen in lekkende tenten
op een zompige bodem gaan over de hele wereld en leiden in Nederland tot hevig
debat. Aangekondigd wordt dat de overheid voortaan geen opvang meer zal
verschaffen aan asielzoekers die in een ander Europees land asiel hadden kunnen
en dus moeten vragen, de zogenaamde Dublin-claimanten, en voor mensen die
voor de tweede keer een asielverzoek indienen. In een interview laat premier Kok
zich ontvallen: 'wie een alternatief heeft, mag het zeggen'. De weken daarna
buitelen de meningen en plannen over elkaar heen. Onder andere in de Volkskrant
( 14-10-1998) wordt gesuggereerd,  dat het kabinet de prognoses voor de komst van
asielzoekers (en daarmee de budgetten) bewust laag heeft gehouden met het oog
op  de  verkiezingen. De parallel  met   1993 is opvallend. Dat geldt  zowel  voor  de
algemene situatie als voor de reactie van de premier.

Enige tijd daarna publiceert de IND een prognose dat er 62.000 asielzoekers
naar Nederland zullen komen. De prognose heeft rekening gehouden met de
brandhaarden in de wereld en de relatieve aantrekkelijkheid van Nederland als
land van bestemming. Staatssecretaris Cohen zegt in een interview in Vrij
Nederland (23-01-1999):  'Als dit werkelijk gebeurt, en de prognoses van de IND
kloppen meestal, dan ontploft ons stelsel. Dan kunnen we onze kerndoelstelling,
het opvangen van echte vluchtelingen. niet meer uitvoeren.' (zie voor de bezetting
van de centrale opvang van asielzoekers Bijlagen tabel 5)

Kandidaatlid bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer Heleen Dupuis (VVD)
vindt dat Nederland gezien de enorme problemen in eigen land het opvangen van
nieuwe vluchtelingen moet opschorten. Ook deze mening leidt weer tot een stroom
aan reacties en voorstellen. Interessante bijkomstigheid is. dat binnen de coalitie
de meningen vaak uiteenlopen. Dat is soms een nieuwsitem op zichzelf.

Bij de Kosovo-crisis heeft Nederland opnieuw. net als bij de Bosnie-oorlog en
net als andere landen. eerst een aarzelende houding ten aanzien van de vele
vluchtelingen. Uiteindelijk worden hier enkele duizenden 'humanitaire evacues'
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onder een specifiek regime gehuisvest. De Kosovaren krijgen een warm onthaal in
Nederland. De meeste van hen keren na de crisis terug.

In 1999 groeit er consensus onder politici en uitvoerders  dat de doelstellingen
van de herziening van de Vreemdelingenwet uit  1994 niet zijn gehaald. Procedures
zijn erg lang, er bestaan vele mogelijkheden tot doorprocederen, en de
achterstanden bij de IND en de rechtbank zijn nog hoger geworden dan ze al
waren. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe vreemdelingenwet, later de
Vreemdelingenwet 2000 genoemd. Het kabinet wil een aantal doelen bereiken met
die nieuwe vreemdelingenwet. Op de eerste plaats is dat de verbetering van de
kwaliteit van de beslissing in eerste aanleg. Ten tweede de verkorting en
versnelling van de procedure in al zijn facetten. Ten derde het voorkomen van
procedures, door het tegengaan van doorprocederen. Daarnaast moet de nieuwe
wet terugkeer bevorderen. In de wet is opgenomen dat asielzoekers uit veilige
landen extra bewijsmateriaal moeten leveren. Veilige landen worden gedefinieerd
als landen die twee of meer mensenrechtenverdragen hebben ondertekend. In de
Eerste Kamer wordt bedongen dat deze passage niet als zodanig toegepast zal
worden.

De algemene tendens in het politieke debat is dus het streven naar beheersing

van migratie met name met als doel het verlagen van de aantallen asielzoekers, in
het Nederlands belang. Daarnaast vindt er centralisering plaats van de uitvoering
van aan de procedures gekoppelde opvang in het drie-fasen model: AC-OC-AZC,
met daarnaast allerhande noodopvangvoorzieningen. Bescherming van echte

vluchtelingen is voortdurend een uitdrukkelijk uitgesproken doel, maar lijkt in de
loop van de tijd wat minder prioriteit te krijgen tegen de achtergrond van het
verminderen van de aantallen

4. Publieke opinie: weinig kennis, uitgesproken meningen

Hoewel asielzoekers niet de grootste groep immigranten zijn in Nederland, noch in
de rest van Europa, wordt aan hen verreweg de meeste aandacht besteed, niet
alleen in het politieke debat maar ook in de media. Gekoppeld daaraan tijkt ook
voor het grote publiek de asielzoekersproblematiek het dominante aspect in het
vreemdelingenbeleid. Politiek en publieke opinie bernvloeden elkaar over en weer
zonder dat duidelijk is waar oorzaak en gevolg liggen: reageert de politiek op de
publieke opinie of reageert de publieke opinie anders op asielzoekers als gevolg
van de standpunten van politici? Er lijkt een verschuiving opgetreden in het
heersende beeld van asielgerelateerde migranten. Waar tot in de jaren tachtig over
vluchtelingen gesproken werd, waarbij zij ofwel geportretteerd werden als helden
die zich verzetten tegen dictatoriale regimes van communistische of (uiterst)
rechtse signatuur, ofwel als slachtoffers, lijkt men het in de jaren negentig vooral
te hebben over asielzoekers, waarbij dat associaties oproept van fraudeurs en
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gelukzoekers die hier enkel komen om te profiteren van de welvaart die in Europa
is opgebouwd. Tot in de jaren tachtig wordt het bijvoorbeeld nog vanzelfsprekend
gevonden dat vluchtelingen geen of vervalste documenten gebruiken om hun land
uit te komen. Men vergelijkt hun situatie daarbij soms met die van vluchtelingen
uit de Tweede Wereldoorlog, waarover Hannah Ahrendt - sprekend over haar
eigen vluchtelingengeschiedenis - ook zei: 'Voor wat onszelf betreft kan ik alleen
zeggen dat dingen soms moeilijk waren, we waren erg arm, we werden vervolgd,
je moest vluchten en je soms ergens doorheen zwendelen - zo was het nu eenmaal.'
In de loop van de jaren daarna worden asielzoekers die geen of vervalste papieren
bij zich hebben afgeschilderd als fraudeurs die hun uitzetting willen bemoeilijken.

4.1 Publieksonderzoeken

In de loop van de periode die mijn analyse beslaat is een aantal keren onderzoek
gedaan naar de publieke opinie over asielzoekers en vluchtelingen. Helaas zijn die
onderzoeken vaak onderling niet goed vergelijkbaar. Ook lijkt het erop dat de
wijze waarop de vragen gesteld worden sturend kan zijn in de antwoorden die
gegeven worden. De 'definitie van de situatie' die uit de vragen spreekt geeft
aanleiding om op een bepaalde manier te antwoorden. Toch zijn er weI opvallende
aspecten uit de onderzoeken te halen. In het navolgende wil ik drie aspecten nader
uitlichten die in de meeste opinieonderzoeken aan de orde zijn gesteld. Het betreft
onderzoeken  uit 1992 (Motivaction), 1995 (CBS-verkiezingsonderzoek),   1996
(NIDI), 1998 (Interview, NIPO en CBS-verkiezingsonderzoek), 2001 (Trendbox)
en 2003 (NIPO).

Het eerste aspect betreft de opvatting van het publiek over de plicht van
Nederland om vluchtelingen op te vangen en het recht van vluchtelingen op
opvang. Door de jaren heen is er een brede overtuiging dat vluchtelingen die
vervolgd worden in het land van herkomst en daar niet veilig zijn, in Nederland
opgevangen moeten worden.   In 1992 (Motivaction) meent tweederde  van  de
respondenten dat vluchtelingen vluchten voor burgeroorlog en politieke
vervolging en tweederde vindt  dat zij recht hebben op bescherming.   In   1996
(NIDI) blijkt driekwart het eens met de stelling dat Nederland de morele plicht
heeft om vluchtelingen op te nemen en in 1998 (Interview) geeft 84% een positief
antwoord op de vraag of, als na onderzoek van de Nederlandse overheid blijkt dat
iemand in eigen land inderdaad niet veilig is, deze persoon in Nederland mag
blijven. In dezelfde omvang erkent men het recht op opvang en medische
voorzieningen. Het aantal respondenten dat asielzoekers ook het recht zou willen
geven om te werken ligt in dat onderzoek op 67%. In 2003 (NIPO) vindt
tweederde van de respondenten dat asielzoekers moeten kunnen werken en
studeren als er na een halfjaar nog geen beslissing is over hun asielverzoek. Uit
dat onderzoek blijkt ook dat er een breed draagvlak is voor een eenmalige
bijzondere maatregel om mensen die al langer van vijfjaar in Nederland wachten
op een beslissing een verblijfvergunning te verlenen.
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Het tweede aspect dat in veel onderzoeken aan  de orde komt betreft de
noodzaak om het aantal asielzoekers te beperken. Dan valt op dat men, naast de
erkenning van de morele plicht van Nederland om vluchtelingen op te vangen, ook
van   mening   is   dat het aantal asielzoekers beperkt moet worden.   In    1992
(Motivaction) vindt 40% van de respondenten dat Nederland 'te vol' is en dat er
geen ruimte meer is voor opvang. In  1995 (CBS) blijkt dat 70% vindt dat er te veel
asielzoekers in Nederland zijn. Een even groot aantal respondenten wil een
beperking  en 19% vindt  dat er volledige  stop  op het toelaten van vluchtelingen
moet komen.  Ook als de vraag wordt toegespitst op politieke vluchtelingen vindt
73% dat het toelaten van politieke vluchtelingen moeilijker gemaakt moet worden.
Het   NIDI   komt   in    1996 tot vergelijkbare uitkomsten: tweederde   van   hun
respondenten vindt dat er teveel asielzoekers zijn en dat de regering voorlopig
geen  asielzoekers  meer moet toelaten.  Het  NIPO  kwam  in  1998    tot de conclusie
dat driekwart van de Nederlanders de komst van immigranten en vluchtelingen
een slechte zaak vindt. Daaruit blijkt een stijging, vergeleken met eerdere
onderzoeken van NIPO in  1993  (50%) en  1995  (55%).  Ook de groep Nederlanders
die meent dat er maatregelen genomen moeten worden om de instroom te
beperken, groeit in die periode van 77% in  1993  naar 89% in  1998.  Het CBS komt
in   1998 tot vergelijkbare cijfers. Ongeveer driekwart  van de respondenten vindt
dat de asielinstroom beperkt moet worden, 15% vindt dat er een algehele stop
moet komen op het toelaten van vluchtelingen.

Het derde aspect dat in veel onderzoeken aan de orde komt, is de mate waarin
respondenten kennis hebben van de feiten op het terrein van het asielbeleid.
Daarin  valt  op  dat  er  in 1992 (Motivaction) nog sprake  is  van een behoorlijke
kennis van de feiten, maar dat het verschil tussen de feiten en de beleving daarvan
door de respondenten  in  de  loop der jaren steeds groter wordt.  In 1992 schat  het
aantal respondenten het aantal asielaanvragen  op 15.000 terwijl de werkelijkheid
vijfduizend hoger is. Ook is men zich er op dat moment van bewust dat Nederland
niet uitzonderlijk meer vluchtelingen opneemt dan andere West-Europese landen.
In    1996 (NIDI) schat de helft   van de respondenten het aantal toegelaten
vluchtelingen in de vijf daaraan voorafgaande jaren tussen de honderd- en
tweehonderdduizend. In werkelijkheid lag dat aantal op 52.000. In 2001
(Trendbox) schat meer dan 40% het aantal asielzoekers op 75.000 of hoger.  12%
meent zelfs dat het aantal op tweehonderdduizend ligt. In werkelijkheid gaat het
om 33.600 asielverzoeken.

Hoewel de cijfers van alle verschillende onderzoeken niet zonder meer
vergelijkbaar zijn, lijkt een aantal trends duidelijk zichtbaar. Tegenover steun aan
de morele plicht tot het opnemen van vluchtelingen staat tegelijkertijd de
opvatting dat het er 'te veel zijn' en dat er maatregelen genomen moeten worden
om het aantal asielzoekers te beperken. Er is in de loop van de jaren sprake van
een duidelijke toename van het aantal mensen dat Nederland 'te vol' vindt en
aanscherping van het asielbeleid noodzakelijk acht. Er kan geen causaal verband
worden aangetoond, maar er lijkt wel een correlatie tussen de mate waarin politici
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de asielkwestie als een onbeheersbaar probleem hebben gepresenteerd en de
negatieve publieke opinie over asielzoekers.

4.2 Het lokale debat
Naast landelijke opinie/onderzoeken wordt de publieke opinie tegenover het
asielvraagstuk scherp zichtbaar in de talloze discussies die lokaal worden gevoerd

naar aanleiding van de vestiging van een asielzoekerscentrum binnen de eigen
gemeente. Steeds als er in een gemeente een AZC gevestigd gaat worden, loopt
een deel van de bevolking en vaak ook de gemeenteraad daartegen te hoop. Er
wordt gesproken over een 'overvaltechniek' vanuit de rijksoverheid. Men heeft het
over angst voor dalende huizenprijzen, voor overlast op straat, voor aanrandingen
en verkrachtingen, voor winkeldiefstal en criminaliteit in het algemeen. Soms lijkt
die angst te worden aangewakkerd door een beperkte groep mensen. Dat lijkt het
geval te zijn in het Friese Kollum als daar een meisje vermoord wordt en de politie
onder druk van het publiek een 1rakese asielzoeker arresteert. Er breekt hier een
zeer felle golf van protest los als vlak daarna een nieuw centrum gepland werd.
Ook in andere plaatsen is er ophef. In Elst (U) overweegt de gemeente het
instellen van een avondklok om tegemoet te komen aan de onrust onder de
bevolking. In Vught kopen omwonenden een gebouw op waar de gemeente een
asielzoekerscentrum wil vestigen.

Het lijkt daarbij niet uit te maken dat uit onderzoeken blijkt dat deze angst voor
asielzoekers niet gebaseerd is op ervaringen in andere plaatsen, dat er dus sprake is
van mythes. Steeds opnieuw worden deze argumenten aangevoerd tegen de komst
van asielzoekerscentra'18.

Als vanaf 2001 de aantallen asielzoekers dalen en een aantal asielzoekerscentra
gesloten wordt, doet zich een tegengestelde reactie op lokaal niveau voor. De
gemeentelijke overheid en de bevolking komen op verschillende plaatsen
(Ameland, Bilthoven) in het geweer om sluiting van het centrum te voorkomen.
Dat levert de wonderlijke situatie op dat waar in de loop van de jaren negentig er
vaak grote tegenstand is bij pogingen tot vestiging van centra. er nu tegenstand is

bij de sluiting daarvan. Het gaat hier mogelijk niet uitsluitend om meeleven met de
asielzoekers in kwestie, ook belangen als voldoende kinderen om scholen open te
houden, voldoende arbeidskrachten voor seizoenswerk en dergelijke, spelen een
rol.

5. Europees beleid: sterk toenemend belang

Niet alleen Nederland, maar ook de andere landen in Europa krijgen in de jaren
tachtig te maken met een sterke stijging van het aantal asielverzoeken. Dit is het

4 Zie hienoor het onderzoek ,·an De Haan en Althoff(2001 ) over criminaliteit.
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laatste aspect uit de context van de asieldebatten dat ik hier wil behandelen. De
algemene reactie is er een van af;peer: zo veel mensen kunnen we niet aan. De
diverse landen gaan elk voor zich en ook samen op zoek naar maatregelen om het
minder aantrekkelijk en minder gemakkelijk te maken asiel aan te vragen.

In het Akkoord van Schengen (1985) komt het tot afspraken over een
verdeelmechanisme. De Benelux (Schengen ligt in Luxemburg), Duitsland,
Spanje, Italie en Portugal spreken af dat een asielzoeker nog maar in 66n land
binnen het Schengen-gebied asiel kan aanvragen. Enkele jaren later sluiten meer
landen zich bij dit verdrag aan, en komt het Verdrag van Dublin tot stand.

In 1988 spreken de landon  van de Europese Economische Gemeenschap  de
intentie uit, tot een harmonisatie van het immigratie en asielbeleid van de lidstaten
te willen komen. Men wil dezelfde criteria voor de erkenning van vluchtelingen,
en eenduidige asielprocedures. Streefdatum voor deze harmonisering is 1 januari
1993. Die datum wordt niet gehaald.

Wel komen er in de eerste helft van de jaren negentig resoluties over kennelijk
ongegronde asielverzoeken, veilige landen van herkomst (daar komen geen
vluchtelingen vandaan), en veilige derde landen (daar zouden vluchtelingen
moeten blijven). Tevens maken de Europese landen afspraken over visum-
verplichtingen, over controles v66r het instappen in het vliegtuig en over sancties
tegen vervoersmaatschappijen die mensen zonder de vereiste papieren vervoeren.
Dit zijn concepten die ook in Nederland in de wetgeving opgenomen worden.
Andere landen voeren ze ook in, zij het met een iets andere inhoud of op andere
momenten. Door al deze maatregelen wordt het systematisch moeilijker gemaakt
Europa binnen te komen: volgens critici krijgt hiermee het 'Fort Europa' gestalte.
Tegelijk met deze min of meer gelijksoortige maatregelen ontstaat ook steeds
meer het beeld van een lappendeken omdat ieder land eigen beleid ontwikkelt als
reactie op de gebeurtenissen in het eigen land en passend in de nationale wet- en
regelgeving.

De crisis in Joegoslavie leidt tot de oproep van de Hoge Commissaris voor de
Vluchtelingen, Sadako Ogata aan Europese landen, over te gaan tot het verlenen
van tijdelijke bescherming en onder dat regime een substantieel aantal
vluchtelingen op te nemen. De verschillende landen komen tot andere invulling
van de vorm van tijdelijke bescherming (hoe lang, met welke rechten). Daarnaast
zij n er vele discussies (al begonnen met Schengen en Dublin) over
lastenverdeling: de zogeheten burden-sharing, door anderen solidarity-sharing en
weer anderen burden-shifting genoemd. In het Verdrag van Amsterdam wordt een
concrete agenda voor de toekomstige harmonisatie afgesproken. Het verdrag
wordt in 1997 opgesteld en heeft  1  mei  1999 als ingangsdatum. A fgesproken is de
eerste fase van de harmonisatie in vijfjaar uit te voeren.

Bij de EU-top in Tampere (Finland)  in 1999, spreken de regeringsleiders  in  de
slotverklaring van 'Absolute respect of the right to seek asylum'. en kondigen aan
beleid te ontwikkelen vanuit 'full and inclusive interpretation of the Refugee
Convention'. Een jaar later bij de top in Brussel wordt geconstateerd dat er meer
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tijd nodig is  om een en ander goed uit te werken. Het blijkt erg moeilijk de
langzaam gegroeide lappendeken aan definities en regelingen te harmoniseren,
mede door de vereiste unanimiteit van beslissingen. De lijn van negatieve
beleidscompetitie (WRR 2001), anders gezegd afschrikking via nationale
wetgeving, gaat dus vooralsnog door.
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Hoofdstuk 4

De schrik van de grotere aantallen:
Nota Vluchtelingenbeleid 1986

1. Inleiding

1.1  Context
In 1985 vragen 4522 mensen asiel  aan in Nederland. Met assistentie van UNHCR
worden daarnaast 440 vluchtelingen uitgenodigd om naar Nederland te komen.

Het slaan van een beschikking in eerste aanleg op een asielaanvraag duurt ruim
acht maanden, een beschikking op een herzieningsverzoek duurt ruim een jaar en
de beroepsfase bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State twee jaar. Bij de
rechtbanken zijn achterstanden in de behandeling van kort gedingen rond
schorsende werking van vertrek hangende herziening en beroep.

Vanaf  1985  is voor Tamil asielzoekers een andere opvangregeling ingevoerd
dan voor andere individuele asielzoekers, de zogenaamde 'bed-bad-brood
regeling'. Andere asielzoekers zorgen zelf voor hun eigen huisvesting. Zij krijgen
een gewone bijstandsuitkering volgens de algemene bijstandswet (ABW). De
Tamils zijn de eerste grotere groep asielzoekers in Nederland die als 'anders'
wordt gezien. Het zijn veelal jonge mannen die niet voldoen aan het traditionele
beeld van de vluchteling als balling uit een bekend dictatoriaal geregeerd land
(zoals Chili, Vietnam, Oost-Europa), waarmee Nederland tot dan toe te maken had
gehad. Nederlanders weten weinig tot niets van de situatie in Sri Lanka waarvoor
deze mensen vluchten en er is dus ook niet de betrokkenheid die er wel was bij
vluchtelingen voor linkse of rechtse dictaturen. De Tamils vestigen zich vooral in
de grote steden, waarbij ze terechtkomen in soms brandgevaarlijke pensions waar
ze hoge huren moeten betalen voor een bed dat vaak door meerdere mensen in
'ploegendienst' gedeeld wordt. Gemeentebesturen willen dat er een einde komt
aan deze situatie en ook de Tamils zelf zijn er op zijn zachtst gezegd niet erg
gelukkig mee. Er wordt in de media nogal wat aandacht aan gegeven als Tamils in
een pension brand stichten als protest tegen hun situatie.

Voor uitgenodigde vluchtelingen (enkele honderden per jaar) is de situatie heel
anders. Zij volgen voordat ze een huis toegewezen krijgen een verplicht
inburgeringsprogramma van zes weken. Daarna krijgen ze taallessen en
begeleiding in de gemeente waar ze wonen. Dat geldt ook voor en (niet-
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uitgenodigde) erkende vluchtelingen en asielgerechtigden. Asielzoekers mogen
niet deelnemen aan een inburgeringsprogramma.

In de periode waarin de Nota Vluchtelingenbeleid wordt geschreven en
besproken in de Tweede Kamer wordt Nederland geregeerd door een coalitie van
CDA en VVD, met Van den Broek (CDA) als minister van buitenlandse zaken,
Korte-van Hemel (CDA) als staatssecretaris op vreemdelingenbeleid bij het
ministerie van Justitie en Brinkman op het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur. De minister president is Lubbers (CDA).

Op   10  december 1985 dient Wiebenga  (VVD) een motie  in  bij de justitiebe-
groting met het verzoek aan de regering om 'ingrijpende wijzigingen van
onderdelen van het vluchtelingenbeleid niet voor te stellen dan in het kader van
een notitie welke tenminste de internationale, de financiele, de procedurele en de

opvangaspecten omvat' (Bijlage handelingen Tweede Kamer 1985-1986, 19200,
hoofdstuk 6, nr. 17)49. Deze motie wordt ingediend omdat de regering, volgens
Wiebenga tamelijk passief blijft met betrekking tot verkorting van de asielproce-
dures en tot het invoeren van een ander opvangsysteem voor alle asielzoekers
onder rijksverantwoordelijkheid, zoals dat al geldt voor Tamilsso (Handelingen
Tweede Kamer, 9 april 1987, 69-3610-11). De motie wordt aangenomen en de
Nota  Vluchtelingenbeleid die daarvan de uitvoering is wordt  op 15 september
1986 aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd, in de vorm van een brief
van de minister van Buitenlandse Zaken, mede ondertekend namens alle andere
betrokken ministers  en een staatssecretaris51.  Deze  Nota,  en het debat dat daarop
volgde is het onderwerp van analyse in dit hoofdstuk.

1.2  De  kabinetsstandpunten  in  het  kort
De Nota Vluchtelingenbeleid geeft een overzicht van het bestaande

vluchtelingenbeleid en geeft nieuwe beleidslijnen aan. Hij bestaat uit drie delen:
de internationale vluchtelingensituatie, de Nederlandse bijdrage buiten Nederland,
en de Nederlandse bijdrage binnen Nederland (uitgesplitst in het quotumbeleid
voor door UNHCR geselecteerde vluchtelingen, het beleid inzake individuele
asielverzoeken, en de opvang en begeleiding in Nederland van vluchtelingen,
asielgerechtigden en asielzoekers).

De belangrijkste aspecten van het Nederlandse beleid uit de nota zijn het
verhogen van het quotum uit te nodigen vluchtelingen van 250 tot 500 per jaar. het

49 In het kamerdebat dat naar aanleiding van de Nota wordt gehouden, dient Wiebenga (VVD) opnieuw een
motie in. Daarin wordt de regering r-erzocht om de Kamer haltjaarlijkse rapportages over de
ontwikkelingen  rond  de verschillende aspecten   van   het  vluchtelingenbeleid   en haar beleidsconclusies
daaromirent te sturen (TK 19637, nr. 22). Alleen CDA, SGP, GPV en RPF zijn hier tegen.
51) Voor een breed overzicht van relevante ontwikkelingen: zie hoofdstuk 2.
:1 Dat zijn er acht: Binnenlandse Zaken. Financien, Onderwijs en WetenschaI)pen, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Welzijn. Volksgezondheid en
Cultuur, Ontw4ikkelingssamenwerking en namens de staatssecretaris van Justitie (Bijlage Handelingen
Tweede Kamer 1985-1986. 19637 Vluchtelingenbeleid. nrs. 1-2.
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aanstellen van meer personeel bij de betreffende ministeries om zo de
behandelduur van asielprocedures te bekorten; en het constateren dat afgewezen
asielzoekers het land moeten verlaten. Het kabinet kondigt aan dat in de
herziening van de Vreemdelingenwet die hierop zal volgen52. aandacht zal worden
besteed aan de asielprocedure zelf. Het opvangbeleid voor alle asielzoekers zal
langs een beperkende lijn' gevoerd worden: De bijstandsuitkering    voor
asielzoekers wondt afgeschaft en daarvoor in de plaats komt huisvesting en een
uitkering voor levensonderhoud, zoals dat voor Tamils al bestond (de bed-bad-
brood regeling). De verantwoordelijkheid voor de opvang berust voortaan bij het
Rijk. De gemeenten worden op vrijwillige basis bij de opvang ingeschakeld. Zij
zorgen voor de uitvoering van de materiele aspecten van de opvang, waarvoor zij
een bijdrage per asielzoeker krijgen van het Rijk. Alleen als er te weinig directe
opvangmogelijkheden in de gemeenten zijn, bijvoorbeeld door onverwachte
instroom van asielzoekers, zal door het Rijk een centrale opvang worden
ingericht53.

Een halljaar later,  op 31 maart 1987 schrijft de staatssecretaris van Justitie  een
brief aan de Tweede Kamer over het vluchtelingenbeleid (19637. nr. 6) waarin de
toon heel anders is dan die van de Nota. In de Nota meldde het kabinet nog voor
1986 en  1987 elk ruim 4500 asielverzoeken te verwachten. Inmiddels is het aantal
aangemelde asielzoekers fors gestegen, er is sprake van meer dan een
verdubbeling.  Voor 1987 worden volgens de staatssecretaris van Justitie 12000
asielverzoeken verwacht. De staatssecretaris meent dat enerzijds oneigenlijke
asielzoekers 'thans wellicht meer dan 50% van het totaal aantal asielzoekers'
Nederland zo spoedig mogelijk moeten verlaten. Anderzijds moet ook voorkomen
worden dat deze oneigenlijke asielzoekers nog naar Nederland toe komen.
Daarvoor is een pakket 'onmiddellijk werkende' maatregelen nodig. Het kabinet
stelt dat er in de grote, maar ook in de kleinere steden 'een onhoudbare situatie' is
ontstaan: 'de administratieve afhandeling is volledig in de knel gekomen'; Wij zijn
door de nood gedwongen...om verregaande beleidsmaatregelen te nemen'. Uit deze
bewoordingen is duidelijk dat er sprake is van een crisisstemming. Het kabinet
neemt de zaak hoog op. De staatssecretaris stelt in haar brief aan de Kamer de vol-
gende maatregelen voor. Er moet onder leiding van de Hoge Commissaris voor de
Vluchtelingen een maatregelenpakket worden afgesproken per

vluchtelingenstroom 'gericht op inspanningen van de eerste opvang landen irregu-
liere stromen tegen te gaan en op inspanningen van het Westen passende materiele
ondersteuning voor opvang in de regio aan te geven alsmede hervestiging te

52 De herziening van de Vreemdelingenwet is in 1994 in I#erking getreden" Zoals gebruikelijk volgt ook na het verschijnen van deze Nota een schriftelijke voorbereiding van het
Kamerdebat hierover  via het stellen  van  ;ragen  door de Kamer,  en het geven  van  antwoorden  door  de
regering. De lijst met \·ragen u·ordt op 20 tebruari  1987 vastgesteld ( 19637, nr. 3). Op 11 maart wordt een
lijst met aanvullende vragen vastgesteld (19637. nr. 4). Deze zijn van de heer Wiebenga afkomstig. Op 26
maart 1987 ontvangt de Kamer de lijst van antwoorden (19637. nr.5). en op 8 april 1987 een lijst met
aanvullende antwoorden op vragen waarover langer onderzoek gedaan moest worden ( 19637, nr. 9).
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bevorderen.' In Europees kader moeten flankerende maatregelen genomen worden:
slechts 66n lidstaat neemt een asielverzoek in behandeling; voor duidelijk
ongegronde verzoeken en die waarin misbruik van de asielprocedure wordt
gemaakt wordt een kortere procedure in het leven geroepen (in Nederland zal in
principe binnen 66n dag na een kort gehoor door de vreemdelingendienst c.q. een
contactambtenaar worden beslist, waarna venvijderd wordt): de beslissing van 66n
lidstaat geldt voor alle lidstaten. Hiervoor worden interpretatie en toepassing van
het vluchtelingenrecht geharmoniseerd: een beperking van de toestroom kan
worden bereikt door middel van een geharmoniseerd (transit)visum- en
buitengrensbewakingsbeleid en door boetes tegen en verhaalsrecht op
luchtvaartmaatschappijen. Verder worden asielzoekers die via een Westers land
zijn gereisd waar zij asiel hadden kunnen aanvragen, niet toegelaten tot de
asielprocedure (In Nederland krijgen de vreemdelingendiensten de mogelijkheid
om illegaal, via een Westers land, binnengekomen asielzoekers onmiddellijk naar
dat land te verwijderen). Op luchtvaartmaatschappijen wordt druk uitgeoefend om
in de landen van eerste ontvangst betere controlemaatregelen te treffen bij het
instappen.

Voor het uitvoeren van deze maatregelen wordt tot het in werking treden van de
herziene Vreemdelingenwet een aantal personele en materiele voorzieningen
getroffen, waaronder uitbreiding van de vreemdelingendiensten en van
ambtenaren op het ministerie van Justitie. Ook komt er twee miljoen gulden54
beschikbaar voor het verwijderen van afgewezen asielzoekers.

Een dag later, op  1  april 1987, ontvangt de Kamer een brief van de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (19637, nr. 7). Hierin wordt het nieuw op te
zetten opvangsysteem voor alle asielzoekers, zoals dat in de Nota
Vluchtelingenbeleid werd aangekondigd. nader uitgewerkt. In zijn brief
constateert de minister van WVC dat het nog steeds nodig is op korte termijn een
opvangsysteem in werking te zetten, maar dat de oorspronkelijke voorstellen voor
een opvangregeling onder druk komen te staan vanwege een aantal
ontwikkelingen. Knelpunten ziet de minister met name in de verdubbeling van het
aantal asielzoekers, in de daarmee gepaard gaande kosten voor het verstrekken van
bijstandsuitkeringen, in de gevolgen van de (lange) duur van de procedure voor
het opvangsysteem qua benodigde capaciteit en kosten, en in het feit dat de
bereidheid van de gemeenten om woonruimte beschikbaar te stellen achterblijft bij
het stijgende aantal asielzoekers. 'Deze knelpunten dreigen het vraagstuk van de
opvang van asielzoekers onbeheersbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke
gedachten over een algemene opvangregeling zonder nadere maatregelen
onuitvoerbaar worden' (TK  19637. nr.  7. p.  2). Ook in de opvang constateert het
kabinet dus een dreigende crisis. Het kabinet wil daarom een aantal maatregelen
treffen. Daartoe hoort het verkorten van de procedures. zoals dat in de brief van de
staatssecretaris van Justitie is behandeld. Verder wil het kabinet de instroom van

:4 Dat is bijna een miljoen euro.
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asielzoekers beperken door het afschaffen van de bijstandsuitkering voor
asielzoekers, omdat die 'een mogelijk aanzuigende werking' zou hebben (p.4).
Tenslotte overlegt het kabinet met de VNG over of en hoe waarborgen geschapen
kunnen worden voor voldoende gemeentelijke opvangcapaciteit. Het is volgens
het kabinet namelijk pas mogelijk om met het nieuwe opvangsysteem te beginnen
als er voldoende doorstroommogelijkheden naar de gemeenten zijn. Het kabinet
denkt daarbij aan pensions of kamers in woningen. Er zouden ongeveer 6000
plaatsen nodig zijn. De centrale opvang zal alleen nodig zijn bij grote pieken in de
aantallen asielzoekers, en voor asielzoekers die in de weekenden en tijdens
feestdagen aankomen: 'de overloop'. WVC denkt hiervoor ongeveer 1100 plaatsen
nodig te hebben.

Dan, op 7 april 1987, twee dagen voor de behandeling van de Nota
Vluchtelingenbeleid, stuurt de staatssecretaris van Justitie een zeer kort brie e aan
de Tweede Kamer in aansluiting op haar brief van 31 maart (19637, nr. 8). Hierin
meldt zij een opmerkelijke vergissing: 'Abusievelijk is, anders dan het concept
luidde, in de brief weggevallen de passage dat aan de bestaande rechtswaarborgen
niet zal worden getornd.' De mogelijkheid van kort geding zal blijven bestaan.

Op 9 april 1987 vindt de behandeling van de Nota Vluchtelingenbeleid in de
Tweede Kamer plaats (Handelingen Tweede Kamer, 69stC vergadering, pp. 69-
3597 - 69-3692). Er wordt lang gedebatteerd (van  10.15 tot 00.46 u). Er worden
20 moties ingediend en twee vervangende moties. Daarvan worden er vijf
aangenomen. Geen enkele motie tdgen het regeringsbeleid wordt aangenomen.
Met uitzondering van de eerste twee moties die openbaarheid van de regering
vragen, zijn de moties ondersteunend voor het regeringsbeleid. De Nota en de
opvolgende brieven van de staatssecretaris van Justitie en de minister van WVC
gaan dus zonder noemenswaardige wijzigingen door de Kamer.

1.3 Het kamerdebat in het kort
De staatssecretaris bedankt in haar discussie met de Kamer degenen die haar
beleid steun hebben gegeven. Dat zijn kamerleden Wiebenga (VVD), De Hoop
Scheffer en Krajenbrink (CDA), Van den Berg (SGP), Schutte (GPV) en Leerling
(RPF). Omdat de regering restrictieve maatregelen voorstelt en deze kamerleden
het daarmee grotendeels eens zijn, duid ik hen hieronder aan als voorstanders van
strikt asielbeleid. De andere kamerleden, namelijk Van Traa en Melkert (PvdA),
Van Es (PSP), Lankhorst (PPR) en Wolffensperger (D66) duid ik aan als
voorstanders van ruim asielbeleid.

Voorstanders van strikt asielbeleid kunnen zich vinden in het beleid van het
kabinet. Zo meent Leerling (RPF) dat we niet ontkomen aan een restrictief
toelatingsbeleid nu asielzoekers zich massaal aandienen, omdat Nederland nu
eenmaal het meest dichtbevolkte land van West-Europa is (TK 69-3599). Hij
vraagt de regering dan ook 'zich terdege ervan bewust te blijven dat bij het voeren
van een verantwoord vluchtelingenbeleid ook het belang van de Nederlandse
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samenleving als geheel zwaar moet blijven meewegen' (TK 69-3658). Ook Van
den Berg (SGP) wijst er op dat vanwege 'onze dichte bevolkingsgraad en eigen
werkgelegenheidsproblemen' geen economische migranten kunnen worden
toegelaten (TK 69-3615). En Krajenbrink (CDA) stelt dat hoewel de 'nationale en
internationale verantwoordelijkheid voor medemensen in nood, gekoppeld aan
verdragsverplichtingen' de uitgangspunten van het beleid moeten blijven, 'er
natuurlijk wel maatregelen genomen moeten worden, vooral waar duidelijk is dat
er vele oneigenlijke, niet bonafide, kennelijk ongegronde asielverzoeken worden
gedaan (TK 69-3622).

Ook de staatssecretaris Korte-Van Hemel neemt deze lijn in. Hoewel zij zich
aansluit bij de conclusie van Wolffensperger (D66) dat ervoor gewaakt moet
worden om het debat in de Kamer te laten gaan over het weren van
vreemdelingen, in plaats van 'het Nederlandse volk duidelijk te maken dat... onze
verplichting om naar vermogen bij te dragen aan de oplossing van het wereld-
vluchtelingenvraagstuk' het primaire doel is (TK 69-3630), eindigt ze haar
discussie met de Kamer met de constatering dat het debat tot haar spijt in het teken
heeft moeten staan van de aangekondigde maatregelen, die noodzakelijk zijn
vanwege de enorme toestroom die plotseling en onvoorzien is gekomen' (TK 69-
3642).

Voorstanders van ruim asielbeleid noemen de door het kabinet voorgestelde
maatregelen 'meedogenloos' (Lankhorst, PPR, 69-3601-2), en 'in strijd met de
rechtsbeginselen, in strijd met de wet, in strijd met het Vluchtelingenverdrag, met
het verdrag voor burgerlijke en politieke rechten, met de Universele verklaring
voor de rechten van de mens' (Van Es, PSP, TK 69-3599).

De nota Vluchtelingenbeleid is volgens haar 'een mooie intentieverklaring' van
de regering. Met de brief van de staatssecretaris heeft echter '[d]e zorg voor
ontheemden plaatsgemaakt voor de angst voor ongecoordineerde stromen.'Daarbij
sluit zij zich aan bij de Adviescommissie mensenrechten buitenlands beleid die in
een brief de vrees heeft uitgesproken dat in Europees verband 'het aspect van de
mensenrechten ondergeschikt wordt gemaakt  aan het weren van asielzoekers.'  Zij
meent dat het 'met dit debat al net zo [gaat] als met de reisroute van vluchtelingen:
hoe dichter het naderde, hoe minder welkom.' (TK 69-3598).

Lankhorst (PPR) constateert dat veel maatregelen die nu worden voorgesteld
eerder door de Centrumpartij zijn voorgesteld en dat de bewindslieden zich
gelukkig mogen prijzen dat deze partij niet meer in de Kamer vertegenwoordigd is
zodat hen het uiterst pijnlijk gebeuren bespaard blijft door de vertegenwoordiger
van deze partij uitvoerig geprezen te worden (TK 69-3601). Hij bekritiseert de
regering met name op het punt dat er in Nederland niet wordt gewerkt aan een
versterking van het maatschappelijk draagvlak om vluchtelingen op te nemen (TK
69-3658).

Van Traa (PvdA) meent dat de voorstellen  in de brief van de staatssecretaris een
ondergraving betekenen van de noodzakelijke politieke en juridische garanties
voor een goed vluchtelingenbeleid. 'Wat hier wordt voorgesteld moet ik
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karakteriseren als het zoveel mogelijk afschrikken van elke asielzoeker, bonafide
of niet...Justitie  doet  het  land  op  slot  met een hangslot. . . Paniek heeft blijkbaar
toegeslagen' (TK 69-3606).

Wolffensperger (D66) komt tot de conclusie dat het vluchtelingenbeleid in
Nederland 'in een buitengewoon gevaarlijk vaarwater' terecht is gekomen. Waar
nog niet zo lang geleden 'men denke maar aan de Hongaarse vluchtelingen in
1956' centraal stond dat 'onze samenleving een morele en zelfs juridische plicht
had om mensen die elders werden vervolgd een nieuw thuisland te bieden', krijgt
men nu de indruk 'dat het onderdak bieden aan vluchtelingen een noodzakelijk
kwaad is, dat voorkomt uit het feit dat Nederland nu eenmaal helaas niet alleen op
de wereld ligt, een noodzaak waar men het liefst zo min mogelijk last van wenst te
hebben.' Wolffensperger ziet hiervoor twee oorzaken. Ten eerste het feit dat er in
de voorafgaande 20 jaar 'een omvangrijke instroom heeft plaatsgehad van
buitenlanders uit andere oorzaak. Kennelijk dreigt de bereidheid van een  land  af te
nemen om zich het lot van vluchtelingen aan te trekken naarmate de instroom van
buitenlanders groter is.' Een tweede oorzaak ziet hij in het feit dat er 'een soort
stigma wordt gelegd op vluchtelingschap' door de discussie over individuele
asielzoekers 'die nu eenmaal niet allemaal vluchteling zijn in de zin van het
verdrag'. Hij meent  dat  het  'een  van de grootste opgaven  voor de regering,  maar
ook voor deze Kamer, is om het accent in het vluchtelingenbeleid weer te leggen
waar het behoort, namelijk bij het feit dat in onze wereld een groot aantal mensen
op drift is geraakt omdat in het land waar ze vandaan komen hun fundamentele
mensenrechten op een ontoelaatbare wijze worden geschonden en op het feit dat
Nederland, als ieder beschaafd land, de morele en zelfs juridische plicht heeft om
die  mensen  op de meest geeigende manier te  hulp te komen.' Dat betekent volgens
hem overigens niet 'dat wij de ogen moeten sluiten voor de realiteit. Wanneer in
ons land zulke grote stromen van individuele asielzoekers binnen komen dat het
leidt tot ontwrichting van procedures, tot het volkomen ontoereikend zijn van
opvangcapaciteit met het risico van mensonwaardige situaties - anders gezegd:
wanneer die stroom groter is dan een land redelijkerwijze op een bepaald moment
kan verwerken - moet die situatie onder ogen worden gezien en moeten
maatregelen worden besproken' (TK 69-3626). Daarmee gaan voorstanders van
ruim asielbeleid deels mee in het discours van voorstanders van strikt asielbeleid:
ook zij constateren een enorm probleem in de wereld. Hoewel zij eigenlijk zich
vooral zorgen maken over de gevolgen voor vluchtelingen en asielzoekers maakt
de presentatie door voorstanders van strikt asielbeleid van de crisis die daardoor in
Nederland ontstaan is het vrijwel onmogelijk om daarop niet in te gaan, als men
serieus genomen wil blijven worden.

Hieronder volgt een weergave van het Kamerdebat waarin de kabinetsstandpunten,
de standpunten van de voorstanders van strikt asielbeleid en die van de
voorstanders van ruim asielbeleid worden geanalyseerd aan de hand van de
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indeling in argumentenbronnen en vooronderstellingen zoals die in hoofdstuk 1
zijn gepresenteerd.

2. Mensenrechten(verdragen) en humanitaire overwegingen.

2.1  Begrip voor de oorzaken van migratie
Het eerste deel van de Nota Vluchtelingenbeleid gaat over de internationale
vluchtelingensituatie. over de bijdrage die Nederland levert buiten het land, met
name in de vorm van politieke en financiele bijdragen aan internationale
organisaties waaronder UNHCR, en over de bijdrage die Nederland levert aan
oplossingen van de internationale vluchtelingensituatie binnen Nederland in de
vorm van de opname van geselecteerde uitgenodigde vluchtelingen (waaronder
gehandicapten), individuen in noodsituaties. gezinnen die zich met vluchtelingen
in Nederland willen herenigen. en Vietnamese bootvluchtelingen. Dat het kabinet
veel aandacht besteedt aan het plaatsen van de Nederlandse vluchtelingensituatie
in de internationale situatie blijkt alleen al uit het feit dat twaalf van de veertig
pagina's tekst van de nota hieraan worden besteed. Er wordt erkend dat het
zwaartepunt van de problematiek naar de derde wereld is verschoven. De mensen
die vluchten voor vervolging, vreemde overheersing of gewapend conflict worden
opgevangen in landen die nauwelijks zelfstandig in staat zijn in de materiele
behoeften van deze 'ontheemden' te voorzien omdat ze al enorme problemen
hebben te overwinnen 'bij de ontwikkeling van eigen land en volk'. De Nota
vermeldt dan ook:  ' De massa's ontheemden die zij gastvrij tot hun gebied toelaten
dienen, op grond van het beginsel van internationale solidariteit en
lastenverlichting, met behulp van de internationale gemeenschap te worden
geholpen bij het vinden van een geschikte oplossing.' Daarvoor is politieke wil
nodig, en grondgebied om de vluchtelingen in op te vangen, en materiele bijstand
voor de vluchtelingen om hen zelfvoorzienend te maken. De drie middelen zijn
volgens de Nota gelijkwaardig, elk land moet bijdragen wat het het beste kan
bijdragen. De Nota gaat vervolgens in op het voork6men dat mensen moeten
vluchten. Ze haalt met instemming een rapport aan van een groep rege-
ringsspecialisten die ingesteld is door de Algemene Vergadering van de VN en die
aanbevelingen moet doen over internationale samenwerking om nieuwe
vluchtelingenstromen te voorkomen. In het rapport komt de groep tot de conclusie
dat 'massale vluchtelingenstromen het gevolg zijn van een aantal complexe, vaak
onderling samenhangende politieke, economische en sociale problemen, die
verweven zijn met de algemene internationale situatie.'

Het kabinet spreekt vervolgens in de Nota zijn steun uit voor de duurzame
oplossingen die binnen de internationale gemeenschap brede overeenstemming
krijgen. Ten eerste vrijwillige repatriering, waarbij het kabinet aantekent dat het
succes hiervan voor een groot gedeelte afhangt van de binnenlandse politieke
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situatie in het land van herkomst en zich voor een belangrijk deel onttrekt aan de
55

bernvloeding door buitenstaanders . Een tweede duurzame oplossing is locale
integratie. Het kabinet merkt hierbij op: 'Uitgangspunt hierbij is dat vluchtelingen
in een land in hun regio van oorsprong dienen te worden opgevangen omdat daar,
maatschappelijk en cultureel gezien, de beste mogelijkheden voor hun integratie
bestaan en omdat zij de wens om naar hun land van oorsprong terug te keren van
daaruit makkelijker kunnen realiseren.' Het kabinet meent verder 'Hoewel landen
in de regio's waarin zich de meeste vluchtelingen bevinden veelal wel de wil
hebben om hen permanent op te nemen en voldoende grondgebied om grote
aantallen te kunnen herbergen, ontbreekt het hen, zoals gezegd, vaak grotendeels
aan mogelijkheden om in de materiele behoeften van deze ontheemden te kunnen
voorzien. Die leden van de internationale gemeenschap die de middelen daartoe
wel hebben dienen die dan ook in ruime mate ter beschikking te stellen'(p.8). De
'minst wenselijke' duurzame oplossing is volgens het kabinet resettlement.
(hervestiging in een derde land). Dat moet alleen overwogen worden als de andere
twee niet (meer) mogelijk zijn. Het kabinet constateert dat er 'een zeker verschil in
opvatting' bestaat over de vraag op welke gronden die andere twee oplossingen
niet mogelijk zijn. Volgens het kabinet mag dat niet ervan afhangen of alle in het
Vluchtelingenverdrag genoemde faciliteiten aanwezig zijn in het opvangland in de
regio. Dat kan volgens het kabinet niet worden geconcludeerd uit het
vluchtelingenrecht, maar dat kan ook 'om zuiver praktische redenen' niet worden
geaccepteerd.    ' De meeste vluchtelingen bevinden zich immers in landen   waar
zelfs de locale bevolking niet over al die faciliteiten beschikt en vluchtelingen
dienen, zoals gezegd, niet in een betere positie te worden gebracht dan de locale
bevolking. Om dan alle vluchtelingen te hervestigen in landen waar zij de
faciliteiten wel kunnen genieten zou een massale migratie betekenen naar m.n.
westerse gerndustrialiseerde landen die een dergelijke migratie niet dan met de
grootste moeite en tegen zeer hoge kosten zouden kunnen opvangen. Aangezien de
locale bevolking onder die omstandigheden aanspraak op eenzelfde migratie niet
zou mogen worden ontzegd, zou een dergelijke benadering van de hervestiging
van vluchtelingen wereldwijd tot volstrekt onaanvaardbare situaties leiden.'(p.9)
Aanvaardbare redenen voor hervestiging zijn volgens het kabinet te vinden in het
geval vluchtelingen in een eerste land van opvang niet langer bescherming tegen
refoulement56 vinden, iets wat zich 'in een toenemend aantal situaties' voordoet.
Andere redenen voor hervestiging zijn het hebben van een handicap die in het
eerste land van opvang niet behandeld kan worden, het hebben van familiebanden

:5-- Interessant is dat enkele jaren later dit heel anders wordt gezien. Terugkeer wordt onder druk van de
landen van opvang en hervestiging een van de hoofddoelen van het internationale beleid, waarbij het zeker
niet uitsluitend aan vluchtelingen zelf is om te beoordelen of zij terug willen keren.
56 Het verbod op refoulement is vastgelegd in artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag en houdt in dat
niemand teruggezonden mag worden naar een plaats waar gegronde vrees voor vervolging bestaat. Het is
naast de definitie van vluchteling is het belangrijkste artikel uit het Vluchtelingenverdrag.
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elders, en het niet meer opgevangen worden naar de in het licht van de plaatselijke
omstandigheden geldende normen.

2.2 Internationale verdragen
In de Nota Vluchtelingenbeleid wordt in ruim vijf bladzijden ingegaan op de
interpretatie van de definitie van wie vluchteling is uit het Vluchtelingenverdrag
zoals die is opgenomen in artikel 15 van de Vreemdelingenwet. Iemand kan als
vluchteling worden toegelaten in Nederland als hij voldoet aan die definitie, 'tenzij
aannemelijk is dat hij en een ander land genoegzame bescherming genoot of had
kunnen genieten of zijn verblijf in Nederland slechts van tijdelijke of voorlopige
aard   is'   (TK    19637,    1-2,   p.22). Dat betekent volgens het kabinet   dat   er
bescherming moet zijn tegen refoulement naar dat land, en dat het verblijf daar
'naar locale maatstaven niet als abnormaal is aan te merken.' Uit de toelichting bij
de vluchtelingendefinitie blijkt dat ook dat wat later een 'binnenlands
vluchtalternatief is gaan heten tot de uitzonderingsgronden hoort bij toelating als
vluchteling Iemand moet zich in het geval van gewelddaden waartegen de
autoriteiten van zijn land hem niet kunnen beschermen 'elders in dat
land...vestigen alwaar de autoriteiten van dat land w61 in staat zijn hem voldoende
bescherming te bieden.' (p.21). Datzelfde geldt    in het geval van oorlog.
Slachtoffers van een gewapend conflict worden niet als verdragsvluchteling
beschouwd, behalve als er sprake is van een 'bezetting van het gehele grondgebied
van hun land en...het aannemelijk [is] dat zij als gevolg daarvan aan "persecution"
wegens...kenmerken  [uit de vluchtelingendefinitie] blootstaan.'  (p.21).

Behalve de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de status van
asielgerechtigde worden toegekend: 'een bijzondere verblijfsstatus voor groepen
asielzoekers die hun land vanwege de politieke situatie aldaar hadden verlaten
doch niet voldeden aan de criteria als vervat in art. 1 van het verdrag van Gendve
betreffende de status van vluchtelingen...'  Van een asielgerechtigde kan volgens
het kabinet 'op grond van humanitaire redenen, die verband houden met de
politieke situatie in het land van herkomst, in redelijkheid niet...worden verlangd
dat  hij  naar  dat land terugkeert.' (p.22)57. Ten slotte  is  er een mogelijkheid  om

57 Naast toelating als vluchteling bestaat in Nederland sinds de jaren zeventig ook de toelating als
asielgerechtigde. Deze status (de B-status) is bedoeld voor personen die niet onder de criteria van artike! 1
van het Vluchtelingenverdrag vallen,  'maar van wie op grond van humanitaire redenen, die verband houden
met de politieke situatie in het land van herkomst, in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hu naar dat
land terugkeert.' De toelating vindt dan plaats op basis van een vergunning tot verblijf als asielgerechtigde.
De geldigheidsduur van deze vergunning moet jaarlijks worden verlengd. De rechtspositie van de B-
statushouder is iets minder goed dan die van vluchtelingen. Vluchtelingen krijgen een vluchtelin-
genpaspoon, asielgerechtigden een vreemdelingenpaspoort; vluchtelingen hebben geen
tewerkstellingsvergunning nodig. asielgerechtigden weI: beiden hebben recht op onderwijs, maar
vluchtelingen ook op studiefaciliteiten en een studiebeurs, asielgerechtigden hebben dat pas na drie jaar.
In de  B-status  is nog niet vereist dat een persoon ook hiervoor  ' singled out' moet zijn. zoals dat later wel
vereist zal worden voor de dan in te \ oeren C-status als asielgerechtigde. De Raad van State heeft kritiek
geleverd op het zeer onheldere onderscheid tussen de A en de B-status. De B-status is toen afgeschaft en de
C-status ingevoerd.
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'overige humanitaire redenen' een verblijfsvergunning te krijgen (p.23). Hierop
gaat de nota niet verder in. Het kabinet meldt als laatste over dit onderdeel in een
korte paragraaf dat als de asielzoeker geen verblijfsstatus heeft gekregen hij het
land moet verlaten. Als hij dat niet zelfstandig doet 'wordt tot gedwongen
verwijdering overgegaan.' Echter, '[p]roblemen rond verwijdering ontstaan in
toenemende mate door het ontbreken van reisdocumenten en onvoldoende
vaststaan van de nationaliteit van de betrokkene.'  (p.28).

Zowel voorstanders van strikt asielbeleid als voorstanders van ruim asielbeleid
vinden dat internationale verdragen en normen op het terrein van vluchtelingen
ook voor Nederland het belangrijkste uitgangspunt van het beleid moeten zijn.
Beide partijen refereren vaak aan internationale verdragen als het
Vluchtelingenverdrag en aan internationale normen als de conclusies en
aanbevelingen van het Uitvoerend Comitt van de Hoge Commissaris voor de
Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Van Es (PSP) haalt
internationale verdragen aan als autoriteit in haar pleidooi tegen het restrictievere
asielbeleid dat het kabinet voorstelt. Het is volgens haar 'In strijd met
rechtsbeginselen, in strijd met de wet, in strijd met het Vluchtelingenverdrag, met
het verdrag voor burgerlijke en politieke rechten, met de Universele Verklaring
voor de rechten van de mens' (TK 69-3599). Volgens Melkert (PvdA) - die hier
zijn maidenspeech houdt - staat het land voor een 'historische keuze: ofwel letter

en geest van het Verdrag behouden en toepassen in de huidige wereld, ofwel de
rug toekeren naar de humanitaire tradities van Europa.' Zijn partij wil de
'internationale verworvenheden' blijven respecteren: 'Asiel is geen gunst, het is
een recht' (TK 69-3603). Hij meent ook dat er een 'breed maatschappelijk
draagvlak' is voor de handhaving van de verworvenheden van het internationaal
recht en dus ook het asielrecht. De Partij van de Arbeid is er volgens Melkert op
gericht 'deze consensus te bewaren en waarnodig te doen herstellen' (TK 69-
3605).

Maar ook voorstanders van strikt asielbeleid spreken uit dat internationale
verdragen en waarden buiten kijf staan. Zo noemt De Hoop Scheffer (CDA) het
vluchtelingenbeleid een vitaal onderdeel van het mensenrechtenbeleid. 'Een beleid
dat mede moet dienen om de buitenwereld te laten zien dat wij normen en waarden
hoog houden die universeel zijn, die overal gelding zouden moeten hebben' (TK
69-3616). En ook Wiebenga (VVD) wil uitdrukkelijk het vluchtelingenbeleid in
het perspectief plaatsen van het bevorderen van mensenrechten en het bestrijden
van armoede, honger en geweld in de wereld (TK 69-3611). Ook voorstanders van
strikt asielbeleid hanteren hier dus een ruime opvatting van vluchtelingenbeleid.
Nederland moet het beeld hooghouden van tolerant en gastvrij land dat
mensenrechtenbescherming hoog in het vaandel heeft. Vluchtelingenbeleid wordt
ook door voorstanders van strikt asielbeleid in 6dn adem genoemd met
mensenrechtenbescherming en met centrale aspecten uit
ontwikkelingssamenwerking of internationale solidariteit: het bestrijden van
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armoede, honger en geweld in de wereld. Het perspectief is hier nog sterk
bernvloedt door het denken van Nederland gidsland in het buitenlands beleid.

Minister Van den Broek legt er echter in zijn discussie met de Kamer de nadruk
op dat wij 'door de nood gedwongen' zijn om de voorgestelde maatregelen te
nemen. Want, vraagt hij zich af: 'Waarom zitten wij zo klem?' Hij meent dat dat
komt omdat 'wij een humanitaire opstelling wensen te blijven kiezen op basis van
de internationale afspraken ten opzichte van degenen die op grond van de definitie
van "vluchteling" recht hebben op bescherming in een ander land' (TK 69-3642).
Hij vergelijkt de hedendaagse situatie met die uit de jaren zeventig toen de
vluchtelingenproblematiek ook internationaal lang niet zo intensief werd
besproken als nu. Dat komt volgens hem enerzijds omdat vluchtelingen toen voor
een belangrijk deel konden worden opgevangen via een quotumbeleid, en
anderzijds omdat individuele asielzoekers in belangrijke mate Europese
vluchtelingen waren. waarbij toetsing volgens hem gemakkelijker was dan ten
opzichte van 'het heel brede spectrum van asielzoekers dat zich vandaag de dag
aan de Europese grenzen meldt' (TK 69-3642). De wereld is dus veranderd, en
past nu niet meer op de beleidscategorieen.

De voorgestelde maatregelen, die dus vanwege deze crisissituatie als
onvermijdelijk gepresenteerd worden, zijn volgens minister Van den Broek niet in
strijd met internationale verdragen.   ' Er is gewoon geen andere  weg   naar  mijn
gevoel. Ik probeer dat in zekere zin tegen een juridisch decor te zetten - ik doe dat
helemaal niet met vreugde - omdat deze regering niet beschuldigd wil worden van
maatregelen, die uitgelegd zouden kunnen worden als in strijd met haar
internationale verplichtingen. Daar dienen wij toch nog altijd voor te staan' (TK
69-3647).

Als Melkert (PvdA) er echter in de discussie met de minister aan vasthoudt dat
het beleid toch weI degelijk in strijd is met conclusie 15 van het uitvoerend comita
van UNHCR waarin UNHCR waarin staat dat de asielstatus niet kan worden
geweigerd uitsluitend op grond van de mogelijkheid dat deze in een ander land
aangevraagd had kunnen worden, en daarmee een schending van 'principes die in
de afgelopen jaren gemeengoed waren in de internationale rechtsorde en die
Nederland ook in stand wilde helpen houden', raakt de minister gepikeerd: 'Nu
breekt mijn klomp. Wij spreken hier van aanbevelingen van een uitvoerend
comit6. Wij spreken dus helemaal niet over verplichtingen.,58 Tegelijkertijd geeft
hij Melkert in zoverre wel gelijk dat ook 'de aanbevelingen van het uitvoerend
comita, gezien onze relatie tot het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen,
voor ons geen onbelangrijke zaken zijn' (TK 69-3676). Hij meent echter dat deze
aanbevelingen van toepassing zijn in de context van nog op te stellen multilaterale
regelingen voor het in behandeling nemen van asielverzoeken' en dat 'in
redelijkheid niet van individuele landen verwacht mag worden dat die zich daar

9, Dit is een opmerkelijke uitspraak i oor een minster van buitenlandse zaken. Het uitvoerend comild van de
UNHCR bestaat nameluk uit alle regeringen die het 5'luchtelingenverdrag ondertekend hebben. dus
verreweg de meeste landen ter w ereld, zeker de westerse wereld.
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unilateraal aan houden' (TK 69-3675). Hier blijkt dat Europese buren behalve
partners in het voorkomen van te veel asielaanvragen in Europa, toch ook soms als
concurrent gezien worden in het voorkomen van te veel asielaanvragen in
Nederland.

Van den Broek erkent dus enerzijds het belang van internationale normen, en
ook van de aanbevelingen van UNHCR, maar voor hem weegt anderzijds de
situatie binnen Nederland en de mogelijke aanzuigende werking die uit zou gaan
van het zich houden aan deze internationale aanbevelingen als buurlanden dat niet
doen, zwaarder. Met name geldt dat natuurlijk voor degenen die als onechte
vluchteling gedefinieerd worden.

Voor voorstanders van ruim asielbeleid ligt die afweging precies andersom. Zij
geven meer gewicht aan bescherming van alle asielzoekers - dus de zogenaamde
echte dn de zogenaamde onechte - dan aan het voorkomen van de mogelijkheid
van aanzuigende werking.

Een ander voorbeeld van het feit dat internationale verdragen dan wel als
fundament van het Nederlandse vluchtelingenbeleid worden gepercipieerd, maar
dat er toch ook enige eigen interpretatieruimte wordt geclaimd, is te vinden in de
beoordeling die het kabinet in de Nota Vluchtelingenbeleid geeft van voldoende
goede redenen om te vertrekken uit een land van eerste opvang, veelal in de regio,
en door te reizen naar een ander land om daar bescherming te vragen. Hoewel het
kabinet aangeeft dat er 'een zeker verschil van mening' bestaat over wanneer dat
gerechtvaardigd is, meent het, zoals gezegd, dat het niet gerechtvaardigd is
vanwege het feit dat niet alle in het Vluchtelingenverdrag genoemde faciliteiten
aanwezig zijn in het opvangland in de regio. Dat zou aanzuigende werking
opleveren voor westerse staten en hen daarmee voor nog grotere problemen
plaatsen dan zij nu al hebben. Dus, niet alle echte vluchtelingen die zich hier
melden zijn welkom. Ook echte vluchtelingen moeten in de regio blijven, ook als
hun opvang daar niet voldoet aan de eisen die in het Vluchtelingenverdrag gesteld
Zij n.

Waar voorstanders van strikt asielbeleid, waaronder minister van Buitenlandse
Zaken, Van den Broek, willen aantonen dat het Nederlandse beleid voldoet aan de
normen die gesteld zijn in relevante internationale verdragen zoals het
Vluchtelingenverdrag, vinden voorstanders van ruim asielbeleid dit niet
voldoende. Volgens hen zijn dit soort internationale verdragen niet meer
toegesneden op de problemen van deze tijd en is de definitie daarin van wie
vluchteling is veel te strikt om recht te kunnen doen aan hedendaagse

vluchtelingenproblemen. Zij stellen daarom voor in internationale fora het
voortouw te nemen om de vluchtelingendefinitie eens opnieuw te bekijken. Waar
het kabinet en de voorstanders van strikt asielbeleid zich vooral zorgen maken
over degenen waarvan zij menen dat die ten onrechte een beroep doen op asiel. nu
hun vluchtredenen niet onder de definitie van het Vluchtelingenverdrag blijken te
vallen zegt bijvoorbeeld Van Es (PSP): 'De oplossing is niet het diskwalificeren
van de motieven van vele asielzoekers op grond van natte vingerwerk...De
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oplossing ligt veel meer in de erkenning, dat het Vluchtelingenverdrag van Gendve
uit  1951  niet meer aansluit bij de vluchtbewegingen in grote delen  van de wereld
van vandaag. Juist omdat economische en politieke verhoudingen zo met elkaar
vervlochten zijn. omdat het niet toevallig is dat oorlog, honger, onderdrukking en
schending van mensenrechten zo bij elkaar horen. Dat blijkt nu juist uit de
geschiedenis van Ghana en Zaire' (TK 69-3599). Van Es pleit ervoor dat de
regering in de Europese fora een lans breekt voor een verdragsstructuur en
opvangmogelijkheden op basis van de verdragsdefinitie van de Organisatie van
Afrikaanse Eenheid. De mensen die hieronder vallen zijn degenen die in westerse
landen hooguit gedoogd worden.

Ook Melkert (PvdA) vindt dat het Nederlandse vluchtelingenbeleid beoordeeld
moet worden in zijn internationale samenhang. Hij snijdt het punt aan dat de Nota
Vluchtelingenbeleid niet uitgebreid ingaat op wie onder welke omstandigheden als
vluchteling beschouwd dient te worden. HU meent dat het uit juridisch oogpunt
begrijpelijk is dat de definitie uit het Vluchtelingenverdrag als exclusief
uitgangspunt geldt, maar dat het in politiek opzicht gecompliceerder ligt. Hij wijst
er op dat het mandaat van de UNHCR in de loop van de jaren, in
overeenstemming met de Afrikaanse definitie, aanzienlijk is verbreed, waardoor
ook degenen als vluchtelingen worden beschouwd, die niet uit politieke motieven
worden vervolgd, maar van wie het leven om andere redenen gevaar loopt, zoals
agressie en bezetting. 'Wij kunnen en mogen door die realiteit niet de ogen sluiten
en moeten accepteren dat een bijdrage vanuit Europa tot de opvang van
vluchtelingenstromen hiermee ten volle rekening dient te houden.' Hij pleit ervoor
in het beleid uit te gaan van deze 'politieke realiteit' en in het voetspoor van Prof.
Kooijmans, de mogelijkheid van toelating om humanitaire redenen als "tijdelijk
vluchteling" te scheppens: Van Es en Krajenbrink sluiten zich bij dit pleidooi aan
om toelatingsmogelijkheden te differentieren. dus om de categorieen uit te
breiden.

Op pagina 21 van de Nota merkt het kabinet bij de bespreking van de gronden
voor de erkenning als vluchteling  op  dat

' slachtoffers  van een gewapend conflict
in het land waarvan zij de nationaliteit bezitten in het algemeen niet als
verdragsvluchtelingen worden beschouwd. In het kamerdebat gaat de minister van
Buitenlandse Zaken, van den Broek, in op de definitie-kwestie. Hij toont zich
'buitengewoon huiverig' voor het hanteren van de vluchtelingendefinitie zoals die
door de OAE wordt gevoerd. Hij heeft het gevoel dat 'de definities die daarin

.. Tijdelijk asiel is in de loop van de tijd ook door voorstanders \an ruim asielbeleid vaker voorgesteld. met
het idee dat als gastlanden niet het beeld zouden hebben van 'eenmaal toegelaten. nooit meer weg' het dan
gemakkelijker zou iun om hen ertoe te be ·egen grotere aantallen i·luchtelingen op te nemen, ook degenen
die niet binnen de strikt gernterpreteerde definities vallen. Naar aanleiding van de oorlog in het voormalige
Joegoslavie zijn in heel Europa i·erschillende vorinen van tijdelijke bescherming inger'oerd. In Nederland
kreeg dat in 1992 vorrn in de Tijdeluke Regeling Opvang Ontheemden (TROO). in 1994 is bij de
herziening van de Vreemdelingenwet tijdelijk asiel #ormgeges'en in de voom·aardelijke vergunning voor
tijdelijk verblijf(,wtz 1. Zie verder hoofdstuk 2.
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worden gehanteerd, zover afwijken van de traditionele definities van het
Vluchtelingenverdrag, dat je dan al snel komt in de categorie van personen die wij
geen vluchtelingen kunnen noemen.' Hij geeft geen nadere (inhoudelijke)
argumentatie voor dit standpunt. Hij verwijst er alleen naar dat de UNHCR in
1985 een voorstel heeft gedaan tot 'een zekere herdefiniering. die in de westerse
arena slecht is ontvangen. Dat voorstel heeft op geen enkele manier enige vorm
van substantiele ondersteuning gekregen' (TK 69-3648). Het kabinet zou er zich
volgens minister van den Broek wel in kunnen vinden om de personen die nu de
B-status krijgen (de asielgerechtigden) onder de vluchtelingendefinitie te laten
vallen. Hier speelt opnieuw het argument van de aanzuigende werking: als anderen
het niet doen, dan kunnen wij het ook niet doen, willen we niet overspoeld raken.
Het zou in die zin ook opgevat kunnen worden als een 'alibi' argument voor
zogenaamde spontane aanpassing aan maatregelen in andere Europese landen, en
daarmee als een vorm van Europese harmonisatie avant la lettre.

Alle kamerleden kunnen zich er in vinden dat de Tweede Kamer minstens
geYnformeerd moet zijn over de situatie in de herkomstlanden van vluchtelingen.
Een motie die wordt ingediend door Melkert (PvdA) en Van Traa (PvdA) waarin
zij vragen in een nader te bepalen procedure de ambtsberichten van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken ter kennis van de Kamer te brengen, wordt met algemene
stemmen aangenomen (TK 19637, nr. 18).

Tijdens het kamerdebat worden er ook nog andersoortige argumenten naar
voren gebracht die bijvoorbeeld te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog en
wat wij daarvan geleerd zouden moeten hebben, argumenten van religieuze aard
en argumenten om bepaalde vluchtelingen voorrang te geven omdat het belang
van gezinnen daarmee gediend is. Er worden ook morele argumenten gehanteerd
en argumenten die in de literatuur als 'liberaal' omschreven worden.

2.3 De Tweede Wereldoorlog
Voorstanders van ruim asielbeleid verwijzen naar de situatie van vluchtelingen in
de Tweede Wereldoorlog om begrip te zoeken voor de handelwijze van
hedendaagse viuchtelingen. Achteraf bezien zal niemand durven te ontkennen dat
toenmalige vluchtelingen niet alleen juridisch, maar vooral ook moreel het recht
aan hun kant hadden als ze alle middelen inzetten om weg te komen van hun
vervolgers. Een vergelijking met hedendaagse vluchtelingen is dan ook een poging
om dat begrip vanuit de toenmalige situatie zich te laten uitstrekken tot de situatie
op dit moment. Zo meent Van Traa (PvdA) dat de regering toch niet kan
ontkennen, dat het soms w61 nodig is om te frauderen. 'In de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog hebben toch ook vele mensen gefraudeerd wie dat later nooit is
tegengeworpen?' (TK 69-3608). Van Es (PSP) zegt zich niet uit te willen laten
over de stigmatisering die gepleegd wordt met de begrippen "frauduleus".
"crimineel", "misbruik", kortom, "duidelijk ongegrond". Zij citeert in dit kader
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echter Hannah Ahrendt uit de Groene Amsterdammer van 25 maart 1987, waarin
die over haar eigen vluchtelingengeschiedenis in de Verenigde Staten zei: "Voor
wat onszelf betreft kan ik alleen zeggen dat dingen soms moeilijk waren, we
waren erg arm. we werden vervolgd, je moest vluchten en je soms ergens
doorheen zwendelen - zo was het nu eenmaal." Van Es verbindt dit citaat aan de
'ferme stap' die de regering doet. Op 26 maart stelt deze nog dat iedere
vreemdeling ondanks het ontbreken van de vereiste documenten wordt toegelaten
tot de asielprocedure, en eerder in de Nota Vluchtelingenbeleid dat er sprake was
van het voordeel van de twijfel voor de asielzoeker met valse papieren, naar  de
constatering op 31 maart dat geknoei met reisdocumenten voldoende reden is voor
uitwijzing. (TK 69-3598).

Ook Melkert (PvdA) start zijn speech met een verwijzing naar de Tweede
Wereldoorlog en de mogelijke aantasting van de fundamentele waarden van de
Europese samenleving zoals die na die oorlog 'opbloeiend uit de sporen van
armoede, ontreddering en onafzienbare vluchtelingenstromen' vorm gekregen
hebben in het asielrecht. Melkert vraagt zich af hoe het mogelijk is dat deze
fundamentele waarden 'buigen onder de vrees die ons bevangt bij de aanblik van
de kleine voorhoede van het enorme vluchtelingenleger dat elders in de wereld op
zoek   is   naar een menswaardig bestaan.' Hij meent   dat het debat   dat   in   het
parlement gevoerd wordt meer dan op vluchtelingen alleen, betrekking heeft op
onze eigen samenleving, op de mede-verantwoordelijkheid van Europa en

Nederland voor het handhaven van de fundamentele rechten van de mens in de
wereld.' Het asielrecht is volgens hem een component van consistent
mensenrechtenbeleid. Hij neemt dus het standpunt in dat Nederland als zijn
reputatie als land met een humanitaire traditie niet moet beschamen, ook niet nu de
migratie in de wereld veranderd is.

2.4 Christendom

Van den Berg (SGP) is de enige die in dit debat wijst op de bijbelse eis van
gastvrijheid voor vluchtelingen, waardoor zijn partij zich wil laten leiden. Volgens
hem kan die gastvrijheid 'in echte noodsituaties' echter alleen geboden worden als
er een 'terughoudend toelatingsbeleid' gevolgd wordt, 'zeker bij de wassende
stroom vluchtelingen  van de laatste jaren'. Die echte noodsituaties  doen  zich  met
name voor bij mensen 'die om den geloofswille vervolgd worden of die gevaar
voor hun leven lopen' (TK 69-3614).

Er is lan ander kamerlid dat ook een beroep doet op religieuze argumenten,
maar dan met een heel andere inslag. Pas het nastreven van een rechtvaardige
wereldsamenleving kan de grondoorzaken van het vluchtelingenprobleem
wegnemen, beaamt het kamerlid Lankhorst (PPR) de conclusies van de Raad van
Kerken. Daarom stelt hij dat bij een gecoordineerd Europees beleid Nederland per
jaar ten minste zo'n 5000 vluchtelingen zou moeten opnemen.
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Een geheel ander aspect dat te maken heeft met religie is de omstreden kwestie
van kerkasiel. Al sinds de middeleeuwen is het geven van kerkasiel voor door de
staat vervolgde personen gebruik. De kerken bieden dan bescherming aan
personen die door de staat vervolgd worden of waaraan een staat geen
bescherming wil bieden. In feite geven de kerken daarmee aan het oneens te zijn
met het beleid van de staat. In de Kamer staan de opvattingen van voor- en
tegenstanders van kerkasiel recht tegenover elkaar. Lankhorst (PPR) waarschuwt
er voor dat een vluchtelingenvijandig beleid op den duur ook het
minderhedenbeleid zal aantasten. 'Wie vluchtelingen namelijk zo vijandig
benadert en hen liever kwijt dan rijk is, vergroot de angst voor mensen met een
andere culturele achtergrond  en  belemmert het samenwonen' (TK 69-3601).  Hij
meent dat 'het kabinet met de staatssecretaris voorop het maatschappelijke en
politieke draagvlak voor het opnemen van vluchtelingen in ons land' afbreekt,
bijvoorbeeld door het opnemen van vluchtelingen door kerken tegen te werken
(TK 69-3601). Daartegenover staat Wiebenga (VVD) die er uitdrukkelijk op wijst
dat hij het gebruiken van kerken als 'vrijplaats om uitzetting van afgewezen
asielzoekers te verhinderen, onverminderd afwijst' (TK 69-3612).

2.5 Gezinsleven
En ten slotte blijkt dat ook meer specifieke uitgangspunten van de verschillende
partijen hun uitdrukking vinden in het asielbeleid. Zo verdedigen confessionele
partijen in het algemeen vaak de bescherming van het gezinsleven. In het kader
daarvan pleit Leerling (RPF) ervoor dat de regering duidelijker prioriteit moet
geven voor toelating van mensen in het kader van gezinshereniging met
Cambodjaanse en Vietnamese vluchtelingen in Nederland. Volgens hem zijn er
'de  laatste  tijd 100 Cambodjanen uitgenodigd  die geen enkele familierelatie  in
Nederland hebben, terwijl er 250 aanvragen van Cambodjanen voor
familiehereniging liggen te wachten' (TK 69-3601).

3. Nationale belangen

3.1  Buitentands beleid en internationale betrekkingen
Een groot gedeelte van de Nota Vluchtelingenbeleid, van de daaropvolgende
brieven en ook van het Kamerdebat, refereert aan internationale ontwikkelingen en
betrekkingen. Voorstanders van strikt asielbeleid en ook voorstanders van ruim
asielbeleid verwijzen beide niet alleen vaak naar internationale verdragen en
normen, maar ook naar beleid en praktijk op het terrein van asiel in andere landen,
met name de buurlanden, de Schengen-partners en andere landen binnen de
Europese Gemeenschap. Zij vergelijken de Nederlandse situatie en beleid daar
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veel mee in positieve of in negatieve zin. Beide partijen verwijzen dan naar
verschillende situaties waarmee zij de Nederlandse vergelijken om hun eigen
argumentatie te onderbouwen of illustreren, of om die van de andere partij te
ontkrachten. Hierop ga ik in paragraaf 3.2 in. Hieronder behandel ik eerst een
ander aspect uit het buitenlands beleid, namelijk de betrekkingen met de landen
van herkomst van vluchtelingen en met de eerste landen van opvang in de regio.

Het kabinet geeft op meerdere plaatsen aan dat internationale verantwoordelijk-
heid een belangrijk aspect van haar beleid is en moet zijn. Op de tweede pagina
van de Nota Vluchtelingenbeleid schrijft het al dat voor de massa's ontheemden in
de derde wereld 'op grond van het beginsel van internationale solidariteit en
lastenverdeling, met behulp van de internationale gemeenschap' moet worden
geholpen bij het vinden van een geschikte oplossing. En op pagina 8 schrijft het
dat leden van de internationale gemeenschap in ruime mate middelen ter
beschikking moeten stellen voor de tegemoetkoming in materiele behoeften van
ontheemden in de arme buurlanden in de derde wereld. De internationale
gemeenschap moet voldoende hervestigingsplaatsen beschikbaar stellen ten
behoeve van degenen voor wie hervestiging werkelijk geboden is, schrijft het
kabinet op pagina 10 en 13.

De Kamer vraagt naar het commentaar van de regering op de uitspraak van de
Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties op de laatste

vergadering van het Executive Committee, naar aanleiding van restrictieve
maatregelen dat 'it is no longer sufficient for States [bedoeld is westerse staten,
KG] to consider they have fulfilled their obligations by contributing generously to
UNHCR programmes'. Het kabinet antwoordt dan ook dat in de westerse staten in
het verleden niet uitsluitend door middel van financiele bijdragen hebben

bijgedragen. Wat Nederland betreft 'kan de Hoge Commissaris ervan overtuigd
zijn dat...ook door middel van politieke inzet en asielverlening een bijdrage zal
worden geleverd.'

Het kabinet wil dus haar bijdrage leveren aan het vluchtelingenprobleem.
Daarnaast heeft ze ook als uitdrukkelijk doel om de zogenaamde
'ongecoordineerde stromen' asielzoekers uit de Derde Wereld naar Nederland en
de rest van Europa tegen te gaan. Daarvoor worden twee maatregelen besproken in
de Kamer. De eerste is gericht op het verhogen van de quota om zodoende
asielaanvragen te verminderen. De tweede bestaat uit pressie op landen van
herkomst, eerste landen van opvang in de regio, en op UNHCR om
ongecoOrdineerde stromen naar Europa tegen te gaan. Ik zal beide in de volgende
paragraaf behandelen.

3.1.1 Maatregelen om ongecoardineerde stromen asielzoekers uit de Derde Wereld tegen
te gaan
In de Nota wordt vierenhalve pagina tekst besteed aan het Nederlandse
quotumbeleid. Tot in detail wordt melding gemaakt van wie er in dit kader is
opgevangen. Dat blijken vooral Vietnamezen en Cambodjanen te zijn geweest in
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de voorafgaande jaren (elk jaar enkele tientallen), wat begrijpelijk is gezien de
betrokkenheid van de Verenigde Staten en Europa in de dekolonisatie-oorlogen ter
plekke en de verhoudingen tussen de twee machtsblokken tijdens de Koude
Oorlog. Daarnaast blijken in  1984 en  1985 ook ongeveer vijftig Iraniers te worden
uitgenodigd om naar Nederland te komen.

Voor 'enkelingen in noodsituaties' werd een sub-quotum voor maximaal 10
personen per jaar ingesteld, en voor gehandicapten is heb sub-quotum gesteld op
'ruim 10 gehandicapten'  en hun gezins- en familieleden. Deze sub-quota  zijn  dus
onderdeel van het totale quotum. De nota meldt dat dit sub-quotum voor
noodsituaties in 1984 bestond uit 2 Oegandezen en  1  Vietnamees, en in  1985  uit  1
Soedanees, 1 Zuid-Afrikaan en 4 Iraniers. Het kabinet meldt: 'Door
hervestigingsplaatsen te reserveren voor extra kwetsbare vluchtelingen heeft
Nederland zich een extra inspanning willen getroosten. Voorts kan Nederland op
deze wijze zijn bijdrage kwalitatief opvoeren.'  (p. 16), en 'Vermelding verdient dat
door een sterk vereenvoudigde besluitvormingsprocedure, de quotumregeling van
1984 het de Nederlandse regering mogelijk heeft gemaakt op zeer flexibele wijze
in te spelen op door UNHCR gesignaleerde problemen die met behulp van de
hervestiging van vluchtelingen moeten worden opgelost. De Hoge Commissaris
heeft herhaaldelijk zijn erkentelijkheid betuigd voor de wijze waarop Nederland
hem middels het quotumbeleid heeft geholpen bepaalde knelpunten op te lossen.

Het kabinet weet namelijk dat er 'wereldwijd een tekort aan
hervestigingsplaatsen [is] voor vluchtelingen voor wie dit werkelijk geboden is'
(p. 16)...De regering heeft besloten tot een verhoging van de Nederlandse bijdrage
aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om deze nood te lenigen,
door het jaarlijks quotum van maximaal 250 te hervestigen vluchtelingen te
verhogen tot 500...De regering verwacht 'dat van een verhoging van het
Nederlandse quotum een gunstige invloed uitgaat op de pogingen van de
internationale gemeenschap om in UNHCR-kader de ongecoordineerde trek van
vluchtelingen en asielzoekers in goede banen te leiden, en de negatieve gevolgen
ervan voor het internationale systeem voor de bescherming van en materiele
bijstand aan vluchtelingen zoveel mogelijk tegen te gaan. (p. 17) 60.

Het verhogen van het quotum is dus uitdrukkelijk ook bedoeld als een
maatregel in het tegengaan van 'ongewenste ontwikkelingen': de toename van de
individuele asielaanvragen. Een motie van dhr. Lankhorst van de PPR om daar iets
meer  tegenover te stellen  in de vorm  van een vraag  aan de regering  om  'in  de
internationale fora met kracht te bepleiten, dat er meer hervestigingsplaatsen
komen en daarbij de bereidheid uit te spreken, daaraan een evenredige bijdrage te
leveren' wordt verworpen. Dit evenals de motie van Melkert en Van Traa (PvdA)
waarin de regering wordt voorgesteld het quotum uit te nodigen vluchtelingen in
een jaarlijkse procedure steeds opnieuw vast te stellen gezien in het licht van de

6(J UNHCR denkt dat 171.000 mensen hervestiging nodig hebben.
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zich wijzigende omstandigheden in de wereld, op vergelijkbare wijze als UNHCR
dat doet. Hetzelfde lot is de motie van Wolffensperger (D66) beschoren waarin de
regering gevraagd wordt om het quotum op een hoger niveau dan 500 vast te
stellen zodra de capaciteit voor opvang en begeleiding dat toelaat. Deze laatste
motie had als argumentatie dat maatregelen die de feitelijke toegang tot ons land
bemoeilijken slechts zijn te rechtvaardigen indien daar een extra inspanning ten
behoeve van te hervestigen vluchtelingen tegenover staat. Minister van den Broek
van Buitenlandse Zaken ontraadt deze drie moties, omdat het hem voorbarig lijkt
het  quotum  nu te verhogen, of jaarlijks opnieuw  vast te stellen.  Hij  wil  niet  de
indruk wekken dat het quotum binnen afzienbare tijd verhoogd wordt, ook niet
'wanneer de capaciteit voor opvang en begeleiding dat toelaat', zoals de motie
vermeldt.

Ook in de Kamer verdedigen voorstanders van strikt asielbeleid het niet verder
verhogen van het quotum van Nederland. Zij wijzen er enerzijds op dat het gevaar
van het vaststellen van een quotum op enkele duizenden vluchtelingen zou
betekenen dat er dan het idee zou gaan leven dat dit de bovengrens is van op te
nemen aantallen vluchtelingen, in plaats van een ondergrens (De Hoop Scheffer
CDA 69-3618). Anderzijds zeggen zij dat over de verdeling van vluchtelingen
voor hervestiging internationaal overleg moet bestaan waarbij Nederland een
bijdrage moet leveren, zonder dat voorafgaand daaraan het quotum omhoog
bijgesteld moet worden. Voorstanders van ruim asielbeleid zoals Melkert (PvdA)
brengen daartegen in dat ook naar de Hoge Commissaris moet worden geluisterd
als 'van ons een offer wordt gevraagd'.

Er is nogal wat discussie in de kamer over de vraag of een verhoging van het
quotum van uit te nodigen vluchtelingen nu wel of niet zal leiden tot een
vermindering van individuele asielaanvragen.

Voorstanders van strikt asielbeleid menen of hopen in ieder geval, dat dit het
geval zal zijn, en dat bij een verhoging van het quotum voor hervestiging een
beroep gedaan kan worden op de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en op
eerste landen van opvang, om de 'ongecoordineerde stromen' beheersen. Minister
van den Broek stelt dat 'als wij menen dat het bieden van meer mogelijkheden
voor hervestiging gericht is op en ten doel heeft om het euvel van irreguliere
stromen beter te beteugelen, dan moet dit natuurlijk op enig moment leiden tot een
geringere ongeregelde toestroom, ook in de richting van West-Europa. Vanuit die
achtergrond moet het overleg in Europees kader gevoerd worden, waarbij men ook
moet kijken wie wat doet en hoeveel' (TK 69-3649).

Kamerleden zijn het hiermee eens, hoewel ook sommige voorstanders van strikt
asielbeleid als Krajenbrink (CDA) zich realiseren dat 'het bestaan van quota, ook
in veelvoudige vorm...individuele asielzoekers niet [zal] weerhouden, op eigen
gelegenheid naar hier te komen. Wel ligt er een relatie in die zin, dat een poging
tot beheersing van de stroom individuele asielzoekers "geloofwaardig" dient te
zijn in de totaliteit van het vluchtelingenbeleid. Dat wil zeggen: inclusief het
aanbod van hervestigingsmogelijkheden' (TK 69-3622).
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Melkert (PvdA) sluit zich. als voorstander van ruim asielbeleid. aan bij de
stellingname van de vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris in Nederland
dat 'niet de illusie kan en mag worden gewekt dat ongecoOrdineerde
vluchtelingenstromen zodanig in het gareel kunnen worden gebracht dat daarmee
het zogenaamde probleem van de individuele asielzoeker vanzelf verdwijnt'
(Melkert TK 69-3605).

Ook zijn partijgenoot Van Traa (PvdA) vindt de verhoging van het quotum
goed, maar meent ook: 'men kan niet tegelijkertijd denken dat daarmee de
individuele asielzoeker buiten   de   deur kan worden gehouden...Het   is   geen
argument om het in feite de individuele asielzoeker bijna onmogelijk te maken,
Nederland binnen te komen en hier asiel te verkrijgen (TK 69-3606).

Wolffensperger (D66) meent enerzijds dat westerse landen opvang in de regio
financieel en materieel mogelijk moeten maken, maar waarschuwt er anderzijds
ook voor dat opvang in de regio 'nimmer mag worden gebruikt als een alibi om
vluchtelingen zoveel mogelijk uit de westerse landen weg te houden' (TK 69-
3627).

Ook Lankhorst (PPR) gelooft niet dat het verhogen van het quotum op te
vangen vluchtelingen zal betekenen dat 'de stroom van individuele asielzoekers
helemaal op zal drogen', maar dan is er mogelijk wei een kans dat het misschien
'wat meer geordend en gecoordineerd' zal plaatsvinden dan op dit moment het
geval is (TK 69-3659).

Een tweede set maatregelen die in de Kamer wordt besproken om de
'ongecourdineerde stromen' asielzoekers uit de Derde Wereld tegen te gaan richt
zich op het uitoefenen van pressie op een drietal actoren. Ten eerste zijn dat de
landen van herkomst van asielzoekers. Ten tweede de landen waar asielzoekers het
eerste hun toevlucht vinden. En ten derde is dat UNHCR. Ik zal hieronder op de
argumenten van de kamerleden ingaan.

Voorstanders van strikt en van ruim asielbeleid menen beide dat druk moet
worden uitgeoefend op landen die vluchtelingen genereren om dat te stoppen.
Voorstanders van strikt beleid denken daarbij aan het middel van het opschorten
van ontwikkelingssamenwerking omdat zij menen dat vanwege handelsbelangen
druk op bepaalde landen wat moeilijk ligt bij een aantal Europese landen. Zo pleit
Leerling (RPF) voor het zoeken naar mogelijkheden om pressiemiddelen te
gebruiken tegen landen die door hun beleid ervoor zorgen dat andere landen in de
vrije wereld met enorme problemen worden opgezadeld in verband met de opvang
van vluchtelingen. Omdat hij zich realiseert dat in EPS-kader het afdwingen van
de naleving van grondrechten in deze landen in veel gevallen niet mogelijk is
'gezien de uiteenlopende handelsbelangen van de EG-partners', denkt Leerling dat
het een goed idee zou zijn om daarom aan te sluiten bij een aanbeveling van
rapporteur Vetter (over asielrecht aan het Europese Parlement) om de EG-
ontwikkelingshulp om te buigen.

Ook Wiebenga (V=VD) pleit voor druk op de landen van herkomst van
asielzoekers. Hij stelt voor om 'intensief bilateraal overleg' te plegen met 'bij
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voorbeeld de regeringen van ZaYre. Ghana en Bangla Desh, over voorlichting en
ook over justitieel optreden tegen malafide praktijken aldaar van reisagenten en
dergelijke' (TK 69-3614)61

Niet alleen op landen van herkomst moet druk worden uitgeoefend om
'ongecoordineerde stomen' asielzoekers te voorkomen, maar ook landen waar die
vluchtelingen als eerste naar toe gaan moeten meewerken aan het voorkomen dat
deze stromen zich naar Europa verplaatsen. Dat is ook in hun eigen belang meent
het kabinet. Het kabinet stelt dat het vertrek van vluchtelingen uit landen van
eerste opvang63 Ook moet worden tegengegaan omdat het 'een verarming [kan]
betekenen voor het land waar zij zich bevonden en voor hun eigen vluchtelingen-
gemeenschappen die daardoor onevenwichtiger worden voor wat betreft opleiding,
leeftijd en geslacht. De onevenwichtige opbouw van

vluchtelingengemeenschappen bemoeilijkt toch reeds hun integratie in het land
waar zij een toevlucht vonden' (Nota p. 11). Dat komt omdat vooral de
vindingrijke, meer bemiddelde, opgeleide jongere mannen van stedelijke afkomst
volgens het kabinet zelfstandig vertrekken uit het eerste asielland. Een
vergelijkbare negatieve invloed gaat ook uit van immigratieprogramma's van
opvanglanden die zich bij hervestiging van vluchtelingen vooral laten leiden door
de behoeften van de arbeidsmarkt. Maar dat is nog altijd gunstiger, meent het
kabinet, dan de ongecoordineerde stromen, want in die programma's vinden
vluchtelingen in ieder geval passend werk. terwijl dat 'anders vaak niet het geval
zal zijn'

Ook anderen vinden ook dat er druk uitgeoefend moet worden op de eerste
landen van opvang en ook op UNHCR, om de 'irreguliere stromen' tegen te gaan,
omdat dat Nederland en Europa in de problemen brengt. Daarom zegt minister
Van den Broek dat op deze landen pressie mag worden gelegd om 'een bijdrage te
leveren aan het zo veel mogelijk tegengaan van het op gang komen van de
irreguliere vluchtelingenstromen en ...diegenen die dan toch irregulier zijn
vertrokken...terug te nemen, en daarmee niet te bevorderen dat enkele
groepen...zich losmaken uit die stromen' (TK 69-3644). Daartegenover zouden de
westerse landen ook iets moeten bijdragen. Dat is het in sneller tempo opnemen
van meer vluchtelingen voor hervestiging. De verhoging van het quotum tot 500 is
daarvan volgens Minister Van den Broek een voorbeeld. Daarnaast zouden
westerse landen ernstiger moeten letten op de financiering van de
opvangprogramma's van UNHCR.

Waar voorstanders van strikt asielbeleid zich vooral zorgen maken over de
gevolgen van ongeregelde stromen asielzoekers naar Europa, maken voorstanders
van ruim asielbeleid zich juist zorgen over de gevolgen van het strikte asielbeleid

6/

Later gaat men degenen die hier reisagenten worden genoemd. mensensmokkelaars noemen.
62  Een  land  \ an eerste opvang  is  het  land waarnaar iemand als eerste gevlucht is, hetzij  met de bedoeling
daar te blijven, hetzij - zoals hier hedoeld - met de bedoeling door te reizen naar een ander land waar men
asiel wil aanvragen. Landen van eerste opvang liggen veelal in de regio van het land van herkomst.
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in Europa voor de landen van eerste opvang waarvan zij menen dat die al relatief
zwaar belast zijn.

Zo plaatst Melkert (PvdA) enkele kanttekeningen bij de in de nota verwoorde
aanpak in internationaal verband. Om humane opvang in de regio. dus in de eerste
landen van opvang, of 'lokale integratie' een goede optie te maken zijn een aantal
voorwaarden onontbeerlijk. Zo is het nodig dat er voldoende middelen
beschikbaar worden gesteld, onder andere door Nederland. Dan is het nodig dat er
een 'redelijk evenwicht' wordt gevonden tussen opvang van vluchtelingen in
Europa en de inspanningen van de betrokken derde-wereldlanden. Landen als
Sudan en Thailand hebben recentelijk te kennen gegeven niet langer de
verantwoordelijkheid te willen dragen voor de opvang van vluchtelingenstromen,
nu de westerse landen tot een steeds striktere selectie overgaan. Volgens UNHCR
is de toelating van vluchtelingen tot West-Europa 'zeer scherp gedaald bij een
gelijktijdige expansie van het aantal asielzoekers'.

3.1.2 Samenwerking met de Europese partners
Het Nederlandse beleid wordt voortdurend tegen het licht gehouden van
ontwikkelingen en maatregelen die buurlanden en andere West-europese landen
nemen. Meerdere keren wordt door kamerleden en door bewindslieden gewezen
op de situatie in 'vergelijkbare landen' of 'gelijkgestemde landen' waarmee met
name West-Europese landen worden bedoeld, soms ook meer algemeen westerse
landen. Meestal gebeurt dit in een vergelijking van het Nederlandse beleid met dat
van die andere landen. Daarbij kijken de verschillende partijen naar verschillende
situaties om Nederland mee te vergelijken.

Voorstanders van ruim asielbeleid wijzen er bijvoorbeeld op dat het
Nederlandse quotum voor uitgenodigde vluchtelingen in vergelijking met andere
landen nogal laag is. De minister van Buitenlandse Zaken meent dan echter dat de
Nederlandse opvang ook veel beter, en in ieder geval veel duurder is dan van die
landen. Als Nederland er zich ook zo gemakkelijk van af zou maken, dan zou het
ook wel meer mensen opvangen, maar omdat dat hier zo goed gebeurt kan dat ook
maar voor minder mensen.

Samenwerking in Europees verband zien de bewindslieden en ook alle
kamerleden als een gegeven. De Hoop Scheffer (CDA) zegt: 'wij moeten niet de
illusie hebben dat wij met nationale regelingen een internationaal probleem
kunnen oplossen' en hij roept de regering op om in internationale fora 'regulier en
gestructureerd' overleg te voeren.  Met name  als  in  1992 de interne markt binnen
Europa vorm zal krijgen moet er een gezamenlijk vluchtelingenbeleid zijn. Hij
vraagt zich af of hier soms de grenzen van het Europees ideaal in zich komen.
Europa legt ons, volgens De Hoop Scheffer 'ook op dit terrein de solidariteit op
om met elkaar in  1992 6dn markt en den gebied te creeren, waarin de positie van
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een vluchteling gelijk behoort te zijn' (TK 69-3616). Hij constateert een spanning
tussen 'open grenzen en vluchtelingenbeleid' 63 (TK 69-3617).

Voorstanders van strikt asielbeleid hechten vooral aan de mogelijkheid om in
Europees verband gezamenlijk maatregelen te nemen die de 'ongecoOrdineerde
stromen asielzoekers' kunnen beheersen. Aan de andere kant zien zij zich ook
genoodzaakt om mee te gaan met de restrictieve maatregelen die in de andere
landen genomen worden en waarbij Nederland niet zou kunnen achterblijven om
aanzuigende werking te voorkomen. Zo wijst de staatssecretaris er bijvoorbeeld op
dat andere West-Europese landen in hun nationale wetgeving hebben opgenomen
dat er boetes gegeven kunnen worden aan luchtvaartmaatschappijen die
asielzoekers zonder papieren vervoeren (of met vervalste papieren) als later zou
blijken dat zij geen vluchteling zijn. In het kader van Europese harmonisatie is het
volgens haar 'onjuist' als Nederland daarbij zou achterblijven. Er worden zelfs in
de brief van de staatssecretaris van Justitie dreigende woorden uitgesproken over
de effecten van de maatregelen van de andere staten op de aantallen asielzoekers
die naar Nederland komen. Van den Berg (SGP) is het met haar eens: 'Er is ons
inziens weI erg lang gewacht. terwijl bij voorbeeld ander Europese landen wa
reeds maatregelen hebben getroffen' (TK 69-3614). Hij meent echter ook dat er
moet worden voorkomen dat maatregelen in het ene land de problematiek in het
andere land verzwaren.

Waar in de vorige paragraaf al duidelijk werd dat met name voorstanders van
strikt asielbeleid de situatie als een crisis definieren waarvan Nederland de last niet
alleen kan dragen en onvermijdelijk forse maatregelen moet nemen om de crisis
het hoofd te bieden, blijkt hier dat ook de Europese ontwikkelingen zo
gedefinieerd worden dat Nederland genoodzaakt is om flinke maatregelen te
nemen. Dus beide supra-statelijke niveaus zouden maken dat er voor Nederland
geen andere rationele optie is dan meegaan met de voorstellen van voorstanders
van strikt beleid64

Als alle Europese landen hun beleid harmoniseren dan ontstaat volgens minister
Van den Broek een 'veel gezondere, betere situatie. Er komt dan ook meer
duidelijkheid voor de asielzoekers', maar als het ontbreken van Europese
afspraken betekent toch zeker niet dat Nederland niet zelf maatregelen kan nemen
'evenals een aantal andere individuele Westeuropese landen' (TK 69-3646).

Zolang er niet geharmoniseerd is voelt het kabinet ook geen verplichting om de
conclusies van het Uitvoerend Comitt van de UNHCR te volgen, bijvoorbeeld
conclusie  15 die stelt dat alvorens een asielzoeker terug te sturen naar een eerder

63 Dit is 66n van de weinige rechtstreekse verwijzingen naar (economische) mondialisering in dit debat, en
naar de gevolgen die dit heeft of zou moeten hebben voor asielbeleid. Het verloop van het debat is echter
nauw verbon(len met interpretaties van wat mondialisering betekent en welke gevolgen dit voor asielbeleid
heeft en zou moeten hebben.  Ik kom hierop  in de slotparagraaf van dit hoofdstuk terug.
  Het zal in de volgende hoofdstukken blijken dat ook in de komende vijftien jaar in het asielbeleid nog
regelmatig dit beeld zal terugkomen van een grote crisis die drukt op het kleine Nederland en de Europese
buren die maatregelen nemen waardoor de last op ons wordt afgeschoven als wij niet door restrictieve
maatregelen de aanzuigende werking i·an ons beleid tegen gaan.
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land van opvang duidelijk moet zijn dat dat land het asielverzoek w61 in
behandeling gaat nemen. Volgens minister Van den Broek zijn 'deze conclusies
van toepassing... in de context van nog op te stellen multilaterale regelingen voor
het in behandeling nemen van asielverzoeken. Ik meen dat in redelijkheid niet van
individuele landen verwacht mag worden dat die zich daar unilateraal aan houden'
(TK 69-3675). 'Al te goed is buurmans gek', meent hij. Nederland moet niet
wachten,   nu   in heel Europa aanpassingen   in de wetgeving plaatsvinden, totdat
alle asielzoekers, goed of slecht, weten dat in Nederland wat dat betreft de poort
nog volledig open staat...' (TK 69-3676).

Dat gaat bepaalde voorstanders van strikt asielbeleid wat ver. Zo vraagt
Krajenbrink (CDA) of het nu zo is dat 'als bijvoorbeeld Zwitserland of Belgie
door zou gaan met het nemen van maatregelen die volgens ons de toets der kritiek
niet kunnen doorstaan, wij daarin aanleiding vinden om te zeggen dat wij als
Nederland dat dan ook maar moeten, want anders geldt weer: al te goed is
buurmans gek' (TK 69-3677). De Europese samenwerking leidt ook tot zorgen
over de Nederlandse soevereiniteit bij andere voorstanders van strikt asielbeleid,
zoals Leerling (RPF) die zich afvraagt of de lidstaten met een liberaler
toelatingsbeleid door harmonisering van interpretatie en toepassing van het
vluchtelingenrecht in de lidstaten niet gedwongen zullen worden landen met een
restrictiever beleid te volgen en er voor eigen nationaal beleid nog maar weinig
ruimte over zal blijven. En ook Schutte (GPV) vindt dat 'de Nederlandse regering
een eigen bevoegdheid moet behouden bij het toelaten van asielzoekers' en hij
vraagt zich af of die bevoegdheid  'er nog wel zal zijn als oplossingen uitsluitend in
Europees kader worden gezocht' (TK 69-3610).

Maar het zijn vooral voorstanders van ruim asielbeleid die bezorgd raken over
de inhoud van de Europese samenwerking. Lankhorst (PPR) meent dat de
redenering van Van den Broek exact aangeeft waarom er in internationale fora
geen voortgang wordt geboekt. 'Als iedereen op iedereen wacht en het beleid
ondertussen wordt aangescherpt omdat andere landen dat ook doen, dan wordt het
vluchtelingenvraagstuk steeds groter en moeilijker op te lossen' (TK 69-3681).

In deze redenering over Europese samenwerking wordt de dichotomie gemaakt
van de staten van de Europese Gemeenschap als enerzijds vriend of partner in de
strijd tegen de "dreigende stroom" asielzoekers, en anderzijds deze zelfde staten
als vijand of concurrent in die zin dat ze op "ons" deze lasten zullen afschuiven als
we niet goed oppassen. De achterliggende redenering is dat als andere individuele
West-Europese landen maatregelen nemen om minder asielzoekers binnen te
krijgen, Nederland dat ook moet doen, omdat anders meer asielzoekers naar ons
land zullen komen: aanzuigende werking. Er is hier dus sprake van het opkomen
van klassieke interdependentie: enerzijds is men afhankelijk van elkaar, anderzijds
blijft men ook steeds zelfpartij.

Met betrekking tot UNHCR wordt een vergelijkbaar argument gebruikt (hoewel
daarbij geen sprake is van interdependentie). Enerzijds ziet de minister van
Buitenlandse Zaken, Van den Broek geen aanleiding om een conclusie van het
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65        ··Uitvoerend Comit6 van UNHCR na te leven , terwul de regering op een andere
plek - namelijk op p. 10 van haar Nota Vluchtelingenbeleid - de consensus binnen
hetzelfde Uitvoerend Comitt over ongecoordineerde vluchtelingenstromen citeert
om haar ongenoegen over individuele asielaanvragen in een - kennelijk
onomstreden - kader te kunnen zetten. Aan de ene kant is UNHCR dus de 'vijand'
die ons grotere lasten wil bezorgen, aan de andere kant de 'vriend' in de vorm van
een gezaghebbende bron om gewenst beleid te legitimeren.

Waar voor voorstanders van strikt asielbeleid dus de restrictieve maatregelen in
andere (Europese) landen het voor Nederland noodzakelijk maken om
vergelijkbare maatregelen te nemen, is ook hier het argument van voorstanders
van ruim asielbeleid opnieuw dat het voorgestelde restrictieve beleid asielzoekers
onvoldoende zal beschermen, maar daarnaast ook dat het niet effectief zal zijn.

De Europese samenwerking stelt de betrokken landen ook voor problemen. Zo
zal het wegvallen van de interne grensbewaking een vrij verkeer van personen
mogelijk maken, zoals de Europese gedachte is. Dit betekent echter ook het
wegvallen van grensbewaking gericht op vreemdelingen, waaronder asielzoekers.
Wiebenga (VVD) pleit er voor om in overleg met Duitsland en Belgie de
grensbewaking juist te intensiveren. Volgens de staatssecretaris staat dit echter
haaks op de doelstellingen in het akkoord van Schengen en van de Europese
Gemeenschap. De gedachte aan Europese integratie wordt hierdoor gefrustreerd.
Echter, het binnenlands toezicht op illegaal verblij f kan w61 versterkt worden (TK
69-3638)66. Ook dit is een rechtstreekse verwijzing naar (economische)
mondialisering en het belang dat Nederland daarbij heeft, en de (spannings)relatie
daarvan met politieke harmonisatie op het terrein van asiel. Opnieuw speelt hier de
kwestie van de interdependentie op Europees niveau.

De soevereiniteitskwestie speelt ook in het al dan niet afschaffen van de
grenscontroles na de inwerkingtreding van het Akkoord van Schengen. Het
kabinet benadrukt in haar antwoord op de vragen 78 en 79 dat de afschaffing van
de grenscontroles tussen de betrokken landen 'niet [betekent] dat staten hun
soevereiniteit op dit gebied verliezen. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot extra
aandacht voor de (gemeenschappelijke) controle aan de buitengrenzen.' Voor
zover er asielproblemen in het geding zijn gaat het probleem zich verleggen van
de binnengrenzen naar de buitengrenzen. Hierover bestaat in Europees verband al
overleg, waarbij weer de interdependentie-kwestie de kop opsteekt.

Behalve samenwerking op het ten'ein van toelating en de asielprocedure, wordt
er in Europees kader ook gestreefd naar samenwerking bij het terugsturen van
asielzoekers naar de zogenaamde 'landen van eerste opvang', dus het land waarin
een asielzoeker is geweest voordat hij naar Europa kwam. Het Nederlandse
kabinet streeft met name harmonisatie na in Europees kader vanwege het

65
Zie paragraaf 2.

66 De discussie over de (noodzaak tot) verplaatsing van externe controle (dus aan de grenzen) naar interne
controle (dus op illegaal verblij f en niet-rechtmatig gebruik van voorzieningen) blijft in de komende jaren
nog vele malen terugkomen.
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tegengaan van 'het onvermijdelijke schuifmechanisme', zoals minister Van den
Broek dat noemt (TK 69-3644). Daarmee bedoelt hij het feit dat asielzoekers als
zij eenmaal in Europa zijn aangekomen, doorreizen naar andere landen om asiel
aan te vragen en niet in een (Europees of westers) eerste land van opvang blijven.
Dat kunnen asielzoekers zijn die voor de eerste keer asiel aanvragen, maar het gaat
ook om mensen die op een plaats zijn afgewezen en dan in een ander land
opnieuw asiel proberen te krijgen. Landen binnen Europa willen hier een einde
aan maken door het vaststellen van regels over welk land verantwoordelijk is voor
het behandelen van een asielaanvraag en de uitslag daarvan geldig te verklaren
voor de andere lidstaten.

Het maken van die afspraken mislukt echter steeds omdat de verschillende
betrokken landen uiteenlopende belangen hebben. Asielzoekers die over land
reizen komen altijd via landen aan de rand van Europa binnen. Zij zien zelf met
name de Mediterrane landen als transitlanden, maar zij zullen er naar worden
teruggestuurd door landen zoals Nederland. De Europese plannen houden in dat
zo'n asielzoeker niet tot de asielprocedure zal worden toegelaten, maar
teruggestuurd zal worden naar het eerste Europese land waar hij was. De
zuidelijker landen willen echter niet al deze asielzoekers opvangen en zullen op
hun beurt proberen hen naar het land terug te sturen waar de asielzoeker daarvoor
weer heeft verbleven. Daar had hij  dan maar asiel moeten aanvragen. Maar niet in
al deze landen worden asielzoekers beschermd. De kans is daarom niet uitgesloten
dat zij uiteindelijk teruggestuurd zullen worden naar een land waar zij hun leven
of vrijheid niet zeker zijn. De asielzoekers die geen asiel mogen aanvragen in
bepaalde landen omdat een ander land daarvoor verantwoordelijk zou zijn, terwijl
dat betreffende land de asielzoeker niet (opnieuw) wil toelaten en bescherming
bieden tegen refoulement worden 'refugees in orbit' genoemd. Zij zijn in de
praktijk gedwongen rond te zwerven of worden teruggezonden naar het land van
herkomst.

Voorstanders van ruim asielbeleid zoals Van Es (PSP) vinden dat het geen
wonder is dat breed Europees overleg hierover steeds mislukt, omdat het een
onevenredig hoge druk op de zuidelijker landen in Europa legt.67 Zij hekelt het feit
dat er wet overeenstemming wordt gevonden over wie niet verantwoordelijk is
voor de behandeling van een asielverzoek, maar dat men het niet eens kan worden
over het aanwijzen van het land dat w61 verantwoordelijk daarvoor is. Zij trekt
hieruit de conclusie dat zolang het afschuifmechanisme bestaat en asielzoekers
geen duidelijkheid wordt geboden over welk land zich w61 over hun asielverzoek
zal buigen tie geen maatregelen ten nadele van asielzoekers mag nemen in dit
verband' (TK 69-3645).

Minister Van den Broek en andere voorstanders van strikt asiel geven toe dat
inderdaad het 'niet uitgesloten is dat de voorgenomen maatregelen kunnen leiden

6.

Het gaat dan met name om het CAHAR overleg, het Comitd Ad Hoc inzake de juridische aspecten van
territoriaal asiel en vluchtelingen van de Raad van Europa.
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tot een aantal "refugees in orbit". maar het is volgens hem toch duidelijk dat we
'naast een humane behandeling' onder ogen moeten zien dat recentelijk 'de
toestroom van asielzoekers zich bijna verdrievoudigd heeft' (TK 69-3618). En ook
De Hoop Scheffer (CDA) betreurt dan wel dat de praktijk is dat iemand Nederland
wordt uitgezet naar Belgie of Frankrijk 'zonder dat wij weten dat de asielzoeker in
kwestie daar opgevangen kan worden, maar dat toch niet het antwoord kan zijn dat
'wij deze mensen dan maar allemaal in Nederland moeten opvangen...omdat
Nederland dan met een nog veel groter aantal asielzoekers wordt geconfronteerd
dan nu al het geval is. Dat zou ons voor een nog minder oplosbaar probleem
stellen dan het nu al is' (TK 69-3618). Nu het overleg in de Raad van Europa
vanwege belangentegenstellingen niet van de grond komt, moet er worden gezocht
naar overeenstemming in beperktere kring, om te beginnen de Schengen-landen en
daarna het kader van de Twaalf van de Europese Gemeenschap. De bedoeling van
dit overleg is dat 66n land verantwoordelijk wordt voor het behandelen van een
asielaanvraag en dat de bestissing die in dat land genomen wordt ook geldt in de
andere betrokken landen. Hiermee wordt tegengegaan wat later 'asielshoppen' is
gaan heten, dat asielzoekers die in 66n land worden afgewezen in een ander land
het opnieuw proberen.

Voorstanders van ruim asielbeleid zoals Van Es (PSP), Van Traa (PvdA) en
Melkert (PvdA) zijn hier fel op tegen omdat het de rechtsbescherming van
asielzoekers aantast. Zolang er geen inhoudelijke harmonisatie bestaat over wie
bescherming behoeft hebben verschillende landen verschillende normen en kan
het dus best zo zijn dat een asielzoeker die in het ene land wordt afgewezen in het
andere land weI degelijk als vluchteling wordt toegelaten. Dat gaat volgens
voorstanders van ruim asielbeleid in tegen de geest van het verdrag en de
conclusies en aanbevelingen van UNHCR. Minister Van den Broek doet zijn
uiterste best om de voorstanders van ruim asielbeleid ervan te overtuigen dat deze
maatregelen nog wel binnen de internationale normen vallen. Als Melkert (PvdA)
hem voorlegt dat dit toch niet meer in overeenstemming te brengen is met
conclusie   12  van het Uitvoerend Comitt  van de UNHCR waarin staat  dat  een
afwijzende beslissing van de ene staat niet automatisch van toepassing is en een
andere staat, antwoordt Van den Broek dat volgens hem daarmee bedoeld wordt
dat een afwijzende beslissing in de ene staat een andere niet mag verhinderen om
een nieuw asielverzoek van dezelfde persoon te beoordelen, maar dat hieruit niet
geconcludeerd mag worden dat landen onderling geen afspraken mogen maken dat
wanneer in een land het asielverzoek is afgewezen, een ander land zich van een
vernieuwde beoordeling onthoudt (TK 69-3646-7).

Het kabinet wil wei toegeven dat als een asielzoeker nergens bescherming zou
kunnen vinden hij uiteindelijk toch in Nederland een asielverzoek zou mogen
indienen68. Hier blijkt dat de samenwerking binnen Europa door alle betrokkenen

68 Concrete afspraken worden hierover niet gemaakt. Dat w ordt later nog een groot probleem als het
verdrag van Dublin in werking treedt en blijkt dat claims op eerste landen van opvang moeizaam verlopen
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als onvermijdelijk en noodzakelijk wordt gezien, maar in de praktijk blijkt dat het
nationale belang van het niet toelaten van asielzoekers boven de Europese
samenwerking kan gaan. Als het mogelijk is om lasten af te schuiven wordt dat
niet geschuwd, met een beroep op de Nederlandse noodsituatie met de hoge
aantallen asielzoekers, ook als dat ten koste gaat van de Europese partners. En
datzelfde verwacht men van deze partners: als het kan zullen zij de last op ons
afschuiven. Sommige kamerleden blijven oproepen om 'echt Europees' te zijn.

Het de facto afschaffen van het doorreisprincipe is echter ook om een heel andere
een probleem. Dat heeft te maken met de intentie van de betrokkene. Van Traa
(PvdA) wijst er op dat er een verschil is tussen het land van doorreis en het land
van eerste opvang, dat ook terug te vinden is 'in de heersende rechtsopvatting en
de internationaal aanvaarde beginselen' en dat weerspiegeld is in een uitspraak
van  de  Raad van State (23 februari  1987): de intentie  van de asielzoeker  moet
hierin ook een rol spelen, en het daarmee karakter van zijn doorreis. Voorstanders
van strikt asielbeleid en de staatssecretaris van Justitie menen dat dan ook uit
'objectieve omstandigheden en feiten' zou moeten blijken dat dit het doel was van
de asielzoeker, bijvoorbeeld familiebanden.

Van Traa (PvdA) concludeert in zijn bijdrage aan het debat dat 'als dit zo
doorgaat, Nederland zich in de rij zal scharen van landen die de politiek bedrijven
zoals uitgedrukt in de resolutie van het Europese Parlement, namelijk ieder voor
zich en God voor ons allen. Dit is een beggar-my-neighbour politiek. Men hoopt
dat het in de andere landen een beetje beter gaat en dat wij er dan wei uitrollen.
Regering kom op uw schreden terug en wees werkelijk Europees, niet door
afkappen en sluiten van Nederland. Zorg voor een oplossing, zorg niet voor
afschrikking. Als de rechten van asielzoekers niet overeind blijven, dan komen wij
in strijd met onze politieke, juridische en morele verplichtingen en dan zal het ook
onmogelijk worden om lokale integratie in de landen van eerste opvang in de
Derde Wereld en vrijwillige repatriering met kracht te bevorderen (TK 69-3609)69.
Van Traa pleit hier voor een andere opvatting van de Europese samenwerking.

Een motie van Wiebenga, Krajenbrink en De Hoop Scheffer, die aan het einde
van het kamerdebat wordt ingediend, en waarin de regering gevraagd wordt in
Europees verband overleg te initieren over het harmoniseren van de terugzend-
mogelijkheden van een asielzoeker naar een land van eerste opvang, wordt
aangenomen (TK 19637,   nr.   31).   PSP   en PPR stemden tegen. Vrijwel   alle
kamerleden, of ze nu voor- of voorstanders van strikt asielbeleid zijn van
ruimhartig asielbeleid- pleiten voor meer samenwerking met ander opvanglanden,

omdat er keiharde bewijzen overlegd moeten worden dat de asielzoeker zich inderdaad via dat land gereisd
is en daar asiel had kunnen aanvragen.
69 Van Traa legt hier al een verband tussen 'slechte behandeling' van asielzoekers en problemen met
terugkeer! Later wordt dit inderdaad een enorm probleem, waarbij een 'goede behandeling' wordt
afgewezen omdat dat aanzuigende werking zou hebben.
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met name die in West-Europa70. Maar meerdere kamerleden hekelen de
geheimzinnigheid en het gebrek aan democratische controle in de besluitvorming
binnen de EG. Zij klagen over gebrekkige informatie over de intergouvernemetele
processen, het daaruit voortvloeiende gebrek aan controlemogelijkheden daarop,
en ze vragen zich af waar de Nederlandse soevereiniteit nog is. Zo zegt Wiebenga
(VVD): 'Hoe staat het met het internationale overleg. Er zijn vele gremia, maar
wat eruit komt, is ook ons niet geheel of in het geheel niet duidelijk' (TK 69-
3614).

Melkert (PvdA) hekelt het feit dat in de brief van de staatssecretaris uitsluitend
nog oog lijkt te zijn voor de Europese Gemeenschap en dat de andere
internationale fora uit beeld zon verdwenen. Juist op dat niveau is er nog geen
controleerbaar resultaat geboekt en wordt de Kamer zeer slecht geYnformeerd. Hij
weet alleen dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de
asielproblematiek spreken in het kader van discussies over terrorisme, drugshandel
en internationale criminaliteit en dat voorstellen in het kader van Schengen voor
1990  zullen zijn afgerond  en het streven  is om binnen  de  EG  voor  1  januari  1992
concreet beleid te maken van geharmoniseerde asielmaatregelen. Hierin wordt
duidelijk dat een groot deel van de afspraken die later cruciaal blijken te zijn in de
ontwikkeling van het asielbeleid, buiten de kamerleden om vorm krijgt.

3.2 Nationale belangen: politiek-bestuurlijke belangen en de rechtsstaat
In het verlengde van de perspectieven van de verschillende politici op de oorzaken
van gedwongen migratie in de landen van herkomst liggen hun visies op wie door
Nederland als vluchteling zou moeten worden geaccepteerd en toegelaten. In de
kabinetsnota en nog sterker in de brief van de staatssecretaris van Justitie die
daarop volgt wordt gepleit voor een restrictiever asielbeleid. Dit wordt grotendeels
beargumenteerd door aan te geven dat er veel misbruik wordt gemaakt van de
asielprocedure. Daarover handelt de volgende paragraaf.

3.2.1  Begrijpelijke maar onterechte asielverzoeken: misbruik van de asielprocedure?
In de Nota Vluchtelingenbeleid beschrijft het kabinet in de paragraaf'Ongewenste
ontwikkelingen' twee soorten ongewenste ontwikkelingen. De eerste is de
ongecoOrdineerde vluchtelingenstromen en emigratie, het tweede de kennelijk
ongegronde of frauduleuze aanspraken op de vluchtelingenstatus of asiel. Het
kabinet stelt:  ' Er doen  zich geen situaties  voor waar de opvang van vluchtelingen
op een naar locale maatstaven aanvaardbare wijze ook op de langere termijn niet
mogelijk moet worden geacht' (p. 10). Toch zijn er mensen die het leven in den van

m Het Europees parlement heeft naar aanleiding van her restrictieve visumbeleid van een aantal lidstaten
een resolutie aangenomen waarin het aandringt op een ruimhartiger opstelling van de lidstaten ten aanzien
van asiekoekers.  Maar het EP heeft maar heel weinig invloed  in 1987 omdat het asielbeleid  dan  nog een
volledig intergou,ernementele aangelegenheid is en dus nauwelijks in werkelijkheid de democratische
controle van de nationale parlementen kan aanvullen.
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de buurlanden onaanvaardbaar vinden. 'Het betreft hier veelal jongere mannen
afkomstig uit de steden die in hun land van oorsprong tot het meer bemiddelde,
beter opgeleide decl van de bevolking behoorden' (p. 10). Dat brengt volgens het
kabinet de hervestigingsmogelijkheden van degenen 'voor wie hervestiging
werkelijk geboden' is in gevaar. De kosten die de westerse landen moeten maken
voor de opvang en omdat de vluchtelingen vaak geen werk kunnen vinden maakt
dat er minder geld beschikbaar is voor het geven van materiele steun aan de 'veel
grotere aantallen zwakkere vluchtelingen die in de landen in de regio van
oorsprong achterblijven.' (p. 11). Degenen die een kennelijk ongegronde en
frauduleuze aanvraag voor asiel indienen kunnen tijdens een kortere procedure
behandeld worden. in overeenstemming met een conclusie van het Uitvoerend
Comit6 van de UNHCR tijdens de 34e zitting in oktober  1983.

Vrijwel alle deelnemers aan het debat zeggen (zoals eerder in dit hoofdstuk ook
duidelijk is geworden) dat zij begrip kunnen opbrengen voor de motieven van
mensen om op zoek te gaan naar een beter leven. Ook in de nom
Vluchtelingenbeleid en in de brief van de staatssecretaris van Justitie staat dat.  Het
wordt vaak gepresenteerd als een moeilijk dilemma waar men keuzes in moet
maken. 'Het morele probleem schuilt hierin dat enerzijds volledig begrip bestaat
voor de individuele aspiraties van deze mensen, doch dat anderzijds hun pogingen
daaraan gestalte te geven ingeperkt moeten kunnen worden ter bescherming van
het internationale systeem voor de bescherming van vluchtelingen. Het betreft hier
de altijd moeilijke verhouding tussen het individuele en het algemene belang.'

Voorstanders van ruim asielbeleid zoeken de uitweg uit dit dilemma door te
pleiten voor een ruimere definitie van wie vluchteling is en zodoende minder
mensen te hoeven afwijzen waar iedereen begrip voor kan opbrengen, maar hen op
een andere manier op te nemen. Van Es pleit daarbij, zoals gezegd in dit verband,
in navolging van prof. Kooijmans (de latere minister van Buitenlandse Zaken)
voor het verlenen van tijdelijk asiel aan die groepen die in het Afrikaanse
Vluchtelingenverdrag en in de praktijk van UNHCR als vluchteling worden
gezien. Zij stelt voor dat Nederland op basis daarvan 10.000 vluchtelingen tijdelijk
zou kunnen opnemen (TK 65-3599).

'Malafide vluchtelingen' zijn bij Lankhorst (PPR) onbekend: 'Ik ken wel
vluchtelingen die niet aan onze regeltjes voldoen en daarom worden doorverwezen
of teruggestuurd. Nederland is namelijk een uitermate ongastvrij land
geworden...de wetten en de regels zijn zo gemaakt dat zij barritres opwerpen, dat
de grenzen zo gesloten mogelijk blijven en dat het aantal toegelatenen zoveel
mogelijk wordt beperkt. Wie daarom dit land niet in mag, is geen malafide
vluchteling. Het is in bijna alle gevallen iemand met een ellendig verleden en een
onzekere toekomst.' (TK 69-3601).

Lankhorst (PPR) ziet in de termen 'ongecoordineerde stromen' en 'politieke
oplossingen van de oorzaken' een kloof weerspiegelt tussen het Nederlandse
binnenlandse beleid en de realiteit van haar buitenlandse politiek. Hij vraagt zich
af wat de realiteitswaarde is van de voorgestelde duurzame oplossingen zoals
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opvang in de regio waarbij de problemen eenzijdig worden afgeschoven op een
aantal landen in de Derde Wereld. Pas het nastreven van een rechtvaardige
wereldsamenleving kan de grondoorzaken van het vluchtelingenprobleem
wegnemen, beaamt Lankhorst de conclusies van de Raad van Kerken. Daarom
stelt hij dat bij een gecoOrdineerd Europees beleid Nederland per jaar ten minste
zo'n 5000 vluchtelingen moet uitnodigen (TK 69-3602).

Het is duidelijk dat aantallen hier een belangrijke rol spelen in het debat tussen
voorstanders van strikt en van ruim beleid, maar steeds op een andere manier,
waarbij ieder zich uitput de redelijkheid van de eigen voorstellen duidelijk te
maken. Het kabinet noemt de hele grote aantallen asielzoekers die zich in
Nederland melden, naar verwachting 12.000, waarvan 50% oneigenlijk  zou  zijn.
Dat is onacceptabel. Daarnaast wijst het kabinet erop wel degelijk substantiele
maatregelen te nemen voor echte vluchtelingen die zij een warm hart toedraagt:
een verdubbeling van het quotum voor hervestiging van echte vluchtelingen voor
te stellen: van 250 naar 500. Lankhorst pleit voor het uitnodigen van 5000
vluchteling, bij de randvoorwaarde van een gecoordineerd Europees beleid. En
Van Es heeft  het over 10.000 vluchtelingen,  maar  op heel andere termen:  geen
permanente vestiging, maar tijdelijke bescherming.

Melkert (PvdA) wijst er op dat de mensenrechten-insteek in het asielbeleid
zoals die nog in de Nota Vluchtelingenbeleid te vinden was overschaduwd is door
'de zorg om ons eigen hachje, veroorzaakt door de extra inspanningen, kosten en
frustratie die onvermijdelijk gemoeid zijn met het opvangen van op drift geraakte
mensen.' Hoewel   ook hij erkent   dat   een   deel   van de huidige asielzoekers   ten
onrechte een beroep doet op de in het Vluchtelingenverdrag gegeven gronden
vindt hij dat dit nooit mag leiden 'tot vermindering van begrip voor de motieven
van al degenen, die een beroep op toelating doen' (TK 69-3603).

Wolffensperger (D66) is het ermee eens dat restrictieve maatregelen genomen
moeten worden, in het geval dat er zoveel asielverzoeken worden ingediend dat de
instituties het niet meer aankunnen. Maar hij stelt daar tegenover dat 'wij ons
zullen moeten realiseren, dat ook die asielzoekers die niet als vluchteling zijn aan
te merken hun land niet voor de 101 hebben verlaten. Er is een oneindige
hoeveelheid menselijk leed, dat niet onder de letter van het Vluchtelingenverdrag
is te brengen. Daarom gaat het niet aan om individuele asielzoekers als malafide
aan te duiden of, sterker  nog,  ze een bijna crimineel stempel  op te drukken.'
Wolffensperger realiseert zich dat dit een probleem is dat niet door Nederland of
zelfs de westerse wereld alleen kan worden opgelost, maar de erkenning van het
feit dat 'honderdduizenden mensen op drift zijn geraakt zonder juridisch dan
misschien de status van vluchteling te hebben...tot de conclusie [leidt] dat het
weren van deze de facto vluchtelingen uit westerse landen alleen dan moreel
gerechtvaardigd is als op mondiaal niveau er in onderlinge samenwerking wordt
gezocht naar een oplossing van ook dat probleem' (TK 69-3626).

Ook voorstanders van strikt asielbeleid benadrukken dat zij begrip op kunnen
brengen voor degenen die weg willen uit slechte omstandigheden en naar andere
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landen migreren. Waar voorstanders van ruim asielbeleid echter daaruit de
conclusie trekken dat ook voor (een deel van) deze migranten op de 66n of andere
manier bescherming gegeven moet worden, zeggen voorstanders van strikt
asielbeleid juist dat deze mensen niet het recht hebben om hier opgevangen te
worden, omdat dat te veel problemen oplevert voor Nederland, met name
problemen voor de instituties, in de asielprocedure en problemen in de kosten en
capaciteit van de opvang.

Leerling (RPF) opent zijn bijdrage in eerste termijn met de constatering dat 'wie
wel eens een vluchtelingenkamp in Zuidoost-Azie of ergens in Afrika heeft
bezocht, dan wel op een gammel bootje van Vietnamese vluchtelingen heeft
gestaan' geen moeite heeft inhoud te geven aan het begrip vluchteling en
ontheemde. 'Ellende, wanhoop, uitzichtloosheid vliegen je aan. Wie zou niet al die
stakkers, jong en oud, valide en invalide willen helpen? Je zou de poorten van je
hart en van je land wagenwijd willen open zetten om iedereen, maar dan ook echt
iedereen te helpen en op te vangen. Maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt.
Sterker nog. ze ontbreken.' Leerling constateert dan ook dat 'ondanks ons warm
kloppend hart voor de vluchteling dan  wel de asielzoeker...wij  in  ons  land  niet
[ontkomen]  aan een restrictief toelatingsbeleid, zeker als asielzoekers zich massaal
aandienen.' De reden hiervoor is volgens hem: "Het is nu eenmaal een feit dat
Nederland het meest dichtbevolkte land van West-Europa is.' (TK 69-3600).

Ook Schutte (GPV) wil de motieven van asielzoekers niet in een kwaad daglicht
stellen. Het asielbeleid is niet bedoeld voor mensen die hier betere
maatschappelijke en economische bestaansmogelijkheden verwachten 'maar dat
behoeft ons niet te verhinderen, begrip te hebben voor deze motieven. Dat er van
onze samenleving een aanzuigende werking uitgaat op die mensen, is hen niet
kwalijk te nemen, maar het stelt ons beleid wel voor een levensgroot
selectieprobleem' (TK 69-3610). En ook Wiebenga (VVD) noemt de 'vanuit de
individu heel respectabele en begrijpelijke motieven om ergens anders heen te
willen' (TK 69-3611).

Van den Berg (SGP) wil er op wijzen dat vaak een combinatie van motieven
aan de orde is. Hij wil in dit licht gezien zeggen dat 'wij niet te snel van malafide
verzoeken moeten uitgaan. Het is immers toch ook geen kleine stap om huis en
haard te verlaten en een onzekere toekomst in den vreemde te zoeken. Dan zal er
toch vaak meer aan de hand zijn dan alleen economische aspecten?' (TK 69-
3615).

Krajenbrink (CDA) zegt zich zeer wel te realiseren dat er vele asielzoekers zijn
die zeer begrijpelijk een beter toekomstperspectief zoeken, omdat hun eigen land
hen erg weinig te bieden heeft. Ook de staatssecretaris sluit zich aan bij
opmerkingen vanuit de Kamer dat er begrip moet zijn voor motieven van degenen
die een verzoek om toelating doen. Maar zij legt toch een wat ander accent dan de
voorstanders van ruim asielbeleid doen. als ze zegt dat 'begrip voor de motieven
vereist, juist in een rechtsstaat, dat ze worden getoetst' (TK 69-3630).
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En tenslotte brengt ook de minister van Buitenlandse Zaken zijn begrip voor de
motieven van asielzoekers in het debat in de Kamer onder woorden. Hij zegt er
diep van overtuigd te zijn dat 'telkens wanneer wij worden geconfronteerd met het
probleem van een grote toestroom van asielzoekers, met alles wat dat met zich
brengt, wij niet uit het oog mogen verliezen dat het steeds om mensen
gaat...[want]...in het algemeen, voor het grootste deel van de asielzoekers geldt,
dat zij niet voor hun eigen plezier hun land hebben verlaten. Maar dit gezegd
hebbende: wij hebben geen andere keus dan ons ook in dat besef te realiseren dat
niet ieder die de beslissing neemt onder moeilijke omstandigheden voor hemzelf
uit zijn land te vertrekken, daarmee ook automatisch een recht op asiel verkrijgt. '
(TK 69-3642). Volgens Van den Broek kan van geen enkel land ter wereld
verwacht worden dat het bereid is om ieder die zich in moeilijke omstandigheden
bevindt, bijvoorbeeld ook om reden van gebrek aan economisch perspectief.
toelating te verlenen. Dan gelden volgens Van den Broek namelijk eerder de
regels van het vreemdelingenbeleid, of het immigratiebeleid, dan het asielbeleid71.

Waar voorstanders van ruim asielbeleid de criteria waaraan getoetst wordt ter
discussie stellen, namelijk de volgens hen niet meer bij de praktijk aansluitende
definitie van het vluchtelingenverdrag, waarbij mensen die het slachtoffer zijn van
(burger)oorlog en chaos en de daaraan vrijwel altijd verbonden problemen van
economische aard, nemen voorstanders van strikt asielbeleid die criteria wel als
uitgangspunt en beschouwen ze dus degenen die niet aan de criteria voldoen als
mensen met motieven, waarvoor wel begrip moet worden opgebracht, maar die
niet toegelaten kunnen worden.

Hierin spiegelen zich de uitgangspunten van beide discours coalities. Beide
beroepen zich op mensenrechten. Voorstanders van strikt asielbeleid echter
interpreteren als deze burger- en politieke rechten (met name nu de aantallen
asielverzoeken oplopen): voorstanders van ruim asielbeleid hanteren een breder
mensenrechten-perspectief. Daarvan maken schendingen van sociaal-economische
mensenrechten ook deel uit (hoewel zij dat zelf niet in deze bewoordingen
presenteren). Zij brengen dit in verband met internationale (of beter
transnationale) solidariteit met zwakkeren in de wereld.

Nadat alle kamerleden geconstateerd hebben dat zij begrip kunnen opbrengen
voor de motieven van mensen om te migreren, maken zij onderscheid welke
asielverzoeken volgens hen terecht zijn, en welke onterecht. Deze laatste worden
met name door voorstanders van strikt asielbeleid vaak malafide of frauduleus
genoemd. Voorstanders van ruim asielbeleid maken bezwaar tegen deze betiteling.

In de Nota Vluchtelingenbeleid besteedt het kabinet slechts 66n alinea aan
kennelijk ongegronde en frauduleuze aanspraken op de vluchtelingenstatus of asiel
(TK 19637, nrs 1-2, p. 11). Ook hier sluit het kabinet uitdrukkelijk aan bij een
conclusie  van het Uitvoerend Comit6 van UNHCR (34e zitting, oktober   1983).

' Nederland heeft ecliter geen immigratiebeleid en heeft ook geen voornemen om dit te formuleren.
Daarmee wordt deze categorie metisen buiten de discussie gedefinieerd.
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UNHCR beveelt aan om personen waarvan men denkt dat die een kennelijk
ongegronde of frauduleuze asielaanvraag indienen, wel de mogelijkheid te bieden
dit te laten toetsen, maar dan in een korte procedure. De reden hiervoor is dat 'te
goeder trouwe verzoekers onder deze situatie zouden lijden'.

Op twee plaatsen in de Nota, en dan in niet meer dan enkele zinnen, wordt
aandacht besteed aan ongedocumenteerde asielzoekers (TK 19637,  nrs.   1-2,  p.21
en p.28). Dit is volgens het kabinet een 'in de laatste jaren steeds vaker
voorkomend verschijnsel' en het betreft 'veelal asielzoekers die deel uitmaken van
de ongeregelde stroom asielzoekers...De inspanningen om dit verschijnsel tegen te
gaan dienen onverkort te worden voortgezet.' Het kabinet constateert   ook   dat
' [p]roblemen rond verwijdering ontstaan in toenemende  mate  door het ontbreken
van reisdocumenten en het onvoldoende vaststaan van de nationaliteit van
betrokkenen'.

Een groot deel echter van de brief van de staatssecretaris van Justitie en van het
debat in de Tweede Kamer gaat juist over de frauduleuze en kennelijk ongegronde
asielverzoeken. Zo schrijft ze: 'Zorgelijk is dat de laatste tijd veel asielverzoeken
door vreemdelingen worden ingediend die als misbruik van de asielprocedure
kunnen worden aangemerkt. dat wit zeggen er wordt duidelijk ten onrechte een
aanspraak op de vluchtelingenstatus gemaakt c.q. er wordt gefraudeerd met reis-
en/of identiteitsdocumenten teneinde controle op voorafgaand verblijf in andere
landen te bemoeilijken en terugzending naar het land van herkomst te voorkomen'
(p.4).    En    verder:    ' Bij bestudering van asielmotieven blijkt dat nogal    wat
asielzoekers zich naar het westen en in het bijzonder naar ons land begeven omdat
men hier betere maatschappelijke en economische bestaansmogelijkheden
aanwezig acht'. De staatssecretaris noemt in dit verband verder het opereren van
zogenaamde mensensmokkelaars en het (laten) verdwijnen of verbergen van
paspoorten   om   op die wijze uitzetting tegen   te   gaan.    ' De grote toeloop   van
asielzoekers uit deze landen wordt mede bevorderd omdat men denkt dat men
zonder paspoort niet kan worden verwijderd, na afwijzing van het asielverzoek.
Tot nu toe wordt men na afwijzing in de gelegenheid gesteld om op eigen
gelegenheid ons land te verlaten. Men vertrekt vervolgens naar een ander West-
europees land of duikt de illegaliteit in. Intussen heeft men weI vele maanden
genoten van de voorzieningen die aan een asielzoeker binnen de huidige procedure
ter beschikking staan.' (TK 19637, nr 6, p.6). Dan constateert zij:  'Het zal duidelijk
zijn de hiervoor geschetste problematiek vraagt om maatregelen om de toestroom
van malafide asielzoekers naar ons land in te dammen. Andere Westerse landen
hebben reeds maatregelen genomen...en/of treffen voorbereidingen tot
maatregelen... De indruk lijkt niet ongerechtvaardigd dat de maatregelen, getroffen
in andere landen. de toestroom van asielzoekers tot Nederland beYnvloeden. Een
nadere analyse van de statistieken omtrent aantal asielzoekers, de asielmotieven en
de reisroute is noodzakelijk. teneinde te kunnen beoordelen welke maatregelen het
meest effectief zijn om de toestroom van malafide asielzoekers tot ons land in te
dammen.' (p.5).
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De staatssecretaris vult dit aan tijdens het kamerdebat: 'Al deze maatregelen
kunnen alleen maar slagen bij een slagvaardig verwijderingsbeleid. Dat is op zijn
minst  een zo groot probleem  als  dat van de instroom.'  Om dit te bereiken worden
tijdelijk 10 formatieplaatsen voor kort geding rechters toegevoegd.

Voorstanders van ruim asielbeleid zoals Van Traa (PvdA) menen dat de
staatssecretaris ten onrechte 'het ontbreken van papieren, het knoeien met
papieren, ja, zelfs het reizen met commerciele  vluchthelpers. . . [of het hebben van]
"criminele antecedenten" afdoet als een reden om iemands gronden om asiel aan te
vragen als kennelijk ongegrond te bestempelen...Dat is ook des te dringender nu
de staatssecretaris - en haar voorganger - aan de andere kant het hebben van een
geldig paspoort aanvoert als indicatie dat er geen reden is om uit te gaan van
"gegronde vrees voor vervolging". zoals blijkt uit een uitspraak van de afdeling
rechtspraak van de Raad van State van 29 juni 1982 (TK 69-3607).

Ook voorstanders van strikt asielbeleid vinden het echter niet juist om het
ontbreken van de juiste papieren en reisdocumenten te beschouwen als een
'aanwijzing voor malafiditeit'. Dat is het 'juist bij vluchtelingen' niet, volgens
Van den Berg (TK 69-3615). Krajenbrink (CDA) stelt vast dat het duidelijk moet
zijn dat het enkele feit dat iemand niet beschikt over reisdocumenten, dan wel
vervalste papieren heeft, geen beslissend gegeven kan zijn om reeds op die
gronden een asielzoeker niet toe te laten of zijn verzoek kennelijk ongegrond te
verklaren. Krajenbrink meent dat juist 'bonafide asielzoekers' soms moeten
knoeien met hun reis- en identiteitsdocumenten en dat zij getroffen zouden worden
door deze maatregelen. De staatssecretaris echter meent dat als vast staat dat
iemand met zijn documenten heeft geknoeid dat hem 'een slechte start' geeft (TK
69-3635).

Lankhorst (PPR) heeft het in dit verband over 'vermoedens, vooroordelen en
veronderstellingen. Nergens wordt er echter iets hard gemaakt. Nergens vind ik
duidelijke cijfers' (TK 69-3602). Maatregelen worden volgens voorstanders van
ruim asielbeleid genomen zonder feitelijke basis en zonder een principiele
redenering waarbij argumenten aangevoerd worden die de voorgestelde
maatregelen rechtvaardigen. Er wordt paniekvoetbal gespeeld vanwege de grote
aantallen asielaanvragen. De staatssecretaris antwoordt: 'Al die gegevens zijn
gebaseerd op rapporten van de contact-ambtenaren, die dagelijks asielzoekers
horen over hun motieven. Het ministerie beschikt over deze rapporten. Uit deze
rapporten blijkt, dat zeer zwakke asielmotieven van bepaaide categorieen
asielzoekers veel voorkomen' (TK 69-3635).

72

Sommige voorstanders van strikt asielbeleid echter, zoals Wiebenga (VVD)
constateren dat de beleidswijzigingen waarmee hierop wordt gereageerd 'in grote
haast - het lijkt bijna in paniek... -e n slecht gecoordineerd genomen' worden (TK
69-3611). Ook op Van den Berg (SGP) komt het pakket maatregelen van het

- Zij  noemt geen cijfers over aantallen afwijzingen van asielverzoeken of over aantallen toekenningen van
verschillende statussen in de verschillende fases van de asielprocedure.
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kabinet 'enigermate paniekerig' over (TK 69-3614). Dat komt de zorgvuldigheid
volgens hem niet ten goede. Ook hij vraagt zich af of de regering kan aangeven
'waarom aangenomen zou moeten worden dat meer dan 50% van de
asielverzoeken als oneigenlijk moeten worden beschouwd' (TK 69-3615).

Vele andere woordvoerders in de Kamer sluiten zich aan bij de opvatting die
met name door de staatssecretaris geuit is in haar brief dat het noodzakelijk is
kennelijk ongegronde en frauduleuze asielzoekers zo snel mogelijk uit de
procedure te halen. Het invoeren van visumvereisten en het opleggen van boetes
aan luchtvaartmaatschappijen die mensen met valse papieren vervoeren zijn
volgens voorstanders van strikt asielbeleid onvermijdelijke maatregelen in het
kader van het bestrijden van misbruik.

Er is in de Nota, brieven en in het kamerdebat nog maar weinig aandacht voor
mensensmokkel.  In de brief van de staatssecretaris wordt wel gesteld dat de komst
van asielzoekers wordt vereenvoudigd door het bestaan van 'een groot aantal
doorgaans spontane organisaties en moeilijk te traceren reisagenten die de reis
naar het westen op commerciele basis organiseren. (TK 19637,  nr.  6,  p.5).  En ook
voorstanders van strikt en van ruim asielbeleid brengen naar voren dat het
aanpakken van zogenaamde 'reisagenten', 'handelaren' of 'commerciele
vluchthelpers' noodzakelijk is. Leerling (RPF) is het daarover hartgrondig eens
met Lankhorst (PPR). Deze laatste zegt zelfs: 'Ik ken geen malafide
vluchtelingen... Ik ken ...malafide handelaars die reizen organiseren en verdienen
aan de ellende van anderen' (Lankhorst PPR 69-3601).

Illegaliteit is een aspect dat slechts zeer zijdelings genoemd wordt in de Nota
Vluchtelingenbeleid. In de nota wordt wei gemeld dat het mogelijk is dat
afgewezen asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen, maar er wordt niet uitgebreid
op ingegaan en het onderwerp krijgt ook nauwelijks aandacht tijdens het
kamerdebat. Van den Berg (SGP) lijkt het enige kamerlid dat zich hierover zorgen
maakt. Hij vraagt tijdens het debat of de regering inzicht heeft in de omvang van
dit verschijnsel en of er wel voldoende prioriteit aan gegeven wordt 'onder andere
in verband met de risico's van criminaliteit' (TK 69-3616). De staatssecretaris
antwoordt hem dat er per definitie geen inzicht in dit probleem bestaat. 73

Iedereen erkent dat er naast terechte asielverzoeken ook onterechte verzoeken
om asiel worden ingediend. Voorstanders van ruim en voorstanders van strikt
asielbeleid interpreteren dit gegeven echter heel verschillend, maar beide
discourse coalitions gebruiken wel hetzelfde beeld van de 'goeden' die niet onder
de 'kwaden' moeten lijden.

Voorstanders van ruim asielbeleid wijzen op het stigmatiserende effect dat het
gebruik van bepaalde woorden kan hebben. Zo zegt Lankhorst (PPR) bijvoorbeeld
dat hij geen malafide vluchtelingen kent.  Of zij wijzen er op dat dit gegeven in zijn

73 Op het moment van het schrijven van deze Nota vindt men dat kennelijk nog geen belangrijk onderwerp,
maar al bij de Commissie Mulder ( 1991) blijkt het een onderwerp van belang te 8 orden. Later in de jaren
negentig is dit juist een centraal onderwerp, hoewel het nooit met aantallen onderbouwd wordt, het blijft bij
stellingen en weerspreking daan an zonder argumentatie op basis van feiten.
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context moet worden gezien. Zo meent  Van  Es  ( PSP)  dat  wat 'echt malafide'  is,
het verkopen van wapens aan bepaalde landen is zonder ook de consequenties
daarvan te dragen in de zin van het opnemen van degenen die de slachtoffers van
de conflicten zijn waarbij die wapens gebruikt worden. Voorstanders van ruim
asielbeleid zoals Van Traa (PvdA ) erkennen wei dat er ook onterechte
asielverzoeken worden ingediend 'maar er mag in die zaak niet gegeneraliseerd
worden'. Omdat een fout voor een vluchteling fataal kan zijn 'mogen de goeden
niet onder de kwaden lijden' (TK 69-3606).

Ook voorstanders van strikt asielbeleid gebruiken het beeld dat de goeden niet
onder de kwaden mogen lijden. Soms op eenzelfde wijze als de voorstanders zoals
Schutte (GPV) 'De regering wil op deze manier zeer snel een onderscheid maken
tussen 'bonafide en niet bonafide asielzoekers' waarbij het lijkt dat de regering
'een fors aantal asielzoekers als het ware al buiten het land wil hebben, voordat de
asielprocedure in zicht komt...De meeste pijn zit mijns inziens hierin, dat de kans
te groot is, dat de goeden onder de kwaden zullen lijden' (TK 69-3610).

Soms volgen voorstanders van strikt asielbeleid echter de redenering precies
andersom als de voorstanders van ruim beleid. Waar Van Traa (PvdA) meent dat
terechte asielzoekers de dupe worden van de voorgestelde maatregelen waarmee
'de politieke, juridische en morele verplichtingen van Nederland   ...op   een
onaanvaardbare wijze [worden] uitgehold en aangetast' (TK 69-3606), daar vraagt
Wiebenga (VVD) zich af of 'de goeden door de huidige ontwikkelingen niet
onder de kwaden gaan luden' (TK 69-3611). Hoewel Wiebenga meent dat 'echte
individuele vluchtelingen barmhartig moeten worden opgevangen' vindt hij dat
'de solidariteit zich primair moet richten op de zwaksten die zich in de regio
bevinden.' Hij lijkt te bedoelen  dat  asielzoekers  die  naar Nederland komen  er de
(morele) verantwoordelijkheid voor dragen dat aan degenen in de regio minder
middelen ter beschikking staan. In deze redenering zijn het dus niet terechte
asielzoekers (dus: vluchtelingen) die lijden onder de maatregelen die Nederland
neemt, zoals voorstanders van ruim asielbeleid menen, maar vluchtelingen in de
regio die lijden onder asielzoekers - en dus ook vluchtelingen - die naar Nederland
komen.

Voorstanders van strikt asielbeleid sluiten bij de redenering van de
staatssecretaris aan dat 'het er niet om gaat dat bonafide asielzoekers niet in de
procedure worden opgenomen, maar dat er juist ter wille van hen maatregelen
worden genomen' (TK 69-3631). De restrictieve maatregelen waarvan    de
voorstanders van ruim asielbeleid menen dat alle asielzoekers, dus ook "echte
vluchtelingen" er op zo'n manier door getroffen worden dat het zoeken van
bescherming in West-Europese landen moeilijker wordt, worden door
voorstanders van strikt asielbeleid gezien als ondersteuning voor deze "echte
vluchtelingen" omdat ze maken dat er minder "malafide asielzoekers" een beroep
op de procedure zullen doen, waardoor de procedures in stand kunnen blijven en
er voldoende opvangcapaciteit blijft.
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Waar voorstanders van strikt asielbeleid de voorgestelde maatregelen
verdedigen door te stellen dat ze in het belang zijn van 'echte vluchtelingen'.
wijzen voorstanders van ruim asielbeleid er juist op dat ook deze de dupe zullen
worden van de maatregelen, omdat het moeilijker wordt om Nederland te bereiken
nu  'we drastische dingen aan het doen zijn: toegangen af te sluiten en beperkingen
aan te brengen.' (Wolffensperger  ( D66) 69-3679).  Zo  kan de staatssecretaris  dan
ook een gevoel van tegenstrijdigheid bij hem niet wegnemen. Deze
tegenstrijdigheid zit erin 'dat je enerzijds een feitelijke belemmering voor het
bereiken van Nederland opwerpt en anderzijds volhoudt dat een bonafide
asielzoeker hier toch zal komen' (TK 69-3669). Hij ziet het als een smet op het
debat dat de regering voortdurend probeert om de 'evidente negatieve
consequenties van de voorgestelde maatregelen te verdoezelen' (TK 69-3683).

Voorstanders van ruim asielbeleid hebben als fundament stevige kritiek op het
volgens hen geheel andere perspectief dat gehanteerd wordt in de brief van de
staatssecretaris ten opzichte van dat uit de Nota Vluchtelingenbeleid. Zo meent
Van Es (PSP) dat in de brief van de staatssecretaris niets meer te merken is van de
brede genuanceerde benadering die nog in de Nom Vluchtelingenbeleid werd
genoemd, namelijk dat massale vluchtelingenstromen het gevolg zijn van een
aantal complexe, vaak onderling samenhangende politieke, economische en
sociale problemen, die verweven zijn met de algemene internationale situatie. In

"de brief van de staatssecretaris is volgens Van Es "economische vluchteling
inmiddels synoniem is geworden  met : malafide, frauduleus, oneigenlijk......of
kaf.  Maar ja,  in die laatste brief zijn de vluchtelingen als het ware aangekomen  bij
de Nederlandse grens en dan blijken de doelstellingen ineens anders te liggen. De
zorg voor ontheemden heeft plaatsgemaakt voor de angst voor ongecoordineerde
stromen. Een angst die de Nederlandse regering blijkt te delen met overige
Westeuropese landen, gezien de maatregelen die ook daar genomen worden'.

3.2.2 Onbeheersbaarheid en chaos
Edn van de beelden die het kabinet prominent naar voren brengt is dat van het
gevaar van onbeheersbaarheid. Ze zet chaos tegenover beheersing. Zo schrijft de
staatssecretaris in haar brief van 31 maart: 'De meeste asielzoekers melden zich
aan in de grote steden. Door de sterke toename van het aantal is in deze, maar ook
in de kleinere steden een onhoudbare situatie ontstaan...Gemeentebesturen
kloppen herhaaldelijk bij de rijksoverheid aan om de rijksoverheid deel te maken
van de in hun steden ontstane problemen en verzoeken om oplossingen...De
plaatselijke vreemdelingendiensten in de grote steden komen thans niet verder dan
registratie van de aanmeldingen. De administratieve afhandeling is volledig in de
knel gekomen...De personeelsuitbreiding die op deze directie
[Vreemdelingenzaken]   in   1986 (ten behoeve   van de behandeling van Tamil-
asielverzoeken)  en  per  1  januari 1987 (totaal 33 medewerkers) is gerealiseerd.  is
niet  voldoende  om de behandeling  van  de  in 1987 voorspelde 12000 asielver-
zoeken volgens de thans geldende procedure te behandelen...Het zal duidelijk zijn
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dat de hiervoor geschetste problematiek vraagt om maatregelen om de toestroom
van malafide asielzoekers naar ons land in te dammen.' En de minister van WVC
schrijft een dag later in een brief aan de Kamer: '[De] knelpunten dreigen het
vraagstuk van de opvang van asielzoekers onbeheersbaar te maken...een
verdubbeling in het aantal asielzoekers dit jaar [is] zeer waarschijnlijk...[Deze]
sterke groei in de toestroom van asielzoekers en de fluctuaties die zich daarbij
maandelijks voordoen veroorzaken grote problemen in de beheersbaarheid van de
opvang ongeacht de vraag voor welk opvangsysteem gekozen wordt. '

(p.2-3) En in
de Kamer zegt Van den Broek: 'Wij zijn door de nood gedwongen. door een
situatie die zich in het eerste kwartaal van dit jaar heeft ontwikkeld, om
verregaande beleidsmaatregelen te nemen. Als u zegt. dat dit afwijkt van het
beleid zoals dat ook nog is neergelegd in de Vluchtelingennota die vandaag aan de
orde is, dan heeft u ook nog gelijk.' (TK 69-3676)

Eenzelfde beeld van chaos roept het kabinet op in haar beschrijving van de
'ongewenste ontwikkelingen' - waaronder voor haar ongecoordineerde
vluchtelingenstromen en emigratie vallen. Individuele asielzoekers, 'veelal jongere
mannen afkomstig uit de steden die in hun land van oorsprong tot het meer
bemiddelde, beter opgeleide deel van de bevolking behoorden' doen in steeds
grotere getale een beroep op asiel in West-Europa. Zij zijn degenen die hier voor
de grote aantallen zorgen. Zij samen leveren problemen op, volgens het kabinet,
niet alleen degenen onder hen die 'kennelijk ongegronde en frauduleuze'
aanrragen indienen. Zij zouden allen in het opvangkamp in de regio moeten
blijven. Volgens het kabinet brengen zij. of ze nu eerst een tijd in een opvangkamp
in de regio hebben doorgebracht, of dat ze rechtstreeks zijn gekomen, 'het
internationale systeem voor de bescherming van en materiele steun aan
vluchtelingen in gevaar'  (p. 11 ). Ondanks  het  feit  dat  in het Executive Committee
van UNHCR is aangegeven dat een voorwaarde is dat er genoeg
hervestigingsplaasten zijn, en dat de regering erkent dat die er niet zijn, vindt zij
dat vluchtelingen in de kampen moeten blijven wachten op een
hervestigingsplaats. Het beeld dat wordt overgebracht is dat degenen die dat niet
doen degenen zijn die hier voor de chaos zorgen. De individuele hervestigers
brengen de bijna onbeheersbare problemen. Het is hun schuld dat wij in de
problemen zitten.

Niet alleen het kabinet. ook kamerleden presenteren een situatie van chaos in
het asielbeleid. Zo spreekt Wiebenga (VVD) erover dat 'de opvang in de grote
steden volgens het huidige systeem volledig is vastgelopen en tot wantoestanden
leidt op het punt van de huisvesting, van uitbuiting van mensen, van
volksgezondheid en dergelijke' (TK69-3611). En Van den Berg (SGP) heeft het
erover dat 'de explosieve stijging van het aantal asielzoekers tot maatregelen
noopt' (TK 69-3614). Krajenbrink (CDA) meent dat uit de delen van de Nota
Vluchtelingenbeleid die over individuele asielzoekers gaan 'een zeker gevoel van
onmacht' spreekt. en dat de indruk blijft hangen 'dat wij de problemen. ook de
specifieke binnenlandse problemen niet echt de baas kunnen', dat 'de zaak uit de
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hand loopt' en dat met name in de grote steden sprake is van 'onaanvaardbare
situaties'. 'De opvangmogelijkheden zijn overvol. Mensen slapen op straat.
Serieuze in-take gesprekken worden niet meer gehouden...De achterstanden in
behandeling bij Justitie en de rechterlijke instanties dreigen helemaal de pan uit te
rijzen. Kortom: de zaak loopt spaak' (TK 69-3621-22). Feitelijk constateren
bewindslieden en kamerleden hier een bestuurscrisis.

3.2.3 De noodzaak van snelle procedures
In de Nota Vluchtelingenbeleid spreekt het kabinet nog vrij rustig over de duur
van de asielprocedures.

' Hoewel   door het bevoegde gezag wordt getracht   zo
spoedig mogelijk op deze aanvragen te beslissen om zodoende de periode van
onzekerheid voor de asielzoekende vreemdeling zo kort mogelijk te doen zijn, is
het in verband met het in te stellen onderzoek veelal toch niet te vermijden dat
enige maanden nodig zijn alvorens een beslissing op het verzoek zal worden
genomen. In het algemeen vergt zulks thans een periode van meer dan 8 maanden
in eerste aanleg tot ruim drie jaar waar sprake is van herziening en beroep.' (TK
19637, nrs. 1-2, p.44)

In de brief van de minister van WVC daarentegen is sprake van een gevoel van
grote urgentie. 'Op de gevolgen van de duur van de asielprocedure voor het
opvangsysteem, zowel qua benodigde capaciteit als de omvang van de daaraan
verbonden kosten, dient in dit verband evenwel met nadruk te worden gewezen.
Indien ervan wordt uitgegaan, dat een asielzoeker in het te ontwikkelen
opvangsysteem wordt gehouden voor de duur van de gehele asielprocedure zal -
naarmate de tijd die voor het afronden van de asielprocedure nodig is verder
toeneemt - rekening moeten worden gehouden met een stijging van de met de
uitvoering van dat systeem verbonden kosten. Nog afgezien van het kostenaspect
zal het gedurende de lange tijd binnen het opvangsysteem houden van asielzoekers
in humanitair opzicht voorts tot een onhoudbare situatie voor asielzoekers leiden.
Binnen het geheel van afwegingen dat het kabinet in gemeen overleg met de
Tweede Kamer zal dienen te maken. zal uitdrukkelijk antwoord moeten worden
gegeven op de vraag of het wel verantwoord is om asielzoekers - meest jonge
mensen - gedurende een groot aantal jaren verstoken te laten zijn van
voorzieningen en mogelijkheden die elke andere burger in Nederland te
beschikking staan. Ook al daarom acht het kabinet een aanmerkelijke verkorting
van de behandelingsprocedure noodzakelijk.' (TK 19637, nr.  7, p.3)

De voorstanders van strikt en de voorstanders van ruim asielbeleid in de Kamer
vinden het allemaal noodzakelijk dat de asielprocedures korter worden. De
redenen waarom dat moet gebeuren verschillen echter, en ook de meningen over
wat er dan precies sneller moet lopen uiteen. Voorstanders van strikt asielbeleid
menen dat de procedures in ieder geval korter moeten om de problemen 'in de
opvangsfeer' te ondervangen (Krajenbrink CDA 69-3608). Voorstanders van ruim
asielbeleid zeggen 'Een snellere procedure die gekoppeld is aan andere
maatregelen, zal in ieder geval voorkomen dat mensen hier meer dan een jaar in
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onzekerheid blijven. Als hiervan aanzuigende werking zou uitgaan, wordt een
gedeelte daarvan opgeheven' (Van Traa PvdA 69-3608).

Van den Berg (SGP) stelt bovendien dat het onaanvaardbaar is als asielzoekers
na vele jaren verblijf 'wellicht met hun gezinnen' alsnog te horen krijgen dat het
asielverzoek is afgewezen. 'Dan zou "summum ius" pas recht "summa iniuria"
kunnen worden' (TK 69-3615). Daarom moeten er drastische veranderingen in de
procedures plaatsvinden.

Wiebenga (VVD) meent dat 'de volle procedure, inclusief hoger beroep,
hooguit twee jaar mag duren' (TK 69-3612) maar hij heeft het gevoel dat het
kabinet die termijn 'op geen stukken na' zal halen.

Als Lankhorst (PPR) hem dan voorstelt een sanctie af te spreken voor het geval
die termijn van twee jaar inderdaad overschreden zal worden, in de vorm van een
verblijfsvergunning voor de asielzoeker, wil Wiebenga (VVD) daar echter niet op
in gaan.

Leerling (RPF) waardeert de aangekondigde verkorting van de asielaanvraag.
Dat mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid, maar het wekken van valse
hoop op grond van een verblijf van soms enkele jaren wordt zo vermeden. Voor
degenen die wel al zeer lang wachten pleit Leerling echter w61 voor een pardon-
regeling. Hij meent dat asielzoekers  die  al  langer  dan  vijfjaar in Nederland  zijn
om humanitaire redenen niet meer uitgezet mogen worden. Zij die 'slachtoffer te
worden van onze wellicht perfecte juridische rechtsbescherming' moeten volgens
Leerling de A-status krijgen. De staatssecretaris antwoordt dat het onmogelijk is
om iemand toe te laten als vluchteling als diegene niet aan de criteria voldoet.
Verder zegt ze dat mensen  die  al  vij f jaar  in de procedure zitten  vaak  al  66n  of
twee keer te horen hebben gekregen dat zij niet als vluchteling kunnen worden
erkend. Het zou volgens haar dan ook 'onjuist zou zijn vanwege het feit dat het
verkrijgen van rechtsbescherming lang kan duren alsnog een A-status te verlenen
zonder meer. Dit zou een premie toekennen betekenen om het verstoppen van
procedures te bewerkstelligen' (TK 69-3641).

De vraag om verkorting van de procedures zal in de komende jaren een
voortdurend terugkerend thema blijken. Voor Wiebenga (VVD) was dit 66n van de
redenen om te vragen om de Nota Vluchtelingenbeleid. (TK 19637, nrs.  1-2, p. 11).
Het kabinet stelt  in de Nota op de eerste pagina:  ' Met het oog op [het beheersbaar
maken van de ongecoOrdineerde toestroom van individuele asielzoekers] heeft de
regering tevens besloten bij de betreffende ministeries meer personeel aan te
stellen teneinde de behandelduur van asielprocedures te bekorten.'

Schutte (GPV) echter verwoordt in zijn tweede spreektermijn in de Kamer zijn
scepsis over dit punt zo: 'De staatssecretaris zal mij niet kwalijk nemen dat ik
enigszins sceptisch blijf over de resultaten die...kunnen worden bereikt met de
voorgenomen verkorting van de procedures. Ik herinner mij, dat ik voordat ik in
deze Kamer kwam, op een andere wijze ook bij dit werk betrokken was en dat
toen al algemeen de noodzaak onderkend werd dat de procedures zouden moeten
worden verkort. Toen spraken wij over een fractie van het aantal asielaanvragen
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van de huidige tijd. Bovendien hebben wij nu een enorme achterstand in te halen.'

(TK 69-3663)
Er bestaat een zekere overeenstemming in de Kamer dat de organisatie van de

procedure beter kan. Veel kamerleden menen dat het in ieder geval nodig is om de
uitvoering van de asielprocedure te reorganiseren. Onder andere Wiebenga (VVD)
meent dat de organisatie van de asielprocedure veel beter moet verlopen. Hij
meent dat de beleidscoordinatie moet verbeteren, dat er maximaal drie ministeries
bij dit beleid betrokken zouden moeten zijn, en dat de directie
Vreemdelingenzaken van Justitie beter georganiseerd moet worden. Er vindt daar
een grote personeelsuitbreiding plaats om de procedures 'niet al te lang te laten
uitlopen' en om de opvangkosten 'niet teveel te laten stijgen', maar er is geen
duidelijkheid bij de kamer hoe de reorganisatie van DVZ nu loopt. Verder vraagt
hij om halfiaarlijkse rapportages aan het parlement over het asielbeleid en de
organisatie daarvan. Dit wordt in een motie neergelegd die aanvaard wordt. Ook
Krajenbrink (CDA) wijst op de noodzaak van betere organisatie van de
asielprocedure. Hij doet een voorstel ter ontlasting van de kort geding rechters.
waarbij toetsing door een commissie zal plaatsvinden, anders dan bestaande uit
rechters. Deze reacties lijken op een van de DOS reacties die Van Gunsteren en
Van Ruyven beschreven hebben(zie hoofdstuk 1 van dit boek). Beleidsmakers
willen daarmee aspecten van de ongekende samenleving beheersen, in dit geval
via het anders ordenen van het besturingssysteem in de vorm van reorganisaties
van de uitvoeringsorganisaties of departementen.

3.2.4 De noodzaak van rechtswaarborgen
Voorstanders van strikt asielbeleid menen dat van de maatregelen die gericht zijn
op snel en effectief 'uitselecteren' van de kennelijk ongegronde asielverzoeken,
snelle beslissingen, snelle verwijdering...op korte termijn 'een duidelijk
preventieve werking' uit moet gaan, die 'best "ontmoedigend" mag zijn voor
malafide asielzoekers' maar waarbij bonafide asielzoekers niet het slachtoffer
mogen worden van de maatregelen (Krajenbrink CDA 69-3622). Zij pleiten
enerzijds voor het handhaven van rechtswaarborgen voorafgaand aan de
asielprocedure, in de zin dat het niet onmogelijk moet worden gemaakt door
restrictieve maatregelen om een asielaanvraag in te dienen. Anderzijds pleiten ze
voor het handhaven van rechtsbescherming tijdens de asielprocedure zelf.

Waar voorstanders van strikt asielbeleid wijzen op de noodzaak van het snel
afwijzen van kennelijk ongegronde verzoeken en niet-ontvankelijke verzoeken,
menen voorstanders van ruim beleid dat de staatssecretaris in het algemeen sneller
beslissingen moet nemen, maar met in acht nemen van de zorgvuldigheid. 'Een
snellere procedure? Zeker, maar wei zorgvuldig' zoals Van Traa (PvdA) het
uitdrukt (TK 69-3607). Versnelling van de procedure moet plaatsvinden door het
aanstellen van meer personeel en 'een snellere beslissing van de regering, van de
staatssecretaris' (TK 69-3608), en niet door het feitelijk beperken van de
mogelijkheden voor asielzoekers om in Nederland bescherming te zoeken,
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waarvan de voorstanders van ruim asielbeleid menen dat dat het resultaat zal zijn
van de voorgestelde maatregelen.

Sommige voorstanders van strikt asielbeleid ontkennen dat dit het geval zal
zijn. anderen erkennen tot op zekere hoogte dat er sprake kan zijn van beperkingen
die ook voor 'bonafide asielzoekers' er in zullen resulteren dat ze geen
bescherming in Nederland zullen kunnen verkrijgen. Voor voorstanders van ruim
asielbeleid leidt deze mogelijkheid er toe dat zij liever afzien van (bepaalde)
restrictieve maatregelen zoals het opleggen van boetes aan

luchtvaartmaatschappijen voor het meebrengen van inadmissible passengers'.
Luchtvaartmaatschappijen moeten dan beoordelen of bepaalde mensen die
vervalste reispapieren hebben of geen papieren toch meegenomen mogen worden.
Als zij vluchteling zijn dan wordt dat hen niet tegengeworpen, maar als ze dat niet
blijken te zijn dan is de luchtvaartmaatschappij medeschuldig aan het
binnenbrengen van deze

' inadmissible passengers' en krijgt ze daarvoor een boete.
Voorstanders van ruim asielbeleid menen dat dat zou leiden tot het feitelijk
verleggen van de overweging of iemand vluchteling is naar personeel van incheck-
balies met een dreigende boete op Schiphol op de achtergrond. Zij denken dat het
personeel het zekere voor het onzekere zal nemen en personen zonder papieren of
met vervalste papieren niet mee zullen nemen, of die nu vluchteling zijn of niet.

Voor sommige voorstanders van strikt asielbeleid weegt de druk van de grote
aantallen op Nederland dermate zwaar dat sommigen van hen dit ongewenste
neveneffect tot op zekere hoogte op de koop toe willen nemen en minder gewicht
hechten aan de mogelijkheid dat dat zal gebeuren.

Anderen zijn dan wei v66r betere controle op reisdocumenten door
luchtvaartmaatschappijen, maar willen tegelijkertijd niet dat het niet beschikken
over reisdocumenten, of het beschikken over valse papieren, een beslissend
gegeven kan zijn om een asielzoeker niet toe te laten of zijn verzoek als kennelijk
ongegrond te verklaren (Krajenbrink CDA 69-3623).

Volgens de staatssecretaris echter zijn er voor 'echte vluchtelingen geen
redenen om zich van papieren te ontdoen' (TK 69-3636).
Luchtvaartmaatschappijen die niet 'al te scherp toezien' moeten daarvoor beboet
worden. De voorgestelde maatregel wijkt volgens haar 'niet of nauwelijks af van
hetgeen op het ogenblik gebeurt' en toch zijn er in de voorafgaande periode grote
aantallen asielzoekers gekomen. De staatssecretaris vindt het vreemd dat de
Kamer zich tegelijkertijd zorgen maakt dat vluchtelingen het slachtoffer worden
van deze maatregel. dn 'bijna kamerbreed' haar bezorgdheid uit spreekt over de
stromen asielzoekers. Volgens de staatssecretaris kan men met deze maatregel
'voorkomen dat er almaar ongeregelde stromen op gang komen' (TK 69-3636).
Deze maatregel is er 'om die grote stromen in te dammen' (TK 69-3638). We
moeten trouwens wel, want andere (Europese) landen hebben deze boete-
maatregel voor luchtvaartmaatschappijen al in hun nationale wetgeving
opgenomen. De staatssecretaris meent dan ook 'dat het onjuist zou zijn, te meer
daar er ook gestreefd wordt naar een Europese benadering van deze problematiek,
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dat Nederland in heel West-Europa praktisch het enige land zou zijn dat die
overeenkomst met de luchtvaartmaatschappijen niet in zijn wetgeving opgenomen
zou hebben' (TK 69-3638).

Ten slotte is het ook nog in het belang van asielzoekers zelf volgens de
staatssecretaris 'om el'voor te zorgen, dat zij niet op drift en ontheemd raken, dat
de maatregelen die voor de hand liggen, op wettelijke basis worden genomen' (TK
69-3638). Daarmee lijken deze maatregelen ook bestemd voor de eigen bestwil
van vluchtelingen.

Van Es (PSP) er echter op dat volgens haar de staatssecretaris 'wanhopig de
stroom asielzoekers naar West-Europa [wil] indammen en daarvoor nauwelijks
iets terug [wil] doen'. De staatssecretaris neemt het volgens Van Es om die reden
niet zo nauw met wettelijke waarborgen. Er is volgens Van Es niet alleen sprake
van strijd met de rechtsbeginselen, maar op zijn minst ook sprake van 'geknoei
met de wet', zoals met artikel 6 en 22, lid 2 van de Vreemdelingenwet. Daarin is
vastgelegd dat voor uitwijzing van een vreemdeling die zegt te vrezen voor
vervolging een bijzondere aanwijzing van de minister van Justitie nodig is. Dat
was, volgens de memorie van toelichting bij de wet, bedoeld om te voorkomen dat
politie- of douane-ambtenaren zelfstandig zouden beslissen of iemand wel of geen
vluchteling is. Volgens Van Es blijkt uit de formuleringen in de brief van de
staatssecretaris van 31 maart dat de vreemdelingendienst of de contactambtenaar
beslist over de uitwijzen en de vreemdelingendiensten krijgen de mogelijkheid
door het vragen van een bijzondere aanwijzing direct tot verwijdering over te
gaan. Van Es zegt er van uit te gaan dat de Kamer meer waarde hecht aan de
bestaande wettelijke waarborgen dan de staatssecretaris doet en niet meegaat in
deze 'de omgekeerde weg' en 'blanco machtiging' aan ambtenaren. Ook Melkert
(PvdA) waarschuwt ervoor de zorgvuldigheid van de procedures niet aan te tasten.
Deze behoren 'hecht verankert te zijn en te blijven in de Nederlandse rechtsstaat
als waarborg tot waardige behandeling voor zowel binnen- als buitenlanders (TK
69-3603).

Met name in het geval van de verkorte asielprocedure voor 'kennelijk
ongegronde asielverzoeken' lijken de rechtswaarborgen in de ogen van
voorstanders van ruim asielbeleid, onder druk komen te staan. Een beroep op de
rechter in kort geding voor uitzetting moet volgens hen blijven bestaan om uit te
maken of er werkelijk sprake is van kennelijk ongegrondheid of niet. Van Traa
(PvdA) meent dat daarbij gewoon het 'mosa-criterium' moet gelden zoals de Hoge
Raad  dat  in 1984 heeft uitgemaakt:   het  gaat  om de vraag  of over verzoeken
"tussen redelijk denkende mensen geen twijfel kan bestaan" dat de asielzoeker
zich niet in een vluchtsituatie bevindt.

Het lijkt niet toevallig dat met het stijgen van de aantallen er zoveel aandacht
gevestigd wordt op kennelijk ongegronde en frauduleuze aanvragen, en aan het
kunnen aanwijzen van een land van eerste opvang. Op een bepaald moment werd
zelfs maanden achter elkaar geen enkele A-status verleend. Niemand voldeed
hieraan... De aantallen liepen terug. Van Traa stelde hierover een vraag. Hij
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meende dat het toch de bedoeling was om de procedures te versnellen. niet om de
deur dicht te doen.

Toch maken ook de voorstanders van strikt asielbeleid zich zorgen over de
aantasting van rechtswaarborgen in de voorgestelde maatregelen, met name die
rond de mogelijkheid asielzoekers direct te verwijderen als er sprake is van
kennelijk ongegronde asielverzoeken. Zo zegt Schutte (GPV): 'Vanuit de
Nederlandse beleidsoptiek gezien is er weliswaar veel voor te zeggen, maar vanuit
de optiek van de asielzoeker bij wie rechtsverkrijging bovenaan staat, lijkt deze
procedure  iets  te  veel  op een loterij' (TK 69-3610). De regering  wil  op  deze
manier zeer sne! een onderscheid maken tussen 'bonafide en niet bonafide
asielzoekers' waarbij het lijkt dat de regering 'een fors aantal asielzoekers als het
ware al buiten  het  land wil hebben, voordat de asielprocedure in zicht  komt... De
meeste pijn zit mijns inziens hierin. dat de kans te groot is, dat de goeden onder de
kwaden zullen lijden74, (TK 69-3610). Ook Schutte vindt het 'uit het oogpunt van
recht en billijkheid' moeilijk te verteren dan slechts 66n ambtenaar de voor de
vluchteling soms ongelooftijk belangrijke beslissing mag nemen over diens
aanvraag tot een asielverzoek.

Van den Berg (SPG) meent dat 'niet beperking van de toelating tot procedures

maar aanpassing van de procedures ztlf ...pas een structurele oplossing kunnen
geven' (TK 69-3615). De procedures zouden volgens hem aanzienlijk verkort
kunnen worden door na een bestuurlijke beslissing op het primaire verzoek beroep
op een rechterlijke instantie open te stellen. Die rechterlijke instantie zou dan in
eerste en enige aanleg moeten oordelen. Volgens Van den Berg voldoet een
dergelijke rechtsgang aan internationale normen75.

Wiebenga (VVD) vindt dat er een snelrechtprocedure moet komen voor
kennelijk ongegronde asielverzoeken. Deze procedure moet in 48 een
eindbeslissing opleveren, inclusief een rechterlijk spoedoordeel. Daarbij moeten
ook volgens hem de rechtswaarborgen in achtgenomen worden.

Aan het einde van het kamerdebat wordt een motie aangenomen van Wiebenga
(VVD), Krajenbrink (CDA) en De Hoop Scheffer (CDA) waarin de regering
gevraagd wordt ambtenaren en rechters in te zetten om te bevorderen dat binnen
48 uur een eerste oordeel over de gegrondheid van een verzoek wordt gegeven,
met inbegrip van de rechterlijke toetsing (TK 19637, nr. 23). PvdA, PPR en PSP
waren tegenif

74 Schutte's formulering is opmerkelijk. Hij waarschuwt er niet voor dat de 'goeden' onder deze

maatregelen zullen lijden. maar dat de 'goeden' onder de 'kwaden' zullen lijden. Hij verlegt daarmee

impliciet de schuld van de negatieve gevolgen van volgens hem slechte maatregelen van degenen die de
maatregelen nemen. naar degenen die ten onrechte een beroep doen op goede regels.
"  Dit  is in feite het ,·oorstel om bezwaar af te schaffen.  Dat  is niet gebeurd  in   1987,  en  ook  niet  bij  de

herziening van de VW in  1994, maar  ·el in 2001  bij de nieuwe VW, hoewel het vreemdelingenrecht onder
de Algemene Bestuurswet (ABW) ialt en daarin voor andere zaken Kel bezwaar gehandhaafd blijft.
76 In het najaar van  1994 worden de aanmeldcentra geopend w·aar in 24 uur in een versnelde asielprocedure

kennelijk ongegronde en niet ontxankelijke asielverzoeken worden afgehandeld.
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3.2.5 Draagvlak
Iedereen is het er over eens dat het behoud van het draagvlak heel belangrijk is.
Het begrip draagvlak krijgt echter van verschillende politici een andere invulling.
Melkert (PvdA) meent dat er een 'breed maatschappelijk draagvlak' is voor de
handhaving van de venvorvenheden van het internationaal recht en dus ook het
asielrecht. De Partij van de Arbeid is er volgens Melkert op gericht 'deze
consensus te bewaren en waarnodig te doen herstellen' (TK 69-3605). Hij stelt dat
het maatschappelijk begrip gemaximaliseerd kan worden door middel van
'optimale controleerbaarheid'. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ambtsberichten.

Lankhorst (PPR) waarschuwt er voor dat een vluchtelingenvijandig beleid op
den duur ook het minderhedenbeleid zal aantasten. 'Wie vluchtelingen namelijk zo
vijandig benadert en hen liever kwijt dan rijk is, vergroot de angst voor mensen
met een andere culturele achtergrond en belemmert het samenwonen' (TK 69-
3601). Hij meent dat 'het kabinet met de staatssecretaris voorop het
maatschappelijke en politieke draagvlak voor het opnemen van vluchtelingen in
ons land' all)reekt, bijvoorbeeld door het opnemen van vluchtelingen door kerken
tegen te werken (TK 69-3601).

Anderen denken vooral aan een ander soort draagvlak als zij het hebben over
asielbeleid. Zo wijzen meerdere kamerleden en ook de bewindslieden op de
situatie in de grote steden en op het beroep dat gemeentebesturen doen op de
regering om deze situatie aan te pakken. Minister van Buitenlandse Zaken Van
den Broek verdedigt de voorgestelde maatregelen die het mogelijk maken een
asielzoeker terug te verwijzen naar een eerste land van opvang zonder dat
gegarandeerd is dat het asielverzoek daar daadwerkelijk in behandeling zal worden
genomen - in zijn eigen woorden 'het onvermijdelijke schuifmechanisme' - door
degenen aan te voeren 'die ons op dit moment hier in het binnenland aanspreken
en zeggen: wij kunnen niet verder, wij kunnen niet langer; er moet daadwerkelijk
iets gebeuren' (TK 69-3645). Waar voorstanders van ruim asielbeleid de meeste
nadruk leggen op de bescherming van asielzoekers, benadrukken voorstanders van
strikt asielbeleid de problemen van de bestuurders die het moeilijk hebben met de
ontstane situatie in de gemeentes waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Minister Brinkman wijst op nog andersoortige draagvlak problemen. Hij
voorziet de mogelijkheid van 'bestuurlijke en misschien zelfs maatschappelijke
problemen' nu er betrekkelijk onverwacht grote aantallen vluchtelingen naar
Nederland komen. Met vooruitziende blik waarschuwt hij ervoor dat de problemen
in de opvang nog ernstiger zullen worden als het niet lukt om de asielprocedures te
verkorten.

Beide partijen maken zich dus zorgen over het draagvlak voor de toelating van
vluchtelingen. Voor voorstanders van strikt asielbeleid is een restrictief beleid
onontkoombaar om bestuurlijke en mogelijk ook maatschappelijke problemen te
lijf te gaan. Zij noemen daarbij met name de situatie in de grote steden en de
problemen die gemeentebesturen daarmee hebben. Voorstanders van ruim
asielbeleid menen juist dat het restrictieve beleid zelf het draagvlak voor
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vluchtelingen aantast doordat groepen die de opvang van vluchtelingen behartigen
niet worden ondersteund of zelfs worden tegengewerkt waarmee de verkeerde
boodschap wordt afgegeven.

Draagvlak is een factor die iedereen altijd belangrijk vindt in een parlementaire
democratie, het geeft de legitimiteit aan. Het argument van draagvlak is echter
vaak vaag, en wordt ook hier niet precies omschreven. Hoe, voor wie, en wat dan
precies de gevolgen zijn, wordt slechts in vage termen besproken, alsof het voor
zichzelf spreekt. Dit heeft echter ook het effect dat iedereen er iets anders onder
kan verstaan en iets anders onder kan laten vallen. Maar, elke serieuze
gesprekpartner moet er op ingaan als geopperd wordt dat het draagvlak onder druk
komt te staan. Het is een sterk beeld om te gebruiken in een debat, niemand kan er
op tegen zijn. 'It sounds right'. in telmen van Hajer (1997).

3.3 Nationale belangen: economische argumenten en de verzorgingsstaat
Behalve bovenstaande argumenten worden ook economische belangen
meegewogen. Daarbij spelen op de eerste plaats de kosten voor de opvang van
asielzoekers en vluchtelingen een rol. Zo brengen volgens het kabinet de
ongecoordineerde stromen en de oneigenlijke asielaanvragen, de
hervestigingsmogelijkheden van degenen 'voor wie hervestiging werkelijk
geboden' is in gevaar. De kosten die de westerse landen moeten maken voor de
opvang en omdat de vluchtelingen vaak geen werk kunnen vinden maakt dat er
minder geld beschikbaar is voor het geven van materiele steun aan de 'veel grotere
aantallen zwakkere vluchtelingen die in de landen in de regio van oorsprong
achterblijven.' (TK 19637, nrs 1-2, p. 11).

Ook spelen financiele overwegingen mee in het vaststellen van het quotum
uitgenodigde vluchtelingen. 'Vluchtelingenzaken vertalen in geld is een triviale
zaak, maar dat wil niet zeggen dat men de financiele consequenties en de
financiele spankracht niet mee in zijn overwegingen zou moeten betrekken. Nog
daargelaten hoe het zit met de fysieke opvangcapaciteiten, waar wij op dit
moment...grote problemen mee hebben...Nogmaals, geld afwegen tegen menselijk
leed, vind ik heel vervelend, maar als wij een verantwoord beleid willen voeren,
kan ook, de financiele component niet buiten beschouwing worden gelaten' zegt
minister Van den Broek (TK 69-3648).

Ook eenmaal hier aangekomen kosten asielzoekers Nederland geld. Hoe groter
de aantallen asielzoekers. hoe meer geld ze kosten. In de Nota Vluchtelingenbeleid
stelt het kabinet nog dat asielzoekers dan wei zolang niet is beslist over hun
aanvraag geen geldige verblijfstitel hebben, en dat ze zelf voor (tijdelijke)
huisvesting moeten zorgen, maar dat ze weI een beroep kunnen doen op de
Algemene BijstandsWet (ABW). Bustandsverlening is mogelijk, aangezien hun
feitelijke aanwezigheid hier te lande, gedurende de periode dat zij in afwachting
zijn van een beslissing op vorenbedoelde aanvragen, voorshands wei met
instemming van het bevoegde gezag gedoogd wordt' (p.44-.45). Deze regeling
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wordt echter afgebroken om voor alle asielzoekers de regeling in te voeren die op
dat moment al geldt voor Tamils. Zoals de minister van WVC schrijft in zijn brief
van 1 april 1987: 'ln plaats van een ABW-uitkering wordt een voorziening
gecreeerd die bestaat uit het bieden van huisvesting in natura en het verstrekken
van een uitkering voor levensonderhoud' (p. 1). Het afschaffen van de
bijstandsuitkering - en het vervangen daarvan door wat later de bed-bad-brood
regeling is gaan heten - is 66n van de maatregelen die getroffen worden om de
' instroom van asielzoekers' te beperken. In plaats van een bijstandsuitkering moet
een zodanig alternatief worden gecreeerd   dat   de

'
aanzuigende werking   van   de

huidige situatie' wordt vermeden. Ook op dit terrein zal getracht worden 'ten
behoeve van harmonisatie van de diverse opvangregelingen in internationaal
verband tot afspraken te komen' (TK 19637, nr. 7, p.4).

Voorstanders van strikt asielbeleid zijn het hiermee hartgrondig eens. Leerling
(RPF) kan zich vinden in de voorgestelde financiele regeling die de regering in het
kader van het nieuwe opvangmodel wil invoeren omdat ook volgens hem een
mogelijke aanzuigende werking van asielzoekers uit het buitenland zo voorkomen
wordt (TK 69-3601).

Met het afschaffen van de bijstandsuitkering voor asielzoekers wordt geld
bespaard, de opvang wordt minder aantrekkelijk gemaakt waardoor met name
voorstanders van strikt asielbeleid hopen dat dat als gevolg zal hebben dat minder
asielzoekers naar Nederland zullen komen, dus dat de gevreesde aanzuigende
werking verminderd zal worden. Daarnaast is het afschaffen van de uitkeringen
ook een teken, aan hen en aan de Nederlandse burgers, dat asielzoekers niet tot de
gemeenschap horen. Zij zijn geen rechthebbers binnen ons systeem, ook al zijn ze
toegelaten tot de staat. Waar aanvankelijk het verstrekken van bijstandsuitkeringen
aan asielzoekers wordt beargumenteerd met het argument dat zij feitelijk aanwezig
zijn en in afwachting van een beslissing hier legaal zijn, wordt het afschaffen van
de uitkering niet inhoudelijk beargumenteerd, maar worden economische
motieven aangevoerd..

Daarentegen vallen asielzoekers nog wel onder de Wet Arbeid Buitenlandse
Werknemers (WABW). Dat betekent dat de voorwaarden in deze wet op hen op
dezelfde manier van toepassing zijn als op andere vreemdelingen in Nederland. Ze
hebben wel toegang tot de arbeidsmarkt, maar alleen onder bepaalde voorwaarden,
zoals het criterium 'preferent aanbod'. Geen van de voorstanders van ruim
asielbeleid brengt hier iets tegenin, maar ook geen van de voorstanders van strikt
asielbeleid is het hiermee oneens. Ook in arbeidsplaatsen breidt de opvang van
asielzoekers uit, en kost het dus ook meer.

3.4 Nationale belangen: culturele argumenten en de culturele gemeenschap
Naast de argumenten die tot nu toe aan de orde zijn geweest, gebruiken de
bewindslieden en kamerleden ook argumenten die betrekking hebben op de
cultuur en de belangen van de culturele gemeenschap. De argumenten gaan over

117



De asielcontroverse

verschillende aspecten daarvan. Zo wordt genoemd dat het in het belang van
vluchtelingen en asielzoekers zelf is dat ze niet ontworteld raken en er wordt
gezegd dat Nederland maar beter Europese vluchtelingen kan opnemen omdat die
cultureel meer verwant zouden zijn. Men buigt zich over de voor- en nadelen van
centrale opvang voor asielzoekers en over de ondersteuning die vluchtelingen
nodig hebben om in te burgeren in Nederland. Ten slotte is er ook enige aandacht,
zij het maar zeer beperkt, voor wat er gebeurt met afgewezen asielzoekers en of
die niet in het illegale circuit terecht zullen komen.

In de Nota Vluchtelingenbeleid gaat het kabinet in op ontheemding en
ontworteling als ze het heeft over internationaal aanvaarde duurzame oplossingen
in de vluchtelingenproblematiek. Het kabinet meent dat 'locale integratie' te
verkiezen is boven 'hervestiging' elders in de wereld. Het kabinet merkt hierbij op:
'Uitgangspunt hierbu is dat vluchtelingen in een land in hun regio van oorsprong
dienen te worden opgevangen omdat daar. maatschappelijk en cultureel gezien, de
beste mogelijkheden voor hun integratie bestaan en omdat zij de wens om naar
hun land van oorsprong terug te keren van daaruit makkelijker kunnen realiseren.'
Ook de restrictieve maatregelen die genomen worden - zoals de boeteclausules
voor luchtvaartmaatschappijen - en die zijn bedoeld om de 'grote stromen in te
dammen' (staatssecretaris TK 69-3638), zijn 66k in het belang van asielzoekers.
Hun belang is namelijk niet 'op drift en ontheemd' te raken.

Daarbij lijkt de redenering dat vluchtelingen op drift en ontheemd raken als ze
naar Europa komen. In dit kader wordt vaak de term ontworteling genoemd.

Melkert (PvdA) wil deze opvatting nuanceren. 'Lokale integratie is in de praktijk
niet zo eenvoudig te verwezenlijken als het ons met de verrekijker vanaf de
Bezuidenhoutseweg soms voorkomt. Zo is het begrip "eigen regio" voor meer
uitleg vatbaar. Voor Indonesiers, Pakistani, Turkse christenen en Chilenen kon of
kan Europa meer nabij zijn dan de onmiddellijke omringende regio. Bovendien is
de politieke situatie in of tussen betrokken landen vaak verre van stabiel, hetgeen
tevens de rechtszekerheid van vluchtelingen kwetsbaar maakt' (TK 69-3604)77.

Een opvallend ander thema is dat enkele kamerleden uitspreken dat het voor
hen een verschil maakt waar asielzoekers en vluchtelingen vandaan komen. Zo
zegt Leerling (RPF) dat Nederland altijd terecht de naam heeft gehad een gastvrij
land te zijn voor vluchtelingen. Hij noemt onder andere de voorbeelden van de
opvang van Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog en Hongaren na de revolutie
van   1956. Hij constateert echter  nu een cruciaal verschil:   'Het  ging in beide

gevallen echter om Europese politieke vluchtelingen. De laatste jaren constateren

wij dat vele mensen uit niet-Europese landen al dan niet spontaan naar ons land
komen'. Hij vindt dat hier iets aan gedaan moet worden. (TK 69-3600). Ook

'  Melkert C PvdA)geeft hier iii feite een eerste indruk  van wat mondialisering voor gevolgen kan hebben:
mensen zijn niet langer per definitie bij het territorium betrokken. maar meer bij 'sociale ruimtes' zoals
bijvoorbeeld Faist en Hannerz die omschrijven, over grenzen heen: transnationale ruimtes, in plaats van
territoriaal gebonden plaatsen.
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Schutte (GPV) meent dat een beroep op de traditionele Nederlandse gastvrijheid in
dit geval onterecht zou zijn. Nederland heeft volgens hem in het verleden soms in
groten getale viuchtelingen opgevangen, maar die hadden 'zonder uitzondering
een culturele, godsdienstige of geografische  band met Nederland... [maar]  als  het
gaat om Aziatische, Afrikaanse of Latijns-Amerikaanse vluchtelingen, is het
bepaald niet onredelijk om niet in de eerste plaats naar ons land te kijken bij het
zoeken naar duurzame oplossingen zoals lokale integratie' (TK 69-3609).

Een ander onderwerp  dat  in 1987 wordt besproken  is  dat  van de inburgering.
Het gaat daarbij om inburgering van vluchtelingen, niet van asielzoekers. In de
Nota staat vluchtelingen willen zij in een eigen huis kunnen wonen eerst zich
enigszins verstaanbaar moeten kunnen maken in het Nederlands en globaal een
idee hebben van veel voorkomende dagelijkse situaties hier.

Individuele asielzoekers kunnen niet deelnemen aan de inburgeringsactiviteiten,
omdat zij volgens het kabinet in een 'wachtkamersituatie' zitten. Volgens het
kabinet zouden inburgeringsactiviteiten 'enerzijds valse verwachtingen wekken bij
asielzoekers, en anderzijds het toelatingsbeleid kunnen frustreren.' Het kabinet
erkent echter dat naarmate de asielprocedure langer duurt enige integratie in de
samenleving niet vermeden kan worden. Dat komt onder andere door activiteiten
die voor hen door vrijwilligers worden georganiseerd. Zij betekenen een
tegenwicht tegen depressiviteit, apathie en verveling die soms toeslaat door het
gedwongen nietsdoen, de onzekerheid over de toekomst en de onzekerheid over
familie en bekenden in het land van herkomst. Doordat zij geen recht hebben op
huisvesting en werk kunnen ze ook gemakkelijk sociaal gersoleerd rakenn

Uitgenodigde vluchtelingen worden kort in een centraal opvangcentrum
gehuisvest, maximaal drie maanden. 'Naast het beheersen van het kostenaspect,
beoogt deze korte centrale opvang zogeheten hospitaliserings-verschijnselen te
vermijden die kunnen ontstaan doordat de vluchtelingen te lang in een centraal
opvangcentrum verblijven. Het kost dan grote moeite om zich voor de tweede keer
aan de, dan definitieve, woonomgeving aan te passen.'  (Nota p.30).

Voorstanders van strikt asielbeleid in de Kamer, zoals Wiebenga (VVD),
vinden dat asielzoekers in de eerste fase van hun procedure centraal moeten
worden gehuisvest in opvangcentra. Hij is er tegen om een deel van hen
rechtstreeks in gemeenten te huisvesten. Dit zou mogelijk aanzuigende werking
kunnen hebben (TK 69-3614). Het huisvesten in opvangcentra is bovendien van
belang voor het ontlasten van de grote steden.

Voorstanders van ruim asielbeleid waarschuwen voor de problemen die de
centrale opvang van asielzoekers met zich mee kan brengen. Zo erkent Lankhorst
(PPR) dat er onmiskenbaar een aantal voordelen aan de centrale opvang
verbonden zijn, maar dat de nadelen van isolatie en afzondering zwaar wegen. Hij
verwijt de regering te kiezen voor deze manier van opvangen van asielzoekers

M Ook dit is een punt dat later vaak terug zal komen. voor gedoogden. en later voor iedereen die soms jaren
in de centrale op,·ang moet verblijven. Een oplossing is tot op heden nog niet tot stand gekomen.
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vanwege het 'eigen gewin' en de keuze voor 'maatschappelijk isolement' in plaats
van maatschappelijke betrokkenheid (TK 69-3602).

Van  Traa  ( PvdA) meent  dat  er een verbeterde opvang voor asielzoekers  moet
komen. Hij keert zich niet tegen de voorgestelde regeling, maar vraagt zich af of er
niet in samenwerking met particuliere organisaties, een keuzemogelijkheid moet
blijven bestaan om asielzoekers individueel en op basis van de Algemene
bijstandswet op te vangen als dat beter kan, omdat er familie, vrienden enzovoort.
zijn. Van Traa meent dat bij het ontbreken van een keuzemogelijkheid wij in een
situatie dreigen te komen 'waarin de nu voorgestelde centrale opvang van  1.100
mensen heel gauw verandert in grote kampen, zoals in Duitsland waar men met
tienduizenden mensen in die kampen te maken heeft (TK 69-3608).

Er wordt echter door de minister van WVC expliciet gewaarschuwd voor de
gevolgen die bepaalde maatregelen kunnen hebben in de sfeer van aanzuigende
werking op potentiele asielzoekers. Zo stelt hij  in zijn brief (TK  19637, nr.7, p. 3):
'Het treffen van een voor asielzoekers humane voorziening moet weliswaar
uitgangspunt van beleid zijn. De regeling op zichzelf mag geen argument zijn om
voor het indienen van een asielverzoek voor Nederland te kiezen.'

Hoewel  in  1987 dus het afschrikwekkende voorbeeld van kampen in Duitsland
al bekend is kiest de Nederlandse regering toch voor een vorm van centrale
opvang van asielzoekers. De bedoeling is dat dit voor korte duur zal zijn, maar
binnen enkele jaren loopt dat totaal uit de hand, waardoor precies hetzelfde
gebeurt als in Duitsland. Gezien de opmerking van de minister hierboven, lijkt het
alsof de angst voor aanzuigende werking van een opvangsysteem in Nederland dat
voor asielzoekers aantrekkelijker geregeld is dan in Duitsland, de doorslaggevende
reden hiervoor zou kunnen zijn. De restrictieve maatregelen die worden
voorgesteld richten zich onder andere erop dat de opvang van asielzoekers minder
aantrekkelijk moet worden door het versoberen van de opvang en het afschaffen
van de bijstandsuitkering. In het kamerdebat wordt aan deze zaken maar heel
beperkt aandacht geschonken door voorstanders van ruim asielbeleid omdat zij zo
bezig zijn met het veilig stellen van de rechtsbescherming van asielzoekers dat zij
voor dit aspect nauwelijks meer tijd over lijken te hebben.

Wiebenga, Krajenbrink en De Hoop Scheffer dienden aan het einde van het
kamerdebat een motie in waarin de regering wordt gevraagd het nieuwe opvang-
systeem onder rijksverantwoordelijkheid uiterlijk binnen enkele weken in te
voeren (TK 19637, nr. 24). Hiertegen waren alleen PvdA, PPR en PSP.

4. Zinvol onderscheid tussen echte en onechte vluchtelingen

Voorstanders van strikt en van ruim asielbeleid delen de vooronderstelling dat het
mogelijk is om een onderscheid te maken tussen echte en onechte vluchtelingen.
Maar zij verschillen erover van mening hoe dit onderscheid er uit ziet. Allemaal

120



Nota vluchtelingenbeleid 1986

hebben zij begrip voor de motieven van mensen die migreren, en allemaal vinden
zij dat de definitie van het Vluchtelingenverdrag veel mensen uitsluit van
bescherming, die deze eigenlijk wei nodig hebben.

Voorstanders van strikt beleid definieren echter in principe wie vluchteling is
binnen het kader van het Vluchtelingenverdrag. Voorstanders van ruim asielbeleid
vinden dat daarmee onrecht wordt gedaan aan degenen die niet binnen deze
beperkte criteria vallen, maar die wel vluchteling zijn in de zin van het mandaat
van UNHCR en zoals dat ook in het Afrikaanse vluchtelingenverdrag tot
uitdrukking komt. Voorstanders van strikt beleid zijn het hiermee volstrekt niet
eens omdat dat volgens hen zou betekenen dat veel te veel vluchtelingen naar
Nederland zouden komen nu andere westerse landen deze definitie niet hanteren.
Het blijkt echter dat beide discours coalities in hun argumenten over asielbeleid
ook refereren aan mensenrechten anders dan utsluitend de burger- en politieke
mensenrechten die - zoals is gebleken in de inleiding - het uitgangspunt zijn van
het Vluchtelingenverdrag. Zij plaatsen het asielbeleid uitdrukkelijk ook in het
kader van andere mensenrechtenschendingen, hoewel zij die zelf niet als zodanig
benoemen. In de argumenten van voorstanders van ruim asielbeleid is het heel
duidelijk dat zij schendingen van sociale en economische mensenrechten zien als
vervlochten met schendingen van politieke rechten. Zij activeren daarbij de
verhaallijn van de internationale solidariteit en de ontwikkelingssamenwerking.
Maar ook sommige voorstanders van strikt beleid refereren daar aan. Dat is het
meest duidelijk in de uitspraken van Wiebenga, zoals hierboven geciteerd, waarin
hij het vluchtelingenbeleid uitdrukkelijk in het kader plaatst van het bevorderen
van mensenrechten en het bestrijden van armoede, honger en geweld in de wereld.
Feitelijk lijkt hier het ruimere discours dominant.

Voorstanders van ruim asielbeleid impliceren daarnaast met hun uitspraken dat
de beperkte invulling van wie vluchteling is, behalve onrechtvaardig, ook
ineffectief is. Er zijn mensen die niet onder deze beperkte definitie vallen en die
toch bescherming behoeven. Zij kunnen dus niet teruggezonden worden naar hun
land van herkomst terwijl ze in Nederland toch ook geen officiele bescherming
krijgen. Dat moet wel problemen opleveren:9

5. Soevereiniteit van de nationale staat over toelating

Het is voor alle politici volstrekt vanzelfsprekend dat Nederland zelf kan en mag
bepalen wie het op zijn grondgebied toelaat, zij het binnen de kaders van
internationale verdragen, zoals het Vluchtelingenverdrag Daarnaast blijkt dat er in

79 Dit wordt binnen een paar jaar inderdaad een groot probleem. Gedoogden zjjn het centrale thema
waarover een adviescommissie onder leiding van Mulder  zich  in   1992 op vraag  van de regering  moet
buigen.   In 1994 wordt   in de herziene vreemdelingenwet een nieuwe verblijfsvergunning   voor   hen
geYntroduceerd namelijk de voorwaardelijke vergunning tot verblijf Ook dan echier blijft het
gedoogdenprobleem edn van de achilleshielen van het asielbeleid.

121



De asielcontroverse

de praktijk ook andere grenzen aan die soevereiniteit worden geaccepteerd of zelfs
bevorderd.

Zo is er op het supra-nationale niveau UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van
de Verenigde Naties. Deze organisatie, en met name de conclusies die haar
Uitvoerend Comite publiceert worden vaak aangehaald, door meerdere politici, als
gezaghebbende autoriteit. Ook wanneer gesproken wordt over het tegengaan van
zogenaamde 'ongecoordineerde stromen' asielzoekers wordt meteen naar UNHCR
gekeken als uitermate belangrijke actor. UNHCR wordt ook gezien als dd
aangewezen partij om toetsing en opvang in de regio te organiseren, inclusief
hervestigingsplaatsen voor degenen die als echte vluchteling hervestiging in een
ander land nodig hebben. Daarmee lijkt een belangrijk deel van de soevereiniteit
van een staat, namelijk bepalen wie er wordt toegelaten en op welke gronden,
gedeeltelijk te worden gedelegeerd naar het supra-nationale niveau. Echter,
tegelijkertijd wordt ook weer aan het nationale beleid vast gehouden. De EXCOM-
conclusie 15 hoeft volgens de minister van Buitenlandse Zaken niet uitgevoerd te
worden als anderen het niet ook doen: al te goed is buurman's gek.

Ook naar het Europese niveau is veel soevereiniteit gedelegeerd. Er is
consensus in de Kamer dat afspraken op Europees niveau gemaakt moeten worden
omdat internationale problemen niet op nationaal niveau opgelost kunnen worden.
Ook wordt het als argument gebruikt om kamerleden ervan te doordringen dat
bepaalde maatregelen onvermijdelijk zijn: de Europese partners hebben deze
maatregelen al genomen, het is onvermijdelijk dat wij dat ook doen, om
aanzuigende werking te voorkomen. Ook hier echter bestaat tegelijkertijd de
behoefte vast te houden aan nationaal beleid. Meerdere kamerleden vragen
nadrukkelijk of Nederland nog wel zijn eigen keuzes kan maken in deze Europese
samenwerking. Sommige kamerleden willen ook weer de grensbewaking instellen.

Ten slotte wordt de soevereiniteit in de praktijk ook beperkt zonder dat de
Nederlandse staat dat via delegeren zelf stuurt. Dat gebeurt onder andere door
niet-statelijke actoren. In dit kamerdebat spreekt men bijvoorbeeld over kerkasiel:
de mogelijkheid die kerken hebben om mensen bescherming te bieden tegen de
staat, in dit geval tegen de staat die vreemdelingen uit wil zetten. Er zijn
kamerleden die dat een voorbeeld vinden van draagvlak voor asielzoekers en
vluchtelingen. Er zijn ook kamerleden die dat verwerpelijk vinden omdat het een
aantasting van de soevereiniteit van de staat zou zijn, en een ondermijning van het
vreemdelingenbeleid.

Ook ongedocumenteerde asielzoekers tasten feitelijk de soevereiniteit van de
staat aan om te bepalen wie al dan niet wordt toegelaten tot het grondgebied.
Doordat zij geen paspoort of andere identiteitspapieren hebben wordt het de staat
uiterst moeilijk gemaakt om hen terug te sturen naar een eerder land waarin zij
verbleven hebben, of om hen na afwijzing van hun asielverzoek uit te zetten naar
hun land van herkomst.
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6. Conclusie

Het is duidelijk dat kabinet en Kamer verrast zijn door de komst van grotere
aantallen asielzoekers naar Nederland. ledereen ziet dit als een onderdeel van een
groter, wereldwijd probleem. Een belangrijk deel van de Nota Vluchtelingenbeleid
gaat dan ook over de internationale vluchtelingensituatie en de oorzaken die
mensen dwingen om te vluchten. Ook in het debat daarna wordt aandacht besteed
aan het voorkomen van de noodzaak tot vluchten.

Dit is echter maar 66n kant van het probleem. Met name in de brief van de
staatssecretaris van Justitie na de Nota, en het debat in de Tweede Kamer, is er
ook veel aandacht voor de nationale kant van het probleem. Vooral voorstanders
van meer restrictief asielbeleid vragen aandacht voor de problemen van de hoge
kosten van de opvang van asietzoekers, van de kosten van uitkeringen die zij
daarna zullen ontvangen, van de lange asielprocedures en van de problemen van
gemeentebestuurders met de opvang van grote aantallen asielzoekers.
Voorstanders van ruimer asielbeleid vinden dat er t6 veel aandacht gaat naar deze
nationale problemen, terwijl volgens hen de aandacht vooral moet gaan naar het
grotere probleem in de Derde Wereld. Er is hier volgens hen sprake van slechts
'een kleine voorhoede van het enorme vluchtelingenleger elders in de wereld'.

Ook de oplossing van deze problemen wordt deels op mondiaal niveau gezocht,
maar deels ook op nationaal niveau. Iedereen vindt dat we uit moeten gaan van
internationale solidariteit en lastenverlichting voor de Derde Wereld. Er moeten
meer middelen beschikbaar worden gesteld voor de opvang en lokale integratie
van vluchtelingen in de regio. Daarnaast moet ook het quotum voor
hervestigingsplaatsen in Nederland worden verhoogd. Toch zijn er ook hierin
verschillen te zien tussen voorstanders van restrictiever asielbeleid, en
voorstanders van ruimer asielbeleid.

Het kabinet en een deel van de Kamerleden willen restrictieve maatregelen
nemen om de aantallen asielzoekers omlaag te brengen. Daarvoor stellen ze een
aantal directe maatregelen voor zoals het invoeren van visumvereisten en carrier
sanctions. Ze willen ook vluchtelingen niet meer toelaten die naar een ander deel
van hun land van herkomst hadden kunnen vluchten (die dus een 'binnenlands
vluchtalternatief hadden). Ze stellen ook zogenaamde indirecte restrictieve
maatregelen voor die als doel hebben de aantallen asielzoekers te verminderen. Op
de eerste plaats willen ze de bijstandsuitkeringen afschaffen en die vervangen door
huisvesting en zakgeld. Daarnaast willen ze de asielprocedures korter maken door
het invoeren van een snelle procedure voor kennelijk ongegronde zaken.

Volgens voorstanders van ruim asielbeleid moet de oplossing niet gezocht
worden in wat zij zien als het weren en afschrikken van asielzoekers. Daartegen
stellen zij zich uitdrukkelijk teweer. Zij begrijpen wel dat niet iedereen hier
toegelaten kan worden, maar menen dat het weren van de facto vluchtelingen uit
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Westerse landen de morele verplichting met zich meebrengt dat op mondiaal
niveau oplossingen gezocht moeten worden voor het vluchtelingenprobleem.

Voorstanders van ruim asielbeleid menen dat de voorgestelde restrictieve
maatregelen in strijd zun met mensenrechtenverdragen als het
Vluchtelingenverdrag en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.
Zij zijn bang dat de mensenrechten insteek het onderspit zal delven in wat zij zien
als 'de zorg om het eigen hachje'. De regering benadrukt dat ook zij het belangrijk
vindt dat de mensenrechten gerespecteerd worden. Ze stelt ook met nadruk dat ze
deze maatregelen 'niet met vreugde' voorstelt, maar dat ze niet in strijd zijn met
internationale verplichtingen. Iedereen ziet die als een onaantastbare norm. Ook
voorstanders van strikt asielbeleid in de Kamer plaatsen het vluchtelingenbeleid in
het kader van het mensenrechtenbeleid.

Ook op nationaal niveau leggen vooral voorstanders van ruim asielbeleid grote
nadruk op het belang van rechten en rechtsbescherming, met name in de
asielprocedure. Zij zijn het eens met de noodzaak tot versnelling van de
asielprocedures, maar benadrukken de noodzaak van zorgvuldigheid, in de vorm
van rechtswaarborgen. Deze zien zij als waarborg voor de waardige behandeling
van burgers en buitenlanders. Daarmee zijn de meeste voorstanders van strikt
asielbeleid het eens. Ook als het nastreven van de nationale belangen een snelle
procedure vereist, moet die geen 'loterij' worden. Ook de staatssecretaris is het
hiermee eens. Zij rectificeert haar oorspronkelijk brief aan de Kamer in een
nagezonden brie f, waarin ze stelt dat in de eerste brief abusievelijk is weggevallen
dat de rechtswaarborgen niet aangetast zullen worden.

De belangrijkste verhaallijn van de voorstanders van ruim asielbeleid is die van
de rechten: op mondiaal niveau de rechten van vluchtelingen op bescherming, op
nationaal niveau de rechtswaarborgen van asielzoekers in de asielprocedure. De
belangrijkste verhaallijnen van de voorstanders van strikt asielbeleid zijn, naast de
grote aantallen asielzoekers en de lange duur van de asielprocedure, met name de
onterechte asielverzoeken. Er is een belangrijke verschuiving tussen de
constatering in de Nota dat asielzoekers met valse papieren het voordeel van de
twijfel verdienen, en de opvatting in de brief van de staatssecretaris dat geknoei
met reisdocumenten voldoende reden is voor uitwijzing. Zij ziet dit als misbruik,
en een aanwijzing dat het om een duidelijk ongegrond asielverzoek gaat. De
Kamer gaat hierin niet mee. Niet alleen voorstanders van ruim asielbeleid, maar
ook voorstanders van strikt asielbeleid vinden dat er niet te snel uit moet worden
gegaan van misbruik, omdat het soms nodig is om met documenten te frauderen
als men moet vluchten.

Voorstanders van strikt asielbeleid, waaronder de bewindslieden, wijzen er
echter wei op dat volgens hen degenen die hiernaartoe komen als asielzoeker de
sterksten zijn: jonge mannen uit de steden die een opleiding hebben gevolgd. De
veel grotere aantallen zwakkere vluchtelingen blijven in de regio achter. Met hen
zouden we primair solidair moeten zijn. Volgens voorstanders van strikt
asielbeleid moeten vanwege de selectie van de asielzoekers die naar het Westen
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komen hoge kosten gemaakt worden, waardoor er minder geld overblijft om de
zwakkeren in de regio te helpen: 'de goeden lijden onder de kwaden'.

Voorstanders van ruim asielbeleid vechten aan dat de asielzoekers die hier
naartoe komen ten onrechte asiel zouden aanvragen. Zij eisen van de
staatssecretaris een cijfermatige onderbouwing van haar bewering dat 50% van de
asielaanvragen oneigenlijk zou zijn. Zij noemen het 'natte vingerwerk'. Een
behoorlijk gedeelte van het Kamerdebat gaat vervolgens over deze al dan niet
onterechte asielverzoeken. De voorstanders van ruim beleid mengen zich hierin.
Zij gaan daarmee impliciet mee met de voorstanders van strikt asielbeleid dat dit
een belangrijke kwestie is, terwijl zij eigenlijk veel meer de bescherming van de
rechten en rechtswaarborgen van vluchtelingen en asielzoekers als het probleem
zien.

De argumentatiestrategieen die beide discours coalities gebruiken verschillen
ook van elkaar. Voorstanders van strikt asielbeleid stellen dat er sprake is van een
onhoudbare situatie: de administratieve afhandeling komt in de knel, de zaak loopt
spaak, ook in gemeenten. Wij kunnen niet alle vluchtelingen in de wereld
opnemen, ook al hebben we begrip voor hun individuele motieven. Hun pogingen
om hier naar toe te komen moeten ingeperkt worden vanwege de hoge kosten die
dit meebrengt, en de lange asielprocedures, in dit dichtst bevolkte land van
Europa. Maar die inperking is ook nodig 'ter bescherming van het internationale
systeem voor de bescherming van vluchtelingen.' Hier gebruiken voorstanders
van strikt asielbeleid dus de bedreigingsstrategie van Hirschman (1991) op twee
manieren. Op de eerste plaats om de status quo als onhoudbaar te ontmaskeren,
vanwege de te grote druk uit de omgeving voor de draagkracht die Nederland
heeft. De Nederlandse verworvenheden worden hierdoor bedreigd. Zij gebruiken
de bedreigingsstrategie daarnaast ook op internationaal niveau: het internationale
asielsysteem komt onder druk te staan.

Ook voorstanders van ruim asielbeleid gebruiken de bedreigingsstrategie, maar
zij zien een ander aspect als bedreigd. Voor hen is het juist zo dat de restrictieve
maatregelen de bedreiging zijn, en dat de fundamentele waarden van de Europese
samenleving het zijn die bedreigd worden, waarmee ze met name het respect voor
mensenrechten bedoelen.

Voorstanders van strikt asielbeleid hebben het ook over Europa, maar dan met
een andere insteek. Zij pleiten voor samenwerking binnen Europa op het terrein
van asiel. Zij menen dat dit probleem niet op nationaal niveau opgelost kan
worden en zien in de Europese buurlanden een onvermijdelijke partner omdat er
sprake zal zijn van 66n markt en 66n gebied. Tegelijkertijd zijn zij ook bevreesd
voor de aanzuigende werking die uit zal gaan van Nederland als het asielsysteem
hier minder restrictief is als in de andere Europese landen. De asielzoekers zullen
dan op Nederland afgeschoven worden. Daarom moet ook Nederland restrictieve
maatregelen nemen.

Voorstanders van ruim asielbeleid maken zich ook in dit streven naar Europese
samenwerking zorgen over de rechtswaarborgen van asietzoekers. Zij menen dat
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er wei voortgang wordt gemaakt in afspraken over welk land niet verantwoordelijk
is voor de behandeling van een asielverzoek, maar dat er ten onrechte geen
voortgang zit in afspraken wie die verantwoordelijkheid dan w61 heeft. Zij
benadrukken daarnaast dat Nederland zelf het beslissingrecht moet behouden om
asielzoekers die in andere landen geen asiel verkrijgen, hier opnieuw te beoordelen
en eventueel alsnog bescherming te verlenen.

Ten slotte, ook in Nederland wordt vanzelfsprekend uitgegaan van de beide
vooronderstellingen die algemeen zijn in het asielbeleid: de mogelijkheid om een
zinvol onderscheid te maken tussen echte en onechte vluchtelingen, en de
soevereiniteit van de nationale staat over toelating en uitzetting van
vreemdelingen. Maar er wordt ook geconstateerd dat beide vooronderstellingen
onder druk komen te staan. Zo merkt de minister van Buitenlandse Zaken op dat
het moeilijker is om asielverzoeken te toetsen nu er een breed spectrum van
asielverzoeken wordt ingediend, dan toen het nog alleen om Europese asielzoekers
ging. Er wordt in de Kamer ook geconstateerd dat het vaak om een 'combinatie
van motieven' gaat. Maar als asielzoekers na selectie worden afgewezen, moeten
zij het land verlaten, eventueel gedwongen als zij niet vrijwillig vertrekken.
Tegelijkertijd constateert men echter de problemen met de uitzetting van
ongedocumenteerde asielzoekers.

Voorstanders van strikt asiel constateren dat de soevereiniteit van Nederland
hierdoor onder druk komt te staan, maar ook door het verschijnsel van het
'kerkasiel' waarbij groepen in de samenleving afgewezen asielzoekers opvangen.
Voorstanders van ruim asielbeleid zien dit laatste niet als een probleem, maar juist
als 6dn van de uitingsvormen van het brede maatschappelijke draagvlak voor asiel.
Zij wijzen erop dat de voorgestelde restrictieve dat draagvlak wei eens zouden
kunnen aantasten.

Het meest fundamentele voorstel van voorstanders van ruim asielbeleid is om
de definitie van wie vluchteling te vervangen door de bredere definitie van
vluchteling zoals die in het Afrikaanse vluchtelingenverdrag gehanteerd wordt. Zij
menen dat de bestaande definitie niet meer aansluit bij de veranderde migratie.
Volgens hen is het zo beperkt opvatten van wie bescherming nodig heeft niet
alleen onterecht. maar ook niet effectief. Veel van degenen die niet opgevangen
kunnen worden kunnen namelijk ook niet teruggestuurd worden omdat de situatie
daarvoor te onveilig is. Zij krijgen dan dus geen bescherming in Nederland in de
vorm van een status, maar kunnen ook niet worden uitgezet. Dat zal volgens de
voorstanders van ruim asiel uiteindelijk tot meer lasten en kosten leiden, terwijl de
restrictieve maatregelen - en dus ook het beperkt opvatten van de
vluchtelingendefinitie - juist bedoeld zijn om de lasten en kosten te verminderen.
(De voorstanders van ruim asielbeleid gebruiken hier de perversiteitsstrategie van
Hirschman (1991): deze maatregel zal via een keten van onbedoelde gevolgen tot
het tegengestelde leiden van waarvoor hij bedoeld was.)

Mensen die bescherming behoeven zouden in het voorstel van de voorstanders
van ruim asielbeleid niet permanent toegelaten moeten worden, maar tijdelijk asiel
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moeten krijgen, totdat de situatie weer veilig is. Het kabinet wijst dit voorstel af.
omdat de Europese partners er niets voor voelen, en het dus mogelijk tot
aanzuigende werking voor Nederland zou kunnen leiden.

Dit Kamerdebat kan als een 'ad hoc' reactie worden gezien op de schrik van de
grotere aantallen asielverzoeken. Een aantal problemen wordt wel geconstateerd,
maar er wordt niet over doorgesproken en een concrete oplossing afgesproken.
Een gedeelte daarvan blijkt in de loop van de jaren hierna omvangrijk te worden:
de ongedocumenteerde asielzoekers en de uitzettingsproblemen, en de
asielzoekers waarvan de claim niet onder de nauwe definitie valt van wie
vluchteling is, maar die toch ook niet teruggestuurd kunnen worden en daarom als
gedoogden zonder verdere rechten in het land verblijven.

7. Argumenteren over asiel in Duitsland en Groot-Brittannia

In sommige andere Europese landen, zoals in Duitsland en Groot-Brittannie
worden   in    1986   en    1987   op het terrein van asiel maatregelen genomen   of
voorgesteld, vergelijkbaar met die in Nederland. Er lijkt sprake van een 'spontane'
gedeeltelijke harmonisatie in West-Europa. Zoals duidelijk is geworden uit het
vorige hoofdstuk     over de gebeurtenissen voorafgaand     aan 1986, kijken
verschillende landen naar elkaars beleid en nemen dat soms over, maar er zijn ook
bilaterale afspraken gemaakt op het terrein van asiel. Dat bleek bijvoorbeeld het
geval te zijn tussen Zwitserland en Nederland over Tamils (Cels  1989).

Er is in deze landen ook een vergelijkbare situatie te vinden met betrekking tot
vrij plotselinge stijging van de aantallen asielzoekers die vanuit andere landen van
herkomst komen, met name uit de Derde Wereld. De aantallen lopen echter enorm
uiteen. In Groot Brittannie waren dat er 4800,  maar in Duitsland bijna 100.000.  En
er is bijvoorbeeld in Duitsland een vergelijkbaar probleem te vinden met
achterstanden in asielprocedures als in Nederland.

Opvallender is dat in deze Europese landen asieldebatten zijn gehouden waarin
allerlei varianten te vinden zijn op de argumenten die ook in het asieldebat uit
1987 in Nederland naar voren komen. Uit het onderzoek dat Steiner (2000) deed
naar asieldebatten in deze landen blijkt dat in beide, net als in Nederland, de
voorstellen voor een meer restrictieve asielwetgeving in deze jaren worden bepleit
met het expliciete argument dat hiermee degenen geweerd moeten worden
waarvan gezegd wordt dat ze de asielprocedure gebruiken als middel tot
immigratie in plaats van als middel om bescherming te krijgen. Het is dus gericht
tegen wat men als misbruik ziet. Ook hier worden de termen asielzoeker en
vluchteling door elkaar heen gebruikt in asieldebatten. In Groot-Brittannie
worden deze termen ook met de term immigrant als synoniem gebruikt (110).

In Duitsland speelt net als in Nederland het probleem van de lange
asielprocedures. Maar er zijn natuurlijk vele malen meer asielzoekers in Duitsland
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(dat heeft te maken met het recht op asiel dat in de Duitse grondwet is opgenomen
na de Tweede Wereldoorlog. dit in tegenstelling tot in andere landen). Ook hier
zoekt men oplossingen in het aanstellen van meer personeel. En ook in Duitsland
wordt veel gesproken over misbruik van de procedures. Allerlei aantallen worden
naar voren gebracht om aan te geven of er nu wel of niet sprake is van een groot
probleem. Zo menen een sociaal-democraat en een vrije democraat dat de regering
de cijfers opblaast om steun te winnen voor striktere asielwetgeving en meent een
christen-democraat dat de cijfers juist lager lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
Ook hier speelt dus de ambiguReit rond de aantallen. Deze speelt een rol in het al
dan niet kunnen benoemen van de situatie als een crisis, en daarmee de status quo
afdoen als onhoudbaar. Duitse voorstanders van strikt asielbeleid menen dat het
misbruik van het asielsysteem het huizentekort zou verergeren, de integratie van
gastarbeiders bemoeilijken. de bureaucratie overbelasten, evenals de financien.
Net als in Nederland wordt in Duitsland een beroep gedaan op het draagvlak: de
publieke opinie wil dat we een einde maken aan het misbruik, en in een
democratie kan de regering op zo'n belangrijk punt niet tegen de wil van het volk
ingaan, zegt een christen-democraat (Steiner 2000, 80): de bekende
legitimiteitskwestie. De tegenstanders van de restrictieve wet menen echter dat
deze wet niet effectief zal zijn om de aantallen omlaag te brengen, en dat ze
gebaseerd is op racistische gevoelens. Volgens hen is het beter als de bestaande
wet effectiever wordt toegepast. Zij gaan er ook van uit dat delen van de wet
(zoals het verbod op werk voor 5 jaar) het omgekeerde zullen bereiken van wat ze
wil bereiken, namelijk dat asielzoekers in het zwarte circuit terechtkomen en dat
daarmee de sociale kosten en de criminaliteit zullen stijgen, en voor de overheid
dat ze nog meer belast zal worden en daardoor de procedures nog langzamer
zullen gaan (in Hirschmans termen: een mooi perversiteitsargument).

Net als in Nederland wordt ook in Duitsland door voorstanders van de strikte
wetgeving beargumenteerd dat hij eigenlijk voor de bestwil van echte
vluchtelingen is: het verkort de procedures, weert de niet-rechthebbenden, en
kalmeert de bezorgde burgers, waardoor het draagvlak voor asielverlening in stand
blijft. En ook hier wordt de suggestie gedaan dat vluchtelingen en asielzoekers
beter in hun land of regio van herkomst geholpen kunnen worden, omdat ze zich
toch nooit echt thuis zullen voelen in Duitsland (een argument over de culturele
gemeenschap). Ten slotte wordt het argument naar voren gebracht dat het huidige
beleid valse hoop wekt bij asielzoekers waarvan de meeste geen
verblijfsvergunning zullen krijgen (Steiner 2000).

De context is heel belangrijk om dit debat in Duitsland te kunnen plaatsen. Al
aan het einde van de jaren zeventig stijgen in Duitsland voor het eerste de
aantallen asielzoekers, en komen deze ook daar uit andere gebieden dan Oost-
Europa. Dat leidt tot restrictieve maatregelen en tot het gebruik van nieuwe termen
als Scheinasylanten en Asylantenflut (Bosswick 2000,45). In 1980 wordt in het
parlement een voorstel aangenomen voor het versnellen van de asielprocedures. In
1982  wordt een nieuwe vreemdelingenwet aangenomen die de  oude wet uit  1965
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moest vervangen. De bedoeling van deze restrictievere wet is de aantallen
asielzoekers omlaag te brengen. Na enkele jaren relatieve stilte rond het thema -
nadat de aantallen gedaald waren - wordt het thema weer op de agenda gezet als
de aantallen opnieuw stijgen (van  16.335 als laagterecord  in  1983 naar 99.650  in
1986). Vanaf dat moment wordt veel gesproken over het misbruik van het
asielsysteem, dat bestreden moet worden. Asiel wordt in deze termen een thema in
de verkiezingscampagne van 1986/7 (Bosswick 2000,47).

Net als in Nederland, wordt in Duitsland een beroep gedaan op buitenlands
beleid als argument om de asielwetgeving strikter te maken. Deze striktere wet
van  1986 zou meer in de lijn liggen van de wetgeving in andere Europese landen,
daarmee zou de Europese integratie bevorderd worden en daarom zou ze het
belang van Duitsland zijn. Net als in Nederland vergelijken Duitse politici
vergelijken hun beleid in  1986 ook met andere Europese landen, waarbij net als in
Nederland voorstanders van strikt en van ruim beleid beide andere voorbeelden
nemen. Europa wordt ook hier dus behalve als partner, ook als alibi ingezet: een
voorbeeld van de groeiende interdependentie.

Wellicht speelt het argument van de Tweede Wereldoorlog wel in Duitsland,
maar op een andere manier dan men zou verwachten. Er wordt behalve in termen
van schuld van de Duitsers, ook over gesproken dat vanwege het feit dat in de
oorlog zoveel Duitsers die vluchtten voor de Nazi's, waren opgevangen door
andere landen, Duitsland nu ook zelf ruimhartig asiel moet verlenen (Steiner 2000,
84).

Ten slotte: in Groot-Brittannie spelen dezelfde punten in het asieldebat dat daar
in 1987 wordt gehouden, als in de landen die hiervoor genoemd zijn.  Het gaat ook
daar bijvoorbeeld over misbruik van de asielprocedures. Ook hier zeggen alle
politici dat echte vluchtelingen welkom zijn, maar dat immigratie onder controle
moet worden gebracht, mede omdat het publiek dat wil. In Groot-Brittannie wordt
als extra argument aangevoerd dat anders mogelijk de 'race-relations' onder druk
komen te staan. Tegenstanders van de strikte maatregelen brengen ook in Groot-
Brittannie naar voren dat dit soort wetgeving eerder onderbuikgevoelens zal
aanwakkeren dan bestrijden. Voorstanders presenteren de strikte maatregelen meer
als een voorzorgsmaatregel in verband met mogelijke toekomstige problemen, dan
als een reactie op bestaande problemen. Groot-Brittannie heeft op dat moment ook
nog maar 4800 asielzoekers (en dat aantal zal nog jaren laag blijven, vgl. Gibney
2004). Ook hier zeggen tegenstanders van de restrictieve wet dat die niet effectief
zal blijken, bijvoorbeeld in het bestrijden van mensensmokkelaars, omdat met de
restrictieve maatregelen er alleen maar meer vraag naar hun diensten zal komen
(Steiner 2000,112). Ook worden de negatieve gevolgen genoemd van 'carrier
sanctions' voor het passagiersverkeer.

Ook in Groot-Brittannie, net als in Duitsland en in Nederland, vergelijken
politici in hun argumentatie de voorgestelde maatregelen met de praktijken in
andere (Europese) landen. En net als overal doen voorstanders van strikt beleid dat
om te laten zien dat andere landen nog veel strikter zijn. en voorstanders van ruim
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beleid doen het om te laten zien dat het probleem geweldig overdreven wordt in
eigen land, en de maatregelen juist hier veel strikter zijn dan elders.

Al met al worden in de hier besproken landen niet alleen vergelijkbare
maatregelen voorgesteld als in Nederland, en op ongeveer hetzelfde moment in de
tijd, maar worden ook vergelijkbare voor- en tegenargumenten daarvoor naar
voren gebracht, vaak zelfs met vergelijkbare retorische strategieen. Overal spelen
de aantallen asielzoekers die gestegen zun, overal probeert men die aantallen
omlaag te krijgen. Overal spreekt men van misbruik van het asielsysteem, en de
publieke opinie die om maatregelen vraagt. Overal zijn er problemen met de lange
duur en inefficiency van de asielprocedures. Regeringen benoemen de situatie als
een crisis, of er nu 12.000 asielverzoeken worden ingediend zoals in Nederland, of
bijna 100.000 zoals in Duitsland. Tegenstanders  van de restrictieve maatregelen
menen dat daarvan geen sprake is en dat er juist een crisisstemming wordt
gemaakt die onderbuikgevoelens in de kaart zal spelen. En de landen die in de
Europese Gemeenschap en het Schengen-verband samenwerken vergelijken de
eigen maatregelen selectief met die in andere landen. Hoewel er ook verschillen
zijn aan te wijzen tussen de landen (in Duitsland speelt het argument van de
Tweede Wereldoorlog het sterkste, in Groot-Brittannie heeft men het over 'race-
relations' en in Nederland wijst men op internationale solidariteit) lijkt het er op
dat noch de situatie. noch de argumenten in dit Nederlandse asieldebat uniek zijn.
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Hoofdstuk 5

Chaos en paniek:
Wijziging van de Vreemdelingenwet 1994

1.  Inleiding

1.1  Context

In 1993 vragen 35.399 mensen asiel in Nederland.  De drie eraan voorafgaande
jaren waren dat er steeds zo rond de 21.000. Deze stijging is deels veroorzaakt
door de mensen die naar Nederland kwamen op de vlucht voor de oorlog in
voormalig Joegoslavie. Het merendeel van degenen die voor deze oorlog vluchten
bevindt zich in de buurlanden. Een ander groot deel van de vluchtelingen is naar
Duitsland gekomen. Daar wordt echter in  1993 de grondwet gewijzigd. Het artikel
dat vluchtelingen recht gaf op asiel is gewijzigd. Ook zijn aanvullende
maatregelen genomen om de aantallen asielzoekers te verminderen. Als resultaat
daarvan gaan er veel minder vluchtelingen naar Duitsland, en vertrekt een deel van
de vluchtelingen die eerst in Duitsland zijn geweest naar Nederland. Ook raakt een
aantal mensen gedesillusioneerd dat al langer in Nederland was in afwachting van
betere tijden in voormalig Joegoslavie, en vraagt alsnog asiel aan. In Nederland
schieten de aantallen asielzoekers daarmee omhoog.  Is  er  in  1993  al een forse
stijging, in 1994 wordt een recordhoogte bereikt van 52.576. In de zomer van  1993
is er een tekort aan opvangplaatsen. Enkele asielzoekers moeten in maYsvelden
overnachten. Deze beelden leiden tot een zeer felle discussie (zie verder hoofdstuk
3).

Vanaf de helft van de jaren tachtig zijn er nogal wat veranderingen geweest op
het terrein van migratie en asiel. De dan geldende Vreemdelingenwet - die dateert
uit  1965  - is geschreven  voor de regulering van gastarbeid en voor honderdtallen
vluchtelingen en blijkt niet meer te passen nu er duizenden asielzoekers komen. In
de loop van de jaren is er allerhande regelgeving aan toegevoegd. Het kabinet
typeert het bestaande vreemdelingenrecht als 'niet een toonbeeld van heldere en
doorzichtige regelgeving' (1988-1989, TK 21018, nr.3, Memorie van Toelichting).
Via circulaires kwam pseudo-wetgeving tot stand, opgewekt door de
Vreemdelingenwet als formele kaderwet. Regels waren dus niet primair
herleidbaar tot formele wetgeving. Dit wilde de regering veranderen met een
nieuwe Vreemdelingenwet. De oorspronkelijke aanleiding tot herziening van de
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Vreemdelingenwet  was de motie Buikema (1981-1982,  TK  17100-VI  nr.  44),
waarin de regering werd gevraagd om de rechtspositie van vreemdelingen te
versterken door het bij wet regelen van de belangrijkste inhoudelijke elementen
van die rechtspositie. Na die motie zijn enkele aspecten van het
vreemdelingenbeleid  in de praktijk beter georganiseerd.  Zo  kwam  er  in  1982  een
volledig herziene Vreemdelingencirculaire uit. En er werd een voorstel voor een
geheel vernieuwde vreemdelingenwet aan de Kamer gepresenteerd (TK 21018).
Hiertegen bestonden echter zoveel bezwaren dat het voorstel werd ingetrokken.
Vanuit de Kamer is toen aangedrongen op een gedeeltelijke, en eventueel tijdelijke
wijziging van de wet. Dat is wetsvoorstel 22735 geworden, dat hier besproken
wordt.

1.2  Het wetsvoorstel  in  het  kort

Volgens het kabinet is een wijziging van de Vreemdelingenwet voor een
belangrijk deel ook nodig omdat de rechtspositie van bepaalde groepen
vreemdelingen niet bij wet geregeld is, met name die van de zogenaamde
'gedoogden'. Verder wijst het kabinet er op dat zich inmiddels allerlei
internationale ontwikkelingen voor doen, 'waardoor de gangbare
immigratiestromen vrij plotseling verlegd dreigen te worden.' Het kabinet zegt niet
uit te kunnen sluiten dat 'zich een steeds wassende immigratiestroom vanuit het
Oosten en vanuit het Zuiden naar West-Europa zal voordoen, in welks bedding
andere stromen vreemdelingen zich zullen voegen. Een van de kenmerken van
deze ontwikkeling, waarvan de eerste tekenen duidelijk kenbaar zijn, zal
massaliteit van verzoeken om toelating zijn.' Het kabinet gaat dus mee in de op dat
moment wijdverbreide angst voor de grote stromen asielzoekers uit het Oosten. De
Berlijnse Muur is gevallen, de communistische regimes zijn ineengestort, en de
oorlog in voormalig Joegoslavie gaat door. In de Tussenbalans stelt het kabinet
daarom de volgende vijf maatregelen voor, die in deze wijziging van de
Vreemdelingenwet hun beslag moeten krijgen (en waarvan de bespreking in de
Kamer in de volgende paragrafen uitgebreid aan de orde zal komen).

Ten eerste moet er een nieuwe asiel- en opvangprocedure komen waarin niet-
ontvankelijke en kennelijk ongegronde asielaanvragen gescheiden en sneller dan
de andere aanvragen behandeld worden, en waarna deze asielzoekers sneller
uitgezet worden80.

Ten tweede moet de rechtsgang in de asielprocedure geconcentreerd worden tot
66n administratiefrechtelijke procedure, zonder hoger beroep.

*0

Merk op dat ook nu het voorstel gaat over degenen die kennelijk ongegronde asielverzoeken indienen en
daarom snel moeten worden behandeld, en niet over degenen die kennelijk gegronde asielverzoeken
indienen. Deze optie om de asielprocedure te versnellen is buiten het parlement al vaak voorgesteld. maar
nooit opgepakt. Moge'Uk heeft dat ermee te maken dat de angst ; oor aanzuigende werking steeds sterker is
geweest dan de wens om de procedures te versnellen.
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Ten derde moet er een vreemdelingenkamer komen in de rechtbank Den Haag
(met vier nevenzittingsplaatsen) waarin geschillen bij of krachtens
vreemdelingenwetgeving behandeld zouden worden. Deze geschillen krijgen
schorsende werking.

Ten vierde moeten tijdelijke verblijfstitels verstrekt worden aan bepaalde
categorieen gedoogden om de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) te ontlasten,
en is het de bedoeling dat de betrokkenen op basis daarvan gefaseerd integreren.

Ten slotte moet bezien worden in hoeverre aanscherping van het sanctie-beleid
mogelijk is bij aansprakelijkheid van vervoerders voor het hier aanwezig zijn van
vreemdelingen die technisch niet-verwijderbaar zijn, omdat ze geen documenten
(meer) hebben.

Deze gedeeltelijke herziening van de Vreemdelingenwet is Kamerstuk 22735.
De focus is gericht op asielzoekers, hoewel die maar een beperkt deel van de totale
immigratie uitmaken. De belangrijkste doelen van de wetswijziging zijn dus
stroomlijning en versnelling van de procedures en het wettelijk regelen van de
rechtspositie van gedoogden. Daarbij moeten de aantallen asielaanvragen omlaag,
en de aantallen uitzettingen na afwijzing omhoog.

1.3 Het Kamerdebat in het kort
De discussie rond de nieuwe Vreemdelingenwet staat met name in het teken van
het versnellen van de procedures, waarbij opnieuw het dilemma zich aandient van
enerzijds snelle procedures en anderzijds voldoende zorgvuldigheid daarin, wat
betreft de rechtsbescherming van vluchtelingen. Het debat draagt een juridisch-
technische karakter. Meer algemene bespiegelingen over migratie in mondiaal
perspectief en principiele keuzes komen ved minder aan de orde dan in het
Kamerdebat   uit   1987.   Met name Krajenbrink   (CDA),   Van   Traa   (PvdA)   en
staatssecretaris Kosto (PvdA) besteden er aandacht aan.

In   verhouding   tot het debat   uit   1987   is   er   nog meer aandacht   voor   het
buitenlands beleid, in dit geval met name voor de verhouding tot de andere
Schengen-partijen. Iedereen is ervan doordrongen dat een Europese aanpak van de
kwestie noodzakelijk is, om te beginnen met de Schengen-partners.

In de Kamer is een meerderheid voorstander van de restrictieve lijn van het
kabinetbeleid. Er zijn ook Kamerleden die kritisch staan ten opzichte van deze lijn
omdat die volgens hen nog wel strikter zou kunnen. De voorstanders van strikt
asielbeleid zijn Wiebenga (VVD), Krajenbrink (CDA), Van den Berg (SGP),
Schutte (GPV, ook sprekend namens RPF) en Janmaat (CD). Een minderheid staat
juist vanuit een ander perspectief kritisch tegenover het restrictieve kabinetsbeleid.
Dat zijn de voorstanders van ruim asielbeleid. Daartoe horen Van Traa (PvdA),
Sipkes (Groenlinks) en Wolffensperger (D66)81.

MI Ten opzichte van het debat uit  1987 zjjn er maar twee andere woordvoerders bij dit debat betrokken: voor
Groenlinks is Sipkes in de plaats gekomen van Van Es. en Janmaat is voor een nieuwe partij in de Kamer.
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Voorstanders van strikt asielbeleid definieren de situatie, net als in  1987, als een
probleem van Nederland, en West-Europa in het algemeen, een probleem van te
grote aantallen asielzoekers. te langdurige asielprocedures, te grote druk op het
ambtenarenapparaat en de opvang. en te hoge kosten. Zij zoeken de oplossing voor
deze problemen in de versnelling van de asielprocedures, nu met name door het
afschaffen van het hoger beroep in asielzaken en het versneld afdoen van
asielaanvragen die kennelijk ongegrond of niet-ontvankelijk geacht worden.

Voorstanders van ruim asielbeleid  leggen. net als in  1987, de nadruk op het
belang van de zorgvuldigheid van de asielprocedures ter bescherming van
vluchtelingen. Zij hebben grote bezwaren tegen het afschaffen van het hoger
beroep omdat daarmee volgens hen de rechtsbescherming van asielzoekers en
vluchtelingen vermindert en op deze wijze fundamentele principes van de
rechtsstaat worden aangetast.

De Tweede Kamer houdt in drie weken tijd. tussen 31 augustus en 23 september
1993, zeven vergaderingen over de herziening van de Vreemdelingenwet. Er
worden 18 moties ingediend, waanan  14  door  Van  Traa (PvdA)82.  1 door Sipkes
(Groenlinks), 2 door Wolffensperger (D66), en 1 door Janmaat (CD). Van de
moties van Van Traa worden er twee overgenomen door het kabinet, ecin motie
trekt hij in. en Edn motie wordt door de Kamer aangenomen. Alle andere moties
worden verworpen.

In de stemverklaring voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel
verklaart Janmaat (CD) het voorstel te zullen steunen omdat de asielprocedures
erdoor versneld zullen worden. Krajenbrink (CDA) en Wiebenga (VVD) verklaren
dat zij het voorstel zullen steunen omdat hierdoor de procedures versneld zullen
worden en zij ervan uitgaan dat de rechtsbescherming daarbij voldoende
gegarandeerd zal zijn. Van Traa (PvdA) zal het voorstel ook steunen, maar blijft
kanttekeningen plaatsen bij het ontbreken van de mogelijkheid van hoger beroep
en daarmee bij de kwestie van de rechtsbescherming83. Wolffensperger (D66) en
Sipkes (Groenlinks) verklaren het wetsvoorstel niet te kunnen steunen vanwege de
in hun ogen fundamentele aantasting van de rechtsstaat door het ontbreken van

de Centrum Democraten. Aan deze laaiste w·ordt in dit onderzoek geen aandacht besteed omdat ook in de

Kamer op zUn bijdragen niet .·ordt ingegaan.
'- I let is opiallend dat een regeringspartij zoveel moties indient bu een i,·etsi·oorstel. verreweg de meeste in
het hele debut,  dat die \ rij\, el allemaal tegen het wets oorstel en  dus  tegen de  lijn \·an het kabinet ingaan,

en dat die i ruwel allemaal  verworpen w orden.  In de volgende paragrafen zal ook blijken dat de  PvdA, bij
monde van staatssecretaris Kosto, in het kabinet een strikte lijn aanhoudt. maar in de Kamer, bij monde van
Van Traa, ruim asielbeleid verdedigt. Dat kan een gevolg zijn van de gespleten achterban die deze partij
keninerkt en die de PvdA soms in een spagaat gevangen lijkt te houden. lets vergelijkbaars geldt trouwens
voor het CDA. Uit de bijdrage ran Krajenhrink zal het ongemak dat dit oplevert nog blijken.
 ' Dit is waarschijnlijk het ges·olg van een bekend gegeven in de Nederlandse politiek: dualisme in debat.
monisme in stemgedrag. Dat r, il zeggen dat Kamerleden tijdens debatten zich kritisch mogen opstellen ten
opzichte van de regering.  ook als eigen partijgenoten deel uitmaken  van het kabinet.  maar dat  als  het  op

stemming aankomi  de  le(len  , an de regeringspartijen in principe  met het kabinetsstandpunt meestemmen,
en niet ertegen (zie Jacobs  1998,65  w oor een constatering daarvan bij behandeling van wetge;'ing  o;'er
kiesrecht , an preemdelingen). Hier bepaalt de setting dus het perloop van de controverse: de institutionele
context van het parlement.

134



Wijziging van de Vreemdelingenwet 1994

hoger beroep. De andere partijen, SGP, GPV en RPF, leggen geen stemverklaring
af Zij stemmen voor het wetsvoorstel.

2. Mensenrechten(verdragen) en humanitaire overwegingen

2.1 Begrip voor de oorzaken van migratie
Als het gaat over internationale context van de problemen (de oorzaken van
gedwongen migratie, de situatie in de herkomstlanden en de verantwoordelijkheid
van Europa en met name Nederland daarin) tekenen zich in de Kamer twee
benaderingen af. Enerzijds zijn er degenen die daar veel aandacht aan besteden en
de problemen in Nederland daarmee ook relativeren. Anderzijds zijn er degenen
die deze context weI erkennen. maar die vinden dat de regering er vooral is om de
Nederlandse problemen aan te pakken. Het is echter niet zo dat degenen die veel
aandacht besteden aan deze context dezelfden zijn die voor ruim asielbeleid zijn,
en andersom, dat degenen die hier weinig woorden aan besteden allemaal voor
strikt asielbeleid zijn.

Zo houdt Krajenbrink (CDA) een gloedvolle beschouwing over dit onderwerp,
maar kiest hij voor een strikte lijn. Krajenbrink benoemt de oorzaken van
migratiebewegingen op de wereld. Ze zijn volgens hem zeer divers: 'Soms gaat
het gewoon om avontuur en de nieuwe uitdaging. maar veel vaker zijn de
motieven meer dramatisch: uitzichtloosheid, honger, oorlog, burgeroorlog,
schending van mensenrechten, milieurampen en ga zo maar door. Er is veel
instabiliteit, onrust en onrecht op de wereld en dat vertaalt zich onder andere in
grote aantallen migranten, vluchtelingen en ontheemden.... Het huidige
migratiefenomeen is....geen overwaaiend, min of meer conjunctureel verschijnsel.
Er zijn structurele oorzaken en een van de voornaamste daarvan is het grote
welvaartsverschil in de wereld. Wij moeten onszelf geen schuldcomplex
aanpraten, maar wij moeten in nuchterheid wel vaststellen, dat met de huidige trek
van arm naar rijk, van Zuid naar Noord en van Oost naar West ons een rekening
wordt gepresenteerd voor het feit dat wij er maar niet in slagen om die grote kloof
tussen rijk en arm te overbruggen. Daar zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor'
(87-6543). Hij wijst er op dat dit alleen in internationaal verband op een zinvolle
manier gestalte kan krijgen. Tegenover dit deel van zijn betoog plaatst hij de
overweging dat een overheid verantwoordelijk is voor de eigen samenleving in de
zin van veiligheid, openbare orde en de sociaal-economische zekerheid van de
eigen bevolking.  ' Dat houdt onvermijdelijk ook een zekere mate van afsluiting in'
(87-6544). Hij weegt daarbij  af dat '[d]e bevoorrechte positie die wij  in dit land in
zekere zin aangereikt hebben gekregen [ons] verplicht....tot meer. Wanneer  wij
mensen niet toelaten....wanneer  wij   als   het ware Nederland en Europa  voor
onszelf houden, wanneer wij vrij personenverkeer beperken, dan verplicht ons dat
om ons nadrukkelijk bezig te houden met de achterliggende oorzaken. Als wij in
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deze te kort blijven schieten, zullen wij volgens mij ook blijvend de wrange
vruchten plukken zolang het aantrekkelijker is om hier als illegaal onder de tafel te
leven en de kruimels mee te pikken dan om legaal in eigen land aan een lege tafel
te zitten. zdlang zal het vraagstuk van de illegale immigratie en het illegaal verblijf
voortduren. Nederland zal dus nationaal en internationaal zijn bijdrage moeten
leveren en poogt dat ook metterdaad te doen. Wij zijn echter geen immigratieland
en willen dat ook niet zijn. Het restrictieve toelatingsbeleid is bewust gekozen en
dient naar ons oordeel gehandhaafd te blijven. Toelating vindt hier in beginsel
slechts plaats op verdragsrechtelijke en humanitaire gronden' (87-6544).

Staatssecretaris Kosto vindt dat Krajenbrink 'een overmaat aan gelijk heeft'.
Krajenbrinks punt is dat er niet uitsluitend een afhoudende opstelling aangenomen
moet worden gericht op het belemmeren van illegale immigratie, maar dat ook een
internationale aanpak nodig is, een 'comprehensive approach' van het probleem.
Kosto wijst daarbij ontwikkelingssamenwerking en hulp van het kabinet aan Oost-
Europa aan voor wat betreft preventie. 'lk teken er eerlijkheidshalve bij aan dat
onze minister voor Ontwikkelingssamenwerking wel van opvatting is dat
ontwikkelingssamenwerking geen instrument mag zijn om louter Nederlandse
problemen op te lossen. maar wij hebben er met name vis-a-vis met Oost-Europa
iets aan gedaan' (TK 89-6657). De staatssecretaris kan zich dus goed vinden in de
analyse die Krajenbrink maakt van de mondiale situatie, de oorzaken en de
noodzaak van aanpak ervan. Hij is echter gebonden aan zijn eigen taken: 'Het
zou....zo kil klinken  als  ik de dingen zou noemen  die  wel  tot mijn portefeuille
behoren....dit   is   mijn   kant   van het verhaal, een soort van techno-preventie
tegenover de veel meer hoogstaande en ideele preventie die wij kunnen vinden in
een gelijkwaardige welvaartsverdeling op de wereld' (89-6657). Ook Van Traa
(PvdA) sluit zich bij Krajenbrinks beschouwing aan, maar trekt daar andere

consequenties uit. net als Sipkes (GroenLinks) en Wolffensperger (D66). Zij
kiezen op basis van dezelfde analyse van de internationale context juist voor ruim
asielbeleid. Geen van drieen echter stelt de toelatingscriteria op zich ter discussie.
zoals dat in  1987 wel gebeurde toen meerdere Kamerleden meenden dat de criteria
in internationale verdragen te strikt zouden zijn om recht te doen aan de
veranderde migratie in de wereld.

Tegenover degenen die de analyse van Krajenbrink over de (oorzaken en
aanpak van de) mondiale migratie onderschrijven staat onder andere Wiebenga
(VVD). Hij besteedt weinig woorden aan de internationale context van het
Nederlandse asielbeleid, anders dan dat hij het standpunt vertolkt dat de Derde
Wereld er 'immers uiteindelijk niet mee geholpen [is] als de voorhoede die landen
verlaat. Voorts worden in ons land door een groeiende immigratie wel degelijk
problemen moeilijker op te lossen op het punt van bijvoorbeeld de huisvesting, de
werkloosheid de grote steden en dergelijke.' (89-6698). Op basis van een andere
analyse komt hij dus tot dezelfde keuze voor een strikt asielbeleid als Krajenbrink
en als het kabinet.
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Met name in het betoog van Krajenbrink komen de uitgangspunten van
internationale solidariteit terug die ik in de inleiding heb beschreven. Hij ziet de
situatie als wat later de 'migratie-asiel nexus' is gaan heten. Andere deelnemers in
het debat verwijzen instemmend naar dit betoog van Krajenbrink, zeggen dus zich
te kunnen vinden in deze verhaallijn, maar gaan dan weer over lot de orde van de
dag. In de rest van het debat komt dit punt vrijwel niet terug. Het betoog krijgt
daarmee bijna een alibi-functie. Het legitimeert dat anderen er niet meer over
hoeven spreken, zij hebben met hun instemming in deze verhaallijn aangegeven
dat ook zij het hart op de goede plaats hebben (een uitdrukking van wat positieve
zelfrepresentatie wordt genoemd (Wodak & Van Dijk 2000). Ze hebben zich dus
uitgesproken voor het liberale principe van de mensenrechten.

Ook Kosto betuigt zijn instemming met het punt dat Krajenbrink maakt, maar
draait het argument van internationale solidariteit waarop dat gebaseerd is
tegelijkertijd een kwartslag. Ontwikkelingssamenwerking is niet alleen een doel
meer op zichzelf (wat het in het debat in  1987  nog wel  was), maar is vooral  ook
een middel ter preventie van de komst van asielzoekers naar Nederland.

Wiebenga gaat dan nog een stap verder in deze richting. Hij argumenteert dat
het ook voor hun eigen bestwil is dat asielzoekers tegengehouden worden om naar
Europa te komen. Impliciet beweert hij daarmee dat afgewezen asielzoekers
economische migranten zijn, en dus degenen die misbruik maken. Hierin is weinig
meer te vinden  van het betoog  uit  1987  dat er begrip bestaat  voor de complexe
oorzaken van migratie. Het betoog sluit nu nauwer aan bij wat in het debat over
deze  vreemdelingenwet nog dominanter  is  dan  in 1987: afgewezen asielzoekers
zijn malafide.

2.2 Internationale mensenrechtenverdragen
Aan internationale verdragen worden niet veel woorden besteed in dit debat. Als
er over gesproken wordt dan worden ze gezien als verplichtingen, als een
minimumeis waaraan alle staten die partij zijn zich aan moeten houden. Dat wordt
door alle Kamerleden onderschreven. Anders   dan   in 1987 stelt geen enkele
Kamerlid de inhoud van deze verdragen of het partij zijn bij deze verdragen door
Nederland ter discussie. Zo wordt in de Kamerdebatten rond de herziening van de
Vreemdelingenwet meerdere keren een beroep gedaan op deze internationale
verdragen, hetzij om aan te tonen hoe ruimhartig de door het kabinet voorgestelde
regelingen zijn. hetzij om aan te tonen dat ze dat juist niet zijn. Het kabinet haalt
bijvoorbeeld aan dat het Vluchtelingenverdrag niet verplicht tot het toekennen van
een wettelijk verblijfsrecht aan vluchtelingen, alleen maar tot non-refoulement.
Nederland gaat echter volgens het kabinet verder dan de verplichting door
vluchtelingen wel verblijfsrecht toe te kennen. Artikel 15 van de
Vreemdelingenwet dat handelt over toelating als vluchteling 'is dus bepaald,
verhoudingsgewijs, een royaal artikel...' meent het kabinet. (TK 22735. nr.3, p22)

Ook haalt het kabinet enkele verdragsbepalingen aan uit het Internationaal
Verdrag voor Burger- en Politieke Rechten (IVBPR) en uit het Europees Verdrag
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voor de Rechten van de Mens (EVRM) om de Kamerleden ervan te overtuigen dat
het afschaffen van het hoger beroep zoals dat in dit stuk wordt voorgesteld, niet in
strijd is met de internationale verdragen waarbij Nederland partij is. (TK 22735.
nr.3, p27).

Bij het verdedigen van een versnelde procedure voor aanvragen die kennelijk
ongegrond of niet ontvankelijk (kono) geacht worden84 beroept het kabinet zich op
Conclusie 30 (XXXIV) van de Excom van UNHCR. Het voorstel van het kabinet
sluit volgens haar geheel aan bij de opvattingen die in de Conclusie naar voren
komen over 'manifestly unfounded or abusive applications for refugee status or
asylum.' UNHCR is kennelijk een autoriteit, een onbetwiste bron die de
Kamerleden zal kunnen overtuigen van het gelijk van het kabinet (TK 22735. nr.3.
p34).

Bij de voorstellen voor 'conservatoire maatregelen' geeft het kabinet eveneens
aan binnen de regels van internationale verdragen te blijven, met name 5 EVRM
dat het mogelijk maakt mensen vast te zetten om hen te beletten het land binnen te
komen. of om uitzetting mogelijk te maken.

Het sterkste komt de kwestie van de internationale verdragen naar voren in de
discussie over het uitsluiten van hoger beroep. De Raad van State meent dat de
geboden rechtsbescherming dan nog wel binnen de eis van 'effective remedy' valt
zoals die bedoeld is in  13  EVRM, maar schril afsteekt bij  de twee instanties die in
het strafrecht vereist worden door verschillende verdragen. De Raad ontraadt 'met
klem' de voorgestelde combinatie van reducties in rechtsbescherming, 'zowel op
zichzelf bezien als in vergelijking tot het algemeen hier te lande als passend
beoordeelde rechtsbeschermingsniveau' (TK 227358, p20). Hiermee doet de Raad
ook een uitspraak over het soort gemeenschap dat Nederland volgens haar moet
zijn: een minimaal rechtsbeschermingsniveau voor burgers 6n voor
vreemdelingen. Het kabinet antwoordt dat het invoeren van het hoger beroep 'zou
betekenen, dat de vreemdelingenrechtelijke procedure langduriger en
gecompliceerder zou worden dan hij thans is.' (TK 22735B, p20). Het kabinet stelt
dat de uitsluiting van het hoger beroep wordt gerechtvaardigd door het feit dat de
vreemdeling die langdurig in procedure weet te blijven een min of meer
oneigenlijk verblij fsrecht weet te creeren. Hij of zij kan door te procederen langer
in Nederland blijven. Het is dan waarschijnlijker dat de asielzoek(st)er een relatie
aanknoopt, waardoor beroep op 8 EVRM kan gaan spelen (recht op family life).
en een verblijfsstatus op andere gronden in beeld komt. Het kabinet weegt hier dus
het voorkomen van het gevaar van groeiende aanspraken op verblijf af tegen
rechtsbescherming en rechtseenheid. De weegschaal slaat door naar het eerste. In
het debat geeft vrijwel iedereen die deze keuze onderschrijft toe, dat het voorstel
'geen schoonheidsprijs verdient voor rechtsbescherming' maar dat het verminderen
van de aantallen en het verkorten van de procedures prioriteit moet krijgen.

,«4
Aani·ragen die kennelijk ongegrond of niet ontvankelijk zijn (kono) en die volgens dit w·etsvoorstel  in

een versnelde procedure meteen na binnenkomst in Nederland moeten worden afgehandeld.
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Er zijn vier sprekers die humanitair getinte argumenten gebruiken: Sipkes
(GroenLinks) verwijst naar de Tweede Wereldoorlog, Van den Berg (SGP) haalt
de Bijbel aan, Krajenbrink (CDA) weegt liberale argumenten over vrijheid van
migratie af tegen communitaristische argumenten over het recht van een
gemeenschap om toelating te beperken. Ook Van Traa (PvdA) weegt de liberale
waarde van gelijkheid van individuen af tegen de bescherming van de
verzorgingsstaat, maar komt tot een wat andere conclusie.

2.3 De Tweede Wereldoorlog
Sipkes (GroenLinks) zegt niet goed te begrijpen welke rechtvaardigingsgronden er
voor de voorgestelde wetswijzigingen zijn. Voor haar brengen die allerlei
vervelende associaties naar boven. Ze verwijst naar een documentaire die de
VPRO ongeveer twee jaar voorafgaand aan dit debat uitzond van oude,
vooroorlogse journalen. 'Edn daarvan staat mij nog heel helder voor de geest. Een
Nederlandse grensovergang, slagbomen, en daarvoor aan Nederlandse zijde een
haag van douanebeambten met fietsen in de hand en de mededeling: neen, je komt
er niet in, want Nederland is vol. ga maar ergens anders heen, want je bent niet
welkom. De fietsen zijn vervangen, maar de boodschap is hetzelfde gebleven:

vreemdelingen zijn niet welkom. Zij zijn ook niet welkom als zij noodgedwongen
hier naartoe komen. Als zij asiel willen aanvragen, blijft de boodschap hetzelfde'
(TK 87-6534).

2.4 Christendom

Van den Berg (SGP) is de enige in de Kamer die expliciet verwijst naar Bijbelse
normen. Hij plaatst  ze  in het kader  van de toelating van vluchtelingen.  '....mijn
fractie [heeft] zich steeds op het standpunt gesteld dat er adequate instrumenten
moeten komen om grote stromen economische vluchtelingen te weren. Daarvoor
kan ons land geen plaats bieden. Aan de andere kant acht mijn fractie het echter
een Bijbelse eis, dat er voor werkelijke noodgevallen, waarbij sprake is van
daadwerkelijk, individueel toegespitst gevaar voor lijf en leden, daadwerkelijke
opvangmogelijkheden moeten blijven. Om die mogelijkheden te kunnen blijven
bieden, moeten juist stromen die niet aan dit criterium voldoen worden
afgesneden' (TK 87-6549).

2.5 Liberalisme
In de discussie rond de nieuwe Vreemdelingenwet komt in het betoog van
Krajenbrink (CDA) expliciet de kwestie 'wij - zij' aan de orde: het recht op
afsluiting door een (nationale) gemeenschap. Hierin komen op een duidelijke
manier aan de ene kant liberale argumenten naar voren over het recht op vrijheid
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om te leven waar men wil en de universalistische moraal van gelijkheid. Aan de
andere kant staan communitaristische argumenten over het recht van een
gemeenschap om zich af te sluiten. Daarom geef ik hieronder een deel van de
inleiding van Krajenbrinks betoog weer. Daarna ga ik op de positie in die Van
Traa (PvdA) inneemt.

Krajenbrink put zich in zijn bijdrage tijdens het debat uit in humanitair
taalgebruik. Hij haalt het VN-bevolkingsrapport aan waarin gewaarschuwd wordt
voor de dreigende ramp van de overbevolking en de migratie-gevolgen die dat kan
hebben. Hij meent dat de internationale gemeenschap daaraan iets moet doen. Er
zijn structurele oorzaken, zo zegt hij, en een van de voornaamste daarvan is het
grote welvaartsverschil in de wereld. Er is kennelijk reden voor veel mensen om
hun huis en haard te verlaten en elders hun heil te zoeken. 'Neem het hen dan eens
kwalijk. Zouden wij het wellicht ook niet zelf gedaan hebben?' Dan legt hij de
volgende kwestie neer: 'welk recht wij eigenlijk hebben om mensen te weigeren
zich hier te vestigen. Wie zijn wij dat wij toevallig hier geboren zijn? En wat geeft
ons het recht anderen buiten de deur te houden. Is Nederland van ons? Is
Nederland ons eigen "paradijsje" dat wij hebben opgebouwd en moeten anderen
daar nu maar van afblijven en er zelf maar voor zorgen dat zij ook iets dergelijks
van de grond krijgen?' Hierin geeft hij de liberale moraal weer van
bewegingsvrijheid en gelijke rechten voor iedereen, zonder dat dit bepaald wordt
door geografische grenzen. Daarna volgt echter: 'Ik hoor dat soort teksten op
spreekbeurten' (TK 87-6544). Krajenbrink stelt tegenover deze liberale redenering
een communitaristische argumentatie: 'Wij kennen het recht van een gemeenschap,
van een volk, van een land, om zich in een bepaald gebied te organiseren en
verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. Dat houdt onvermijdelijk ook een
zekere mate van afsluiting in.... Een overheid draagt verantwoordelijkheid voor de
veiligheid en de openbare orde, maar ook voor de sociaal-economische zekerheid
van de eigen bevolking. Dat beperkingen gesteld moeten worden aan de vrijheid
van anderen om naar Nederland te komen en zich hier te vestigen, vloeit onzes
inziens mede voort uit die taak en die verantwoordelijkheid van de overheid. Maar
het gaat dus om beperkingen. Het beleid zal erop gericht moeten zijn, die
beperkingen waar mogelijk op te heffen, bijvoorbeeld in het kader van de
Europese Gemeenschap. Een zo groot mogelijke vrijheid van verplaatsing en
vestiging is op zichzelf een groot goed, maar aan die vrijheid kunnen beperkingen
worden gesteld, al moeten die soms weer wijken voor nog zwaarwegender
belangen, bijvoorbeeld van vluchtelingen. De verantwoordelijkheid van een
overheid voor de eigen samenleving vraagt dus om een weloverwogen
toelatingsbeleid. Dat is de ene kant van de zaak. De bevoorrechte positie die wij in
dit land in zekere zin aangereikt hebben gekregen verplicht echter tot meer.
Wanneer wij mensen niet toelaten - en nogmaals, daar kan reden voor zijn -
wanneer wij als het ware Nederland en Europa voor onszelf houden, wanneer wij
vrij personenverkeer beperken, dan vet-plicht ons dat om ons nadrukkelijk bezig te
houden met de achterliggende oorzaken. Dan spreken wij inderdaad over dat
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preventieve beleid; vul het maar in. Daar zal veel harder aan gewerkt moeten
worden, daarin zullen wij moeten investeren. Ik gebruik het woord "investeren",
want het is ook in ons eigen belang. Op die manier zie ik Europa nog nauwelijks
bezig. Als wij in dezen te kort blijven schieten, zullen wij volgens mij ook
blijvend de wrange vruchten plukken...Nederland zat dus nationaal en
internationaal zijn bijdrage moeten leveren en poogt dat ook metterdaad te doen.
Wij zijn echter geen immigratieland en willen dat ook niet zijn. Het restrictieve
toelatingsbeleid is bewust gekozen en dient naar ons oordeel gehandhaafd te
blijven. Toelating vindt hier in beginsel slechts plaats op verdragsrechtelijke en
humanitaire gronden' (TK 87-6544). Krajenbrink maakt op principiele gronden de
keuze voor afsluiting. Dat is nodig om het bestaan als verzorgingsstaat te kunnen
handhaven. Een politieke, economische en culturele gemeenschap heeft het recht
op afsluiting.

Van Traa (PvdA) gebruikt vergelijkbare argumenten, zij het met een andere
invulling:  'ls het niet....zo  dat alle wetgeving,  hoe  wij die wetgeving  ook  vorm
geven, niets zal veranderen aan onze verantwoordelijkheid voor een terecht en
evenredig deel van de opvang van ontheemden en vluchtelingen? Dat kan door
geen wetgeving worden verminderd. Is het ook niet zo dat ondanks alle nieuwe
wetgeving mensen voor wie wij beslist hebben als samenleving dat zij zijn
toegelaten en hier als vreemdelingen mogen verblijven, rechten moeten hebben die
zoveel mogelijk bij de Nederlandse rechten aansluiten.... Nederland [kan] niet alle
op drift geraakte vreemdelingen opnemen. Ons systeem van de verzorgingsstaat
betekent per definitie dat het niet iedereen gegeven is daarin te delen.
Tegelijkertijd is de tendens in heel West-Europa onmiskenbaar om de
mensenrechten als het om vreemdelingen gaat, als een hinderpaal en niet als op
zichzelf staande norm te zien' (TK 88-6606). Van Traa haalt de liberale principes
van gelijke rechten aan. Ook hij nuanceert die vanwege pragmatische
overwegingen: een verzorgingsstaat is per definitie afgesloten, anders kan hij niet
bestaan. Net als Krajenbrink gaat hij ook meteen in op de consequentie die
verbonden moeten worden aan de keuze voor (in meerdere of mindere mate)
afsluiting van de staat vanuit een liberaal standpunt: als de grenzen (grotendeels)
gesloten moeten zijn, dan zijn wij wel verplicht om onze bijdrage te leveren aan
het lenigen van de nood van degenen die buiten staan. Hij meent echter, anders
dan Krajenbrink, dat de huidige grenzen veel meer open kunnen dan ze nu zijn.
Waar het betoog van Krajenbrink uiteindelijk vooral communitaristische trekken
vertoont, maakt Van Traa een combinatie van een communitaristische
uitgangspunt met ook sterke liberale trekken.
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3. Nationale belangen

3.1 Nationale belangen: buitenlands beleid en intemationale betrekkingen
Als het thema buitenlands beleid aan de orde komt is dat gericht op Europa of
Schengen. De samenwerking moet uitmonden in harmonisatie van het asielbeleid
met de bedoeling aanzuigende werking van (bepaalde delen van) Europa tegen te
gaan. Zoals staatssecretaris Kosto zegt: 'Het doel [van het werkprogramma
immigratie- en asielbeleid  van de Twaal f  uit   1991 ]   is te komen tot zodanige
onderlinge afstemming van het nationale beleid, dat er geen aanzuigende werking
kan ontstaan naar afzonderlinge lidstaten' (TK 91-6782).

Ook de VVD-fractie maakt zich zorgen over aanzuigende werking, en dan met
name naar Nederland. Wiebenga stelt daarom dat ons asielbeleid zo snel mogelijk
geharmoniseerd moet worden met dat van de buurlanden, 'op straffe van een forse
toeneming van de immigratie' (TK 87-6533). Hij vergelijkt daartoe het voorstel dat
er in asielprocedures slechts Edn beroep op de rechter mogelijk zal zijn, met de ons
omringende landen waarvan hij meent dat daar ook geldt. Ook tijdens dit
Kamerdebat zien we dat Kamerleden voorstellen vergelijken met andere landen: er
wordt (selectief) vergeleken om anderen te overtuigen van de noodzaak van
bepaalde maatregelen.  En  ook de Europese samenwerking wordt  net als  in  1987,
maar meer intensief dan toen. ingezet om de noodzaak van de te nemen
maatregelen neer te zetten. Als andere Europese landen hun beleid op een meer
restrictieve manier vormgeven, dan moet Nederland wei meegaan om aanzuigende
werking te voorkomen.

Kamerleden die voorstander zijn van ruim asielbeleid volgen dit beeld deels,
maar hebben een wat andere insteek dan die van het voorkomen van aanzuigende
werking. Zij menen dat een kwestie die boven het nationale niveau uitgaat ook
daarboven aangepakt moet worden. Zo meent D66 dat een geYntegreerd
vreemdelingen- en asielbeleid in Europees verband bittere noodzaak is. nu
migratiestromen in de huidige mondiale verhoudingen een gegeven zijn.

Samenwerking vindt op een aantal terreinen plaats, al dan niet formeel. Met
betrekking tot harmonisatie rond gedoogdenlanden8' stelt het kabinet bijvoorbeeld
dat daarover geen structureel overleg gevoerd wordt in de bestaande internationale
fora, maar dat wel informeel en vertrouwelijk gegevens worden uitgewisseld
waaruit blijkt dat de West-Europese landen in het algemeen op 66n lijn zitten voor
wat betreft wie wordt uitgezet en wie wordt gedoogd (TK 22735, nr.9, p. 12).

Veel Kamerleden vinden het belangrijk dat asielzoekers teruggestuurd kunnen
worden naar landen waar ze eerder opvang hadden kunnen krijgen, als ze daar
doorheen zijn gekomen op hun reis naar Nederland. Ook dat is een punt in de
Europese samenwerking: de zogenaamde veilige derde landen. Het komt ook in de

" Dit zon landen waar de algehele situatie zodanig is dat terugsturen van mensen daar naar toe in de meeste
gevallen van buzondere hardheid zou getuigen.
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discussie over de herziening van de Vreemdelingenwet al aan bod, in feite
vooruitlopend op het op dat moment nog in te dienen wetsvoorstel veilige derde
landen. Zo stellen de leden van de VVD-fractie bijvoorbeeld dat ze vinden dat de
gedoogdenregeling te ruim wordt toegepast. Mensen die voordat ze naar
Nederland kwamen eerst in een ander land hebben verbleven hoeven hier niet
gedoogd te worden maar kunnen worden teruggestuurd naar dat land86 (TK 22735,
nr.487,  p14).  Ook  in het Kamerdebat  komt deze kwestie  aan  de  orde.  De  PvdA
meent dat het niet terecht zou zijn als alle landen van eerste opvang op die manier
bezien zouden worden, dat zou betekenen dat het Schengen-criterium uitgebreid
zou worden tot alle landen. Wolffensperger (D66) kiest er echter voor  'dat
Nederland in elk geval de mogelijkheid van een zelfstandig oordeel dient te
behouden, ook in de  in de artikelen  15b en 15c genoemde gevallen die anders tot
kennelijke ongegrondheid of niet-ontvankelijkheid zouden kunnen leiden'  (TK 87-
6538). Dat speelt volgens hem met name in die gevallen waarbij het niet
gegarandeerd is dat de staat die verantwoordelijk geacht wordt volgens het verdrag
die verantwoordelijkheid ook zelf neemt, en niet doorstuurt naar een andere staat

die   volgens de doorsturende staat weer verantwoordelijk   is; ' . . . .steeds groter
wordt de complicatie dat andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, door
overeenkomsten met omringende laden die geen partij zijn in het oorspronkelijke
verdrag, zoals Polen, Tsjechie en Slovenie, mensen doorschuiven naar een land dat
wellicht minder waarborgen kent dan de Schengenverdragspartners' (TK 87-
6539). Ook Sipkes (Groenlinks) maakt zich hier zorgen over. Zij wijst in dit
verband op een uitspraak van UNHCR die stelt dat deze bepaling in strijd is met
het Vluchtelingenverdrag. 'Kan de regering nogmaals uiteenzetten waarom deze
bepaling is opgenomen?' (TK 87-6535). Dit is een kwestie die ook al tijdens het
debat  van  1987  aan  de  orde is gesteld  en  toen door sommigen benoemd  is  als
'(af)schuiven'. Het kabinet verzekert de Kamerleden nu dat het land van eerste
opvang ook werkelijk bescherming moet willen en kunnen bieden aan de
asielzoeker. Dan pas is de aanvraag kennelijk ongegrond. Een aanvraag is niet-
ontvankelijk als het land van eerste opvang partij is bij het Vluchtelingenverdrag
(een waarborg die in het verdrag van

Schenen
niet opgenomen is) (TK 22735,

nr.9 Nota naar aanleiding van het eindverslag  , p.18). Het kabinet geeft toe dat in

86 Ook mensen die uit een land komen dat in principe niet veilig is, maar waar een decl van het land als
niet-onveilig wordt aangemerkt kunnen worden teruggestuurd. Zij hebben een 'binnenlands
vluchtalternatief. Later wordt dit buvoorbeeld toegepast op Koerden uit Irak. die teruggestuurd worden
naar Noord-Irak (functionerend als autonoom Koerdisch gebied) ook als zij daar niet vandaan komen.
87 Dit is het voorlopig verslag vaste Commissie van Justitie belast met het voorbereidend onderzoek naar dit
wetsvoorstel
88 Dit is het antwoord van de Minister pan Justitie Hirsch Ballin en de staatssecretaris van Justitie Kosto op
de overgebleven zaken die zijn behandeld in het eindverslag van de Baste Commissie van Justitie die belast
was met het voorbereidend onderzoek van het wetspoorstel.
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gevallen dat eerder verblijf niet kan worden bewezen de lezing van de
vreemdeling wordt gehonoreerd (TK 22735, nr.589, p. 9)90

De leden van D66 menen ook op een ander punt dat de nationale wetgever een
eigen verantwoordelijkheid heeft. Zo stellen zij dat op nationaal niveau een
vertaalslag plaats moet vinden van het geintegreerde vreemdelingen -en
asielbeleid dat in Europees verband ontwikkeld moet worden. 'Wat wij dus in
internationaal verband wensen af te spreken vindt zijn begrenzing in wat wij op
nationaal niveau aanvaardbaar vinden, terwijl ook de uiteindelijke vormgeving van
nationale regelgeving op basis van internationale afspraken bepalend is.' (TK
22735. nr.4, p.5) Hier wordt duidelijk de soevereiniteit van Nederland neergezet.
Het moet zo zijn, en het is ook zo dat Nederland een eigen verantwoordelijkheid
heeft in de samenwerking.

Anders dan de internationale mensenrechtenverdragen, zoals het
Vluchtelingenverdrag. staat de samenwerking tussen Europese landen zoals
bijvoorbeeld geregeld in het Schengen-verdrag dus wei degelijk inhoudelijk aan
kritiek van de Kamerleden bloot, althans minstens het verschil in interpretatie van
de verdragspartijen en de invloed dat ieder land nog heeft op kwesties die in de
verdragen geregeld zijng'

Op Europees niveau blijkt de toelating van asielzoekers dus ook een heikel punt
te zijn waarop staten sterk blijven vasthouden aan hun soevereiniteit. Volgens Van
Traa     ( PvdA) heeft     er     ' allerwegen een verdere renationalisatie     van     het
vreemdelingenbeleid' plaats. die gepaard gaat met meer intensieve grenscontroles
onder welke naam dan ook. Een verharding van het materiele vreemdelingenbeleid
zet door in veel West-Europese staten. Open grenzen lijken niet tegelijkertijd te
ontstaan in het Schengenkader, aldus de PvdA. (TK 22735, nr.892, p.3).

Het is duidelijk dat alle Kamerleden de aantallen asielzoekers (als onderdeel
van een bredere migratie vanwege mondialisering) als een bedreiging zien, en
benoemen in crisistermen. Die aantallen asielzoekers moeten dus omlaag. Zij zien
de Europese samenwerking daarbij allemaal als onvermijdelijk. Kamerleden
hanteren hier de 'onvermijdelijkheidsstrategie' zoals Hirschman (1991) die
geformuleerd heeft: we moeten weI meegaan met de stroom van de geschiedenis.
Hoewel de onvermijdelijkheid van samenwerking voortdurend wordt genoemd,
blijkt dat tegelijkertijd het vasthouden aan de nationale soevereiniteit rond het
toelaten van vreemdelingen uiterst belangrijk wordt gevonden. Europa krijgt
tegelijkertijd de rol van alibi voor het nemen van of meegaan in restrictieve

89 Het betreft de Memorie van Antwoord de kwesties die aan orde zun gekomen in het voorlopig verslag
van de vaste Commissie van Justitie.
"  In  de praktijk blijkt  in  1995/6  dat de regel  T·an  land  ,·an  eerste op\'ang buiten Schengen niet wordl
toegepast. mede omdat bewijsvoering te moeilijk is.
.1 In eerdere debatten in de Kamer  over de verdragen van Schengen en Dublin is de vraag ook al aan bod
gekomen of het verdragsrechtelijk geoorloofd is om een eigen beoordeling van vluchtelingschap
achterwege te laten als een andere staat daarvoor verantwoordelijk is gezien deze verdragen.
92 Eindverslag van de vaste Commissie Ian Justitie die is belast met het voorbereidend onderzoek naar dit
Ii·etsT·oorstel.
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maatregelen: de rol van partner in het omlaag brengen van de grote aantallen
asielzoekers door samen maatregelen te nemen die zullen voorkomen dat
asielzoekers naar Europa komen. Maar ook door dezelfde maatregelen te nemen
zodat niet 6dn land meer asielzoekers krijgt dan het andere, althans binnen het
samenwerkingsverband. En Europa heeft daarmee ook meteen de rol van
concurrent, het is de dreiging op de achtergrond: zij zullen er niet voor
terugdeinzen door het nemen van restrictieve maatregelen de stromen asielzoekers
in onze richting te verleggen. Deze combinatie van rollen is kenmerkend voor de
interdependentie die ontstaat, eerst binnen het Schengen-verband, later binnen de
Europese Gemeenschap als geheel. Om de interne grenzen los te laten, worden de
externe grenzen versterkt, men rekent op elkaar om de benodigde maatregelen te
nemen. maar men is ook huiverig voor de afhankelijkheid van elkaar en wil
autonome partij blijven.

3.2 Nationale belangen: Politiek-bestuurlijke argumenten en de rechtsstaat
Politiek-bestuurlijke argumenten staan in dit wetsvoorstel en ook in hel
Kamerdebat centraal. Politici maken zich zorgen over twee aspecten van de staat
die zij onder druk vinden staan: het territorium (vanwege de ongereguleerde
binnenkomst van mensen zonder documenten) en de instituties (waarvan de
stabiliteit via beheersbaarheid en effectief bestuur in gevaar komt). Politici vinden
dat er te veel asielverzoeken worden ingediend en dat daarbinnen weer een te
groot deel onterecht is en zonder de vereiste documenten. Zij menen dat
Nederland daardoor op het terrein van asiel in een politiek-bestuurlijke chaos
terecht is gekomen. Daartegen moeten harde maatregelen genomen worden. Die
zoeken zij met name in een versnelling van de asielprocedures. Daarover is
iedereen het eens. Voorstanders van ruim asielbeleid leggen er daarbij de nadruk
op dat niet ten koste mag gaan van rechtsbescherming van asielzoekers en
vluchtelingen. Het wetsvoorstel houdt in dat ter versnelling van de procedures het
hoger beroep in vreemdelingenzaken wordt afgeschaft. In de Vreemdelingenwet
wordt een aantal nieuwe categorieen en daarbij behorende delen van de
asielprocedure ingevoerd om de crisis het hoofd te bieden. Zo wordt er een
afwijzingsgrond ingevoerd voor kennelijk ongegronde en niet-ontvankelijke
asielverzoeken. Deze kunnen in een versnelde procedure worden afgedaan. Er
wordt een tijdelijke verblijfsvergunning ingevoerd voor degenen die tot nu toe
gedoogd werden of ontheemde genoemd werden, maar geen wettelijk
verblijfsrecht hadden. Daarna blijven er echter nog steeds mensen over die niet
toegelaten worden,  maar  ook niet uitgezet.  In  1987  kwam  dit  ook  al  aan  de  orde.
Daarover maken politici zich zorgen. Dat doen ze ook over de mogelijkheid dat er
dan weI minder asielzoekers, maar meer documentlozen ('illegalen') in het land
zullen zijn, vanwege deze nieuwe Vreemdelingenwet. Sommige Kamerleden
vragen zich af hoe effectief de wet eigenlijk zal zijn, en of hij het draagvlak zal
kunnen behouden voor asielkwesties. Ik ga hieronder op elk van de onderdelen
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van het debat in, in de volgorde die ik hierboven heb aangegeven. Ik begin met de
constatering van een aantal Kamerleden dat er te veel en malafide asielzoekers
naar Nederland komen.

Het kabinet meent dat een aantal van de voorstellen dat het doet 'preventief kan
werken, in die zin dat ze kunnen voorkomen dat asielverzoeken worden ingediend.
Zij denkt daarbij aan allerhande 'indirecte maatregelen' (Zetter c.s. 2003), met
name aan de invoering van de voorwaardelijke vergunning tot verblij f (vvtv) voor
gedoogden, het uitsluiten van het hoger beroep en de verdere versnelling en
stroomlijning van de asielprocedure. Deze maatregelen zouden asielzoekers
afschrikken die een 'ontoereikend relaas' hebben maar 'het er tot op heden toch op
waagden gelet op de bestaande verstrengeling van rechtsgangen en

, 93onvolkomenheid van procedures. De tegenstanders van deze preventieve
maatregelen wijzen er op dat - net als maatregelen als visumvereisten en carrier
sanctions - ook deze maatregelen geen onderscheid maken tussen migranten met
verschillende motieven, en dat dus ook echte vluchtelingen de dupe daarvan
worden omdat het een aantal van hen onmogelijk wordt gemaakt asiel aan te
vragen.

3.2.1 Te veel en malafide asielverzoeken
Net als tijdens het debat  in 1987 zeggen ook nu enkele Kamerleden dat zij  zich
weI kunnen voorstellen dat mensen om allerlei redenen migreren. Nog meer dan
toen echter volgt daar onmiddellijk op dat dit niet betekent dat wij hen dan ook
maar moeten toelaten. Al snel komt men dan uit bij het thema van onterechte
asielverzoeken, fraude en kwade trouw.

Kwade trouw  is een onderwerp  dat  net  als  in het Kamerdebat  in  1987  vaak
terugkomt maar niet duidelijk omschreven is, zodat het vele invullingen kan
krijgen en ook krijgt. Vele malen wordt teruggekomen op het punt van fraude en
misbruik, niet alleen door verschillende fracties. maar ook door het kabinet. Zo is
66n van de uitgangspunten van het wetsvoorstel van het kabinet dat 'kwade trouw
aan de zijde van de vreemdeling nimmer beloond hoort te worden' (TK 22735,
nr.3. p.7). Vreemdelingen die zich ontdoen van hun papieren waardoor ze moeilijk
of niet kunnen worden uitgezet, de zogenaamde 'technisch niet-uitzetbaren', of die
'valsheden of onwaarheden' verkondigen krijgen geen titel. Daarvoor zijn de
artikelen over niet-ontvankelijkheid en kennelijk ongegrondheid opgenomen in het
voorstel. Deze kono-gronden zijn veelal gericht op asielverzoeken die
gernterpreteerd worden als 'fraude en misbruik'. Hieronder vallen bijvoorbeeld het
twee keer indienen van een aanvraag op dezelfde gronden. of onder een andere
naam. het hebben van een dubbele nationaliteit zonder van die tweede gebruik te

" Uit meerdere onderzoeken (o.a. WODC  1995 eli Zetter c.s. 2()03) is inmiddels gebleken dat asietzoekers
nauwelijks  bewust een keuze maken  ,oor Nederland  of een bepaald ander land binnen Europa.  De
veronderstelling dat maatregelen zoals het kabinet  hier \ oorstelt een afschrikwekkende werking zouden
hebben blijkt daarmee niet door onderzoeksgeges·ens ondersteund te kunnen r#·orden. Het is een onbew·ezen
; ooronderstelling die desondanks voortdurend in asieldebatten naar voren wordt gebracht.
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maken voor bescherming, het verbleven hebben in een andere staat waar men ook
bescherming had kunnen krijgen, het overleggen van valse papieren en het
volhouden dat ze echt zijn of van papieren die geen betrekking hebben op de
persoon die ze overlegt. Het kabinet noemt met name het volhouden van de
geldigheid van papieren. tegen beter weten in. als reden om geen titel te verlenen.
Als je je maar meteen eerlijk meldt is er niets aan de hand, wordt na ampele
discussie besloten. Het volhouden van onwaarheden is een probleem. Een
asielzoeker die om aan een vluchtsituatie te ontkomen vervalste of verkeerde
bescheiden gebruikt is geexcuseerd als hij zich maar meteen meldt bij het bevoegd
gezag. 'Houdt de vreemdeling tegen beter weten in vol - hij wil dus niet
meewerken  -  dan  ligt  het  voor  de  hand  dat de overheid niet bereid is tot....[een]
positieve betrekking' (TK 22735, nr.5, p.44). Hierin is een verschil te zien ten
opzichte  van  1987 toen menigeen begrip  zei te hebben  voor het gebruiken  van
valse papieren en voor het niet melden daarvan.

Meerdere fracties in de Kamer gaven aan het kabinetsstandpunt te delen dat
kwade trouw niet beloond hoort te worden. De leden van de VVD-fractie en van
de SGP-fractie namen dit zelfs over in de inleiding op hun reactie op het
kabinetsvoorstel (TK 22735, nr.4, p.4 en 6). Anderen komen er later op terug. De
leden van de RPF-fractie vragen zich af of er ook sprake kan zijn van
'verschoonbare kwade trouw' als iemand goede redenen had om zich van zijn/haar
papieren te ontdoen (TK 22735, nr.4, p.27)94

Ook tijdens het Kamerdebat komen meerdere Kamerleden op dit punt.
Krajenbrink (CDA) meent bijvoorbeeld dat 'ieder weldenkend mens' weet dat er
op grote schaal misbruik bestaat van de mogelijkheid asiel aan te vragen en dat dit
handen vol geld kost (TK 87-6545). Wiebenga (VVD) stelt: 'Een groot deel van
de asielzoekers komt niet met goede dan wei met valse documenten, maar zonder
documenten. Dat gebeurt waarschijnlijk - dat wil ik hier gezegd hebben - met de
kennelijke bedoeling om de autoriteiten voor het lapje te houden' (TK 87-6531).
Hij stelt voor om bij het ontbreken van reisdocumenten de asielaanvraag als
kennelijk ongegrond te beschouwen, om zodoende de geloofwaardigheid van dit
beleidsterrein te handhaven, en kosten van opvang te besparen95. Het kabinet ten
slotte stelt ook nog voor om een aanvraag van een persoon die zich niet houdt aan
aanwijzingen ex artikel 17a, over waar men zich ophoudt tijdens de
asielprocedure. niet ontvankelijk te verklaren, en ook de aanvraag niet in
behandeling te nemen van een persoon die nalaat vijftig guldenm leges te betalen.

Kamerleden maken zich kennelijk tegelijkertijd zorgen om twee politiek-
bestuurlijke aspecten die samenhangen met het vermeende misbruik van het

94 Alleen al de combinatie van kwade trouw' met verschoonbaarheid wijst erop dat de invulling ;·an het
begrip onduidelijk is en al snel in comhinatie 8'ordt gebracht met alle asielzoekers.
95 Bij de behandeling  van  de   VreemdelingenH·et  2000 komen beide punten terug als ioorstel:   geen
verblijfsvergunning verlenen bij het \·olhouden  ·an de geldigheid van valse papieren, en bij het ontbreken
van    documenten.    En    ook    dan    wigt het tegenargument    van de rechtsbescherming vanuit    het
Vluchtelingenperdrag in de vorm van het verbod op refoulement.
m Dit is ongeveer 22.50 euro.
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asielsysteem. Aan de ene kant menen ze dat de regels niet serieus worden
genomen door asielzoekers zonder documenten, en dat daarmee de rechtsstaat
wordt aangetast. Aan de andere kant zijn ze bang dat het beleidsterrein van asiel
door het bredere publiek niet langer serieus wordt genomen, in die zin dat het niet
meer geloofwaardig is. en dat daarmee de politieke legitimiteit wordt onderrnijnd.

Er komt nogal wat commentaar op deze voorstellen, door voorstanders van ruim
beleid die dit een onacceptabele afweging vinden van rechtsbescherming tegen
afschrikking en legitimiteit, hoewel ook zij vinden dat er opgetreden moet worden
tegen oneigenlijke asielzoekers. Meerdere Kamerleden wijzen er op dat het
ontbreken van reisdocumenten nooit een reden mag zijn om iemand terug te sturen
naar een land waar hij aan vervolging zou kunnen bloot staan. Dat zou ook tegen
het verbod op refoulement ingaan zoals dat in het Vluchtelingenverdrag is
opgenomen. Een vergelijkbare redenering geldt voor het zich niet ophouden op de
aangewezen plaats. of het niet voldoen van leges.

Ook  nu,  net  als  in het Kamerdebat  van  1987,    komt de kwestie terug  van  de
vervoerders die mensen het land binnen brengen die geen of valse documenten
hebben. De VVD-fractie is er bijvoorbeeld verheugd over dat
luchtvaartmaatschappijen verplicht zullen worden om afschriften te maken van
reisdocumenten op risicovluchten. Daarnaast worden er 'gate-checks' ingesteld,
worden autoriteiten in de landen waar mensen op het vliegtuig stappen ingelicht
over hoe echte van valse documenten te onderscheiden, en komen er controles aan
de slurf op Schiphol. Dit alles om mensen met valse papieren, of zonder papieren
te weren, omdat zij bij afwijzing van een eventuele asielaanvraag moeilijk
uitzetbaar blijken.

3.2.2 Nood breekt wet
Net als in het Kamerdebat van 1987 spreekt ook nu een aantal Kamerleden over
chaos. de noodsituatie die ontstaan is en de noodzaak om daar iets aan te doen.
Alleen  is  de  toon  nu veel paniekeriger  dan  in   1987.  er  is  een echt crisisgevoel
ontstaan. Als eerste spreker in het Kamerdebat zet Wiebenga (VVD) meteen de
toon door te starten met deze constatering: 'Deze zomer stond in het teken van een
ontluisterende chaos bij de opvang van asielzoekers. Zij sliepen in de marsvelden.
getuige indringende beelden. Minister d'Ancona. belast met de opvang, vluchtte in
noodoproepen.... De oorzaak van die wantoestanden  in de zomer is volgens mijn
fractie tweeerlei. Om te beginnen ligt het natuurlijk aan de grotere toeloop van
asielzoekers. Daarnaast ligt het aan de stagnatie in de huisvesting van toegelaten
personen, vluchtelingen of gedoogden' (TK 87-6529). Na Wiebenga namen ook
enkele andere sprekers woorden in de mond die de nood moeten aangeven. Zo
meende  Van  den  Berg  (SGP)  dat 'Nood breekt wet....in meerdere opzichten  een
passend motto voor dit debat [zou] kunnen zijn. De regering heeft in ieder geval
een noodsituatie aanwezig geacht, getuige een aantal noodgrepen in dit
wetsvoorstel'. Volgens hem staan er eigenlijk twee soorten nood tegenover elkaar:
'Aan de ene kant de noodsituatie waarin de overheid, en eigenlijk onze hele
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samenleving, terecht ZU n gekomen door de ontwikkeling van

vluchtelingenstromen....    Aan de andere kant staat de noodsituatie    van    de
vluchteling.... Het probleem  is nu dat beide soorten nood geheel verschillend van
aard zijn: als het ware en collectieve noodsituatie tegenover een individuele nood,
en weeg dat maar eens objectiefaf.(TK 87-6549).

Diametraal tegenover degenen die uiteindelijk de noodsituatie van Nederland
benadrukken, staat Sipkes (Groenlinks) die zich juist afvraagt waarom deze
vergaande aanscherping van het beleid nodig is. Zij meent dat het om relatief
kleine aantallen asielzoekers gaat, in het licht van het totaal aantal immigranten.
waarvan  ook  nog  eens  een 'zeer ruime meerderheid....mogelijk in aanmerking
[blijkt] te komen voor een status' (TK 87-6535).

Hier is een klassieke situatie van ambiguiteit in het benoemen van
gebeurtenissen als een crisis, zoals Edelman (1977) en Hirschman die beschreven
hebben. Aan de ene kant bevindt zich de zittende regering en politici die hen
volgen, die menen dat er sprake is van een dreiging van buitenaf die ter hand moet
worden genomen met forse maatregelen die de autoriteit van de regering
uitbreiden. Zij benoemen de status quo als een aantasting van centrale waarden, in
dit geval de rechtsstaat. En gebruiken daarbij vage aanduidingen van aantallen als
symbolen. Aan de andere kant staan de tegenstanders van de regering die met
dezelfde vage aanduidingen van aantallen stellen dat er geen sprake is van een
crisis, en daarmee de suggestie wekken van een machtsspel door politici. Daarmee
worden beide benaderingen die er zijn voor het benoemen van problematische
situaties (Edelman 1977,44-5) tegelijkertijd opgeroepen.

Het doel van het regeringsbeleid is het aantal mensen dat hier asiel aanvraagt te
verminderen. Dan gaat het vooral om de mensen die 'onterecht' asiel aanvragen, en
speciaal als zij dan ook nog geen papieren hebben, zodat ze na afwijzing moeilijk
teruggestuurd kunnen worden naar het land van herkomst of van eerste opvang: de
'technisch niet-uitzetbaren'. De meeste Kamerleden kunnen zich hier in vinden.
Om tegen te gaan dat deze mensen naar Nederland komen worden veel
maatregelen genomen. De belangrijkste daarvan is het in het leven roepen van
sancties voor vervoerders die mensen het land in brengen die geen papieren
hebben en ook geen vluchteling zijn. Aan vervoerders wordt een kopieplicht
opgelegd, zodat het zoekmaken van documenten niet zinvol meer is voor
asielzoekers. Zoals het kabinet het formuleert: 'vervoerders [moeten] het toch
reeds door hen uitgeoefende toezicht mede aanwenden in het rechtmatig belang
van de Nederlandse staat.' Het kabinet ziet in dat hierdoor de vrijheid van
internationaal verkeer belemmerd kan worden, maar ze stelt het belang van 'de
beveiliging van de Nederlandse rechtssfeer tegen technisch niet-verwijderbare
vreemdelingen' daarboven, met name '[n]aarmate van het verschijnsel van de
technisch onverwijderbare vreemdeling meer gevaarzetting uitgaat voor de interne
veiligheid, openbare orde en rust van Nederland.' (TK 22735. nr.3, p. 15). Opnieuw
grote woorden die de grote dreiging aan moeten geven en kennelijk ook de te
nemen maatregelen moeten legitimeren. Ook hier is een belangenafweging
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gemaakt, maar de dreiging is z6 groot, we moeten wel hard optreden, lijkt de
achterliggende boodschap. Ook tegen deze maatregel rees een storm van protesten
van Kamerleden: van 'echte' vluchtelingen wordt dan wel niet geeist dat ze
papieren hebben. maar de vervoerder zou dan moeten uitmaken of iemand al dan
niet vluchteling is aan de hand van het verhaal dat op het eerste gezicht al dan niet
geloofwaardig is. Daarvoor is de baliemedewerker niet opgeleid. Het wordt een
afschuiven van de verantwoordelijkheid op vervoerders genoemd.

In feite wordt  hier de discussie  uit 1987 herhaald,  maar  nu  het  gaat  om  de
wetswijziging. In dit Kamerdebat wordt daarbij voor de eerste keer expliciet het
verband gelegd met veiligheidskwesties: niet alleen gaat het om de beveiliging van
de Nederlandse rechtssfeer tegen technisch niet-verwijderbaren, maar het gaat ook
om daadwerkelijk gevaar van technisch onverwijderbaren voor de interne
veiligheid. openbare orde en rust. Mensen zonder papieren worden voor het eerst

expliciet gedefinieerd als een (potentieel) gevaar. Het bieden van veiligheid, en
ook orde en rust in de openbare ruimte, is altijd gezien als 66n van de centrale
taken van de nationale overheid. Nu lijkt het alsof de crisis zo groot is dat dit niet
meer gewaarborgd kan worden. Er dreigt dus gevaar voor de rechtsstaat, maar ook
voor de interne veiligheid. En de grote hoeveelheid asielzoekers dragen hienan de
schuld, met name degenen zonder documenten zijn een gevaar. Een 'bestuurlijke
onmacht' is het 'noodzakelijke gevolg' van een 'structuurloze stroom van
asielverzoeken' (TK 22735. nr.3, p.30). Daar moeten dringend maatregelen tegen

genomen worden. Hier wordt, ook voor het eerst op dit beleidsterrein, expliciet
erkend dat er sprake is van sturingsproblemen. De oorzaak daarvan wordt gelegd
bij veranderende mondiale migratie. De oplossing wordt gezocht in verbeteringen
in procedures, in dit geval de asielprocedure, en in het verfijnen van de
categorieen. Dit is den van de typische 'DOS-reacties' die in hoofdstuk 1 van dit
boek beschreven zijn (Van Gunsteren en Van Ruyven  1995).

De asielprocedure moet dus versneld worden. Daartoe worden, zoals gezegd,
twee nieuwe categorieen ingevoerd: de kennelijk ongegronde en niet-
ontvankelijke asielverzoeken die versneld kunnen worden afgedaan, en de
tijdelijke verblijfsvergunning'7. Deze versnelling van de asielprocedure is volgens
het kabinet in het belang van Alle partijen. Het is niet alleen in het belang van de
Nederlandse rechtsstaat. maar ook van de 'werkelijk asielgerechtigde'. Net als in
1987 wijst het kabinet er op dat deze mensen namelijk de dupe dreigen te worden
van de gang van zaken. Het kabinet gebruikt dus ook nu weer het argument van de
goeden lijden onder de kwaden (het 'eigen bestwil' argument), en vage
aanduidingen van aantallen: volgens het kabinet is het notoir dat 'een groot

Beide maatregelen worden ook in de rest van Europa inge5oerd. In deze vorm zijn ze grotendeels
ontleend aan de imrstellen ian de Commissie Mulder. Dit is een commissie die de regering adviseerde
o,er herziening s an de asielprocedure. Het eindrapport '  Door,·ele ,·reemdelingen bezocht...'1 Eindrapport
C ommissie Anal>·se Asielprocedure en op,·ang asielzoekers' ,erscheen op 22 april 1991, De commissie
werd   in   de   w andelgangen genoemd naar haar voorzitter mr. A. Mulder. De herziening van de
vreemdelingenwel die hier besproken ,#ordt is gedeeltelijk gebaseerd op poorstellen van deze commissie.
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percentage van die verzoeken in wezen uit oneigenlijke motieven of op ontoerei-
kende gronden wordt gedaan."8 In deze zelfde passage suggereert het kabinet dat
de 'verstopping' van de asielzoekerscentra en de ROA te wijten zou zijn aan de

99kono-gevallen die daar tot dan toe in worden opgevangen. Ten slotte stelt het
kabinet dat het snel geven van uitsluitsel 'ook in het belang is van degenen die
oneigenlijk gebruik van de asielprocedure proberen te maken' (TK 22735, nr.3,
p.30), want in de praktijk wordt vaak de klacht geuit dat asielzoekers, alleen al
omdat de procedure zo lang duurt, in psychische problemen komen. Dit is een
opmerkelijke redenering. Het afwijzen binnen 24 uur wordt hier als reden gegeven
voor het voork6men van psychische problemen (het is te zielig voor hen). Op
andere plaatsen worden juist de lange procedures genoemd als doel op zichzelf
voor asielzoekers en als grond voor aanzuigende werking, het tegendeel dus van
het opleveren van psychische problemen (het is te prettig voor hen). Het lijkt dat
de argumenten voor het versnellen van de procedures enigszins verschuiven al
naar gelang de context waarin ze worden toegepast. Er is dus ook hier sprake van
een zekere ambigurteit in de termen, die het mogelijk maakt om dan het ene, dan
het andere aspect meer te benadrukken.

3.2.3 Snelle procedures en rechtswaarborgen
Alle Kamerleden zijn het met het kabinet eens dat de asielprocedures sneller
moeten. Zo zegt Wolffensperger (D66); 'Een versnelling van de procedure is
evident noodzakelijk, ook in onze ogen, zij het niet ten koste van alles: En hier ligt
meteen ook het grote verschil tussen voorstanders van strikt en voorstanders van
ruim asielbeleid. De eersten vinden dat voor het versnellen van de asielprocedures
er enige concessies gedaan kunnen worden ten opzichte van de rest van de
Algemene Bestuurswet (ABW), waar de Vreemdelingenwet onder valt, omdat het
in hun ogen voldoende rechtsbescherming geeft als er een beroep op de rechter
mogelijk is. Zij wijzen daarbij ook op de ons omringende landen waar volgens hen
dit soort regelingen voorkomen (het onvermijdelijkheidsargument). Zo weegt de
VVD-fractie volgens Wiebenga in beginsel zo af dat 'wij vooralsnog krachtig de
voorkeur geven aan een grootscheepse verkorting van de asielprocedures, inclusief
het voorstel van de regering met maar 66n mogelijkheid van beroep' (TK 87-
6532). Ook Schutte (GPV) kan achter deze afweging staan: 'het zou niet veel

.8 Deze opmerking lijkt trouwens niet volledig op cijfers te berusten. Ongeveer  1 0 6  1 5% van de aanvragen
wordt op dit moment kono verklaard. Dat wil dus zeggen dat de rest op dit moment niet als zodanig
benoemd wordt in de asielprocedure. Het aanhalen s an de grote aantallen fraudeurs en gevallen van
misbruik lijkt niet geheel vanzelfsprekend in de ondersteuning van het inpoeren ,·an kono-gronden. Het
blijkt  ook  niet  als    verklaring te worden gezien  x oor de organisatorische problemen binnen de asielketen
zoals die in 1995 in de Evaluatie-rapporten van de Algemene Rekenkamer. Berenschot en Regioplan die in
1995 verschijnen. Deze wijzen op de slechte afstemming tussen de verschillende betrokken organisaties en
de slechte kwaliteit van beschikkingen die procedures oproepen.
9g Zoals ook later blijkt uit de Evaluatie-rapporten blijven de AZC's en de ROA ook na invoering van 'kono'
verstopt. en weI omdat Justitie mensen die recht hebben op een vvtv deze niet verstrekt en ze in procedure
houdt. Het kabinet lijkt dus voor invoering van de kono-gronden redenen aan te halen die volgens deze
evaluatierapporten niet volledig in overeenstemming zijn met de werkelijkheid
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moeite kosten, de argumenten te noemen op grond waarvan....hoger beroep ook in
vreemdelingenzaken mogelijk zou moeten zijn, ook al kent het huidige recht die
mogelijkheid niet. Daar staat echter voor mij 6dn doorslaggevend argument
tegenover: dit wetsvoorstel zal eindelijk instrumenten moeten bieden om het grote
en mogelijk nog verder stijgende aantal asielverzoeken binnen een redelijke tijd af
te handelen. Het grote knelpunt in het vreemdelingenrecht is naar mijn mening
niet de rechtspositie van de asielzoeker, maar de lange tijd die gemoeid is met het
verkrijgen van een definitief oordeel over de status van de vreemdeling (TK 87-
6542).

Ook voorstanders van ruim asiel vinden versnelling belangrijk, maar alleen als
dat met volledige rechtsbescherming samengaat. Zoals Wolffensperger het
uitdrukt: 'Hier heeft de vrees voor de lengte van de procedure geleid tot een
onaanvaardbare aantasting van de rechtsbescherming' (TK 87-6537).

Een heel belangrijke verandering in de nieuwe Vreemdelingenwet is de
hierboven genoemde invoering van slechts 66n keer toegang tot de onafhankelijke
rechter, dat wil dus zeggen het uitsluiten van de mogelijkheid tot hoger beroep. Dit
is het punt waarop het debat uiteindelijk uitloopt. Het kabinet en met name VVD
en CDA maken de afweging van belangen op die manier dat de versnelling van de
procedures het zwaarste weegt, de PvdA, D66 en Groenlinks hechten meer aan
zorgvuldigheid en gelijke behandeling van vreemdelingen. Ook dit is een dilemma
waarbij iedereen naar een evenwicht zoekt en dat ook door vrijwel iedereen
aangehaald wordt tijdens het debat, nadat Van Traa (PvdA) ermee begonnen is,
maar dat voortdurend anders ingevuld wordt. Snelheid en zorgvuldigheid zijn
kennelijk allebei verhaallijnen waarin iedereen zich kan vinden, maar die zeer
uiteenlopend worden ingevuld door beide discours coalities.

Het kabinet verdedigt de uitsluiting van het hoger beroep met de stelling dat
'van de Awb afgeweken zal moeten worden, wil het migratievraagstuk nog
enigszins beheersbaar blijven' (TK 22735, nr.5, p.5). Ook hier maakt het kabinet
de afweging dat het onbeheersbaar worden van het migratievraagstuk opweegt
tegen het verminderen van rechtsbescherming. Met name deze uitsluiting van het
hoger beroep is een hot item in het debat dat volgt, maar ook het onthouden van
schorsende werking is een belangrijk punt. Het CDA zegt zich te realiseren dat het
stelsel van rechtsbescherming voor vreemdelingen afwijkt van dat voor de eigen
onderdanen. Hun opmerking hierover in eerste reactie op het wetsvoorstel wordt
gevolgd door de vraag of 66n en ander soms in strijd komt met artikel 8 van EG-
richtlijn 64/221. De PvdA daarentegen maakt zich erg druk over deze
ongelijkheid. Zij meent dat het uitsluiten van het hoger beroep zich niet verdraagt
met de algemene rechtsprincipes (TK 22735, nr.4, p. 18). Het kabinet meent dat het
vreemdelingenrecht een 'eigenheid' heeft. Aan haar beleid ligt ten grondslag dat op
basis van het nationaliteitsbeginsel de vreemdeling 'niet in ieder opzicht de gelijke
waarborgen en rechten geniet als de nationaal' (TK 22735, nr.5, p.20). Met name
de PvdA, D66 en Groenlinks hebben hier problemen mee. Voor Van Traa (PvdA)
gaat het om de vraag in hoeverre je dezelfde principes zoveel mogelijk en zo goed
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mogelijk overeind wilt houden in verband met het gelijkheidsprincipe (TK 87-
6598). Wolfensperger (D66) haalt een anonieme 'zeer hoog geplaatste rechter' om
de situatie duidelijk te maken: als je ruzie hebt over een kippenhok kun je in drie
instanties doorprocederen, maar als je het land wordt uitgesodemieterd, kun je
amper 66n keer naar de rechter' (TK 87-6537). D66 kan aannemen dat enige
afwijking van de Vreemdelingenwet ten opzichte van de Awb gerechtvaardigd is,
maar is niet overtuigd van de mate waarin dat hier geschiedt. Het kwam D66 voor
'dat een prioriteit van kwantitatieve overwegingen boven kwalitatieve als een rode
draad door het wetsontwerp loopt' (TK 22735, nr. 8, p.8). Voor GroenLinks geldt
dat gelijke behandeling van Nederlanders en vreemdelingen het uitgangspunt moet
zijn en blijven, ook en vooral op het terrein van rechtsbescherming, inclusief het
recht op hoger beroep.'(TK 22735, nr.8, p.9).

Het kabinet stelt met betrekking tot de uitsluiting van hoger beroep: 'Men
verstaat ons in dit verband wel: wij hebben niet betoogd - en wij willen dat ook
niet doen - dat op de uitsluiting van hoger beroep in vreemdelingenzaken uit
oogpunt van maximale rechtsbescherming niets af te dingen is.' (TK 22735, nr.5,
p.23) Echter andere belangen wegen zwaarder, dat is de achterliggende reden
voor het toch doorzetten van het uitsluiten van hoger beroep. Zij overweegt daarbij
ook: (TK 22735, nr.5, p.17): 'Wij hebben in de memorie van toelichting de keuze
voor rechtspraak in 66n instantie voornamelijk beargumenteerd vanuit de
noodzaak de duur van het verblij f van procederende vreemdelingen uit budgettaire
overwegingen drastisch te bekorten.' Om de kosten te drukken is het 'noodzakelijk'
de duur van de procedure te bekorten, en daarmee ook het rechterlijke traject in
die procedure. De procedure moet daarnaast bekort worden om worteling van
asielzoekers te voorkomen. Het kabinet erkent dat er 'zeker argumenten zijn die
pleiten v66r het invoeren van rechtspraak in twee feitelijke instanties ook in
vreemdelingenzaken'. Ze doelt daarmee waarschijnlijk op rechtseenheid,
rechtsbescherming en rechtsontwikkeling. Hiermee definieert het kabinet
gedeeltelijk de gemeenschap zoals zij die ziet.

D66 en PvdA vinden het uitsluiten van het hoger beroep dermate belangrijk dat
ze amendementen indienen om een vorm van hoger beroep mogelijk te maken,
zonder dat de procedures verlengd worden. Wolffensperger (D66) stelt
'kortsluiting' voor waarbij zowel in eerste aanleg als in hoger beroep bij de Raad
van State waar mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening en de hoofdzaak,
namelijk het beroep, gelijktijdig worden afgedaan (TK 87-6538). Van Traa (PvdA)
stelt twee compromissen rond het hoger beroep voor, waarvan het belangrijkste is
het invoeren van een verlofsysteem voor hoger beroep, en het ander is een hoger
beroep dat niet altijd schorsende werking heeft (TK 88-6603)1". Het kabinet blijft
bang voor het uitblijven van de versnelling van procedures in deze gevallen en
besluit uiteindelijk, met steun van de meerderheid van de Kamer, tot alleen het
invoeren van een mogelijkheid tot cassatie in het belang der wet.

"*' Beide voorstellen komen terug bij de nieu 'e Vreemdelingenwet 2000.
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Bij het afwegen van de noodzaak van rechtsbescherming komt minister Hirsch
Ballin ook met het kostenaspect naar voren, maar hij benadrukt dat het om meer
gaat dan budgetten alleen. 'Het gaat in feite om het functioneren van een
rechtsstaat die goed is maar niet gek...' (TK 89-6643).

D66 formuleert het zo dat de 'terechte zorg om de kwantitatieve problematiek
niet ten koste zal mogen gaan van de kwalitatieve zorg. Het is een 'spanningsveld'
tussen een snellere en meer effectieve toelatingsprocedure van asielzoekers en het
stelsel van rechtsbescherming. (TK 22735, nr.4, p.5). Tijdens het debat formuleert
Wolffensperger (D66) het wat forser: 'Ik heb bij het bestuderen van deze wet de
indruk gekregen dat er sprake is van een voortdurende rode draad van een
spanningsveld tussen kwantiteit en kwaliteit, of misschien moet ik zeggen een
spanningsveld tussen de vrees voor kwantiteit en kwaliteit....   066   [is]   van
mening....dat  in de voorliggende  wet de vrees  voor die kwantiteiten  het  op  een
aantal punten in te vergaande mate gewonnen heeft van de zorg voor de kwaliteit
van onze rechtsstaat. Daarbij is ons uitgangspunt dat de kwaliteit van een
rechtsstaat niet alleen is af te meten aan de bejegening van de eigen onderdanen.
De kwaliteit van de rechtsstaat is net zozeer, en misschien wel juist met name,
afhankelijk van de waarborgen die wij toekennen aan vreemdelingen.' (TK 87-
6537)

Het aspect van de rechtswaarborgen is adn van de belangrijkste geschilpunten
tussen degenen die zich kunnen vinden in dit wetsvoorstel en degenen die dat niet
kunnen: het is de centrale kwestie waar dit debat om draait. De voorstanders van
het wetsvoorstel menen dat er in voldaan is aan de minimumvoorwaarde 'dat het
oordeel van de rechter behouden blijft', zoals Wiebenga het uitdrukt. Hij meent
dat 'het op zichzelf denkbaar is dat er meer dan 66n rechterlijke instantie is, maar
in de afweging die wij hier moeten maken, vinden wij dat het kabinet niet
onverantwoord bezig is'(TK 87-6531). Zijn fractie geeft er 'vooralsnog krachtig
de  voorkeur....aan een grootscheepse verkorting  van de asielprocedures, inclusief
het voorstel van de regering met maar 66n mogelijkheid van beroep' (TK 87-
6532). Als er na deze uitspraak geroep komt vanaf de tribune schorst de voorzitter
de vergadering voor enkele ogenblikken. Daarna benadrukt Wiebenga hierna dat
volgens hem dit wetsvoorstel 'zich geheel binnen de grenzen van de rechtsstaat
bevindt....binnen de internationale verdragsorde is gebleven,  [en] ook binnen  de

grenzen van onze Nederlandse Grondwet.'
Andere Kamerleden denken daar heel anders over. Zij halen daarbij meerdere

malen de kritische commentaren aan die voorafgaand aan deze bespreking in de
Kamer door individuele juristen, zoals professor de Haan, maar ook door meerdere

organisaties, zoals de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak, zijn gegeven.
Ook zij verhouden zich dus rechtstreeks tot het publiek, zij het tot een ander deel
van het publiek. Dat geldt ook voor Van Traa die hen aanhaalt als hij de situatie
bespreekt als een evenwicht tussen 'snelle procedures - ook als je met grotere
aantallen te maken krijgt - en de noodzakelijke waarborgen en rechtsbescherming'
(TK 87-6597).
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Een aanverwant thema bij de rechtsbescherming en rechtswaarborgen is dat van
de vrijheidsbeperkende en met name vrijheidsbenemende maatregelen. Ook rond
dit thema wordt fors gediscussieerd. Sipkes (Groenlinks) verzet zich tegen alle
maatregelen op dit vlak tegen asielzoekers. Voor haar lijkt het dat je behandeld
kunt worden alsof je een strafbaar feit pleegt of verdacht wordt als je asiel
aanvraagt. Ze heeft grote moeite met de vrijheidsberoving, met name omdat
daaraan geen limiet gesteld is: 'Nergens wordt bijvoorbeeld aangegeven waarom
wie waar hoe lang gevangen gehouden kan of mag worden' (TK 87-6535). Ook
andere partijen hebben moeite met het ontbreken van termijnen van de
detentieduur. Van Traa (PvdA) gaat hierop uitgebreid in. Het mag niet zo zijn dat
strafrechtelijke zaken in feite gunstiger uitpakken voor de betrokkene dan
asielzaken. Het kabinet voert een meldingsplicht in voor het geval een asielzoeker
langer dan een maand in bewaring wordt gehouden.

Vrijheidsbeneming wordt in dit voorstel met name ingevoerd voor de gevallen
van kennelijk ongegrondheid of niet-ontvankelijkheid. Dan gaat het bij
vrijheidsbeneming aanvankelijk om te voorkomen dat verdere toegang tot het land
wordt verkregen, en later om uitzetting te kunnen waarborgen. Dat wil zeggen, om
te voorkomen dat men onderduikt. Het kabinet stelt dat 'we sterke aanwijzingen
[hebben] dat niet op substantiele schaal wordt ondergedoken' (TK 22735, nr.9,
p.20). Opnieuw komen hier dus vage aanduidingen van aantallen naar boven'o:

3.2.4 Nieuwe categoriean
Met de Vreemdelingenwet worden meerdere nieuwe categorieen ingevoerd. Op de
eerste plaats is dat een categorie voor degenen waarvan de asielaanvraag in een
versnelde procedure wordt afgehandeld: de kennelijk ongegronde en niet-
ontvankelijke aanvragen. Een andere categorie die in de Vreemdelingenwet zelf
wordt opgenomen is die van de voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv)
Een centraal punt in het wetsvoorstel is het regelen van de verblijfsrechtelijke
positie van de zogenaamde 'gedoogden'. Dit is een nieuwe categorie, een nieuwe
constructie die nodig is nu blijkt dat er mensen asiel aanvragen waarop de
bestaande categorieen niet van toepassing geacht worden. Zij worden niet zozeer
individueel vervolgd (dat wil zeggen, zij hebben niet mdtr te vrezen dan hun
landgenoten), maar kunnen gezien de algemene situatie in hun land van herkomst
niet worden teruggestuurd. Deze mensen werden tot nu toe dan ook niet
teruggestuurd, maar kregen ook geen verblijfsvergunning. Zij werden

,102
'gedoogd . Naast deze gedoogden waren er ook vreemdelingen die met velen

]()1

Bij politiecontroles op illegalen blijkt dat er zelden ex-asielzoekers onder de illegalen zitten. Het js
mogelijk dat Europese harmonisatie in dit geval een doel op zichzel f is.
102 De kwestie van de gedoogden speelt al veel langer.  In de het Kamerdebat  in  1987 kwam dit ook al aan
de orde, maar er zijn toen geen maatregelen genomen. Destijds stelde o.a. Van Es voor om de categorie
'tijdelijke vluchtelingen' te introduceren voor degenen die niet onder de criteria van het
Vluchtelingenverdrag vallen of onder  3 EVRM, maar wel onder de criteria van het vluchtelingenverdrag
van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAU). Zij nam dit over van prof. Kooijmans (de latere

minister van Buitenlandse Zaken). De Commissie Mulder heeft   in   1991 voorstellen gedaan  voor  het
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tegelijk uit het voormalige Joegoslavie vluchtten. Deels kwamen zij in Nederland
terecht. UNHCR gaf op dat moment het advies  om hun aanvragen niet individueel
te behandelen maar hen op te nemen als ontheemden. Daarvoor stelde het kabinet
de TROO in: de Tijdelijke Regeling Opvang Ontheemden.                                                1

Het kabinet geeft aan dat een wettelijke regeling voor ontheemden echter       1
noodzakelijk is omdat het 'gezien de over de hele wereld toegenomen politieke en
maatschappelijke instabiliteit, helaas niet uitgesloten is dat het verschijnsel van
ontheemding zoals zich dat in het voormalige Joegoslavie voordoet, zich elders
kan manifesteren, ook in dat deel van de wereld waar een beroep op Europese
landen gedaan zal worden  om  deel te nemen aan opvang van ontheemden.'

Om de ontheemden niet zonder enige status en rechten onbeperkt te laten
wachten, stelt het kabinet nu voor om voor hen een wettelijke regeling in het leven
te roepen. Voor deze ontheemden en voor de gedoogden wordt dat de
voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv). Dat geeft hen enige vorm van
zekerheid en daarnaast is het de bedoeling dat door het geven van een vvtv de
doorstroming uit de ROA bevordert. Deze Regeling Opvang Asielzoekers is
namelijk al lange tijd verstopt mede omdat de gedoogden in de asielprocedure
worden gehouden (door het niet geven van een beschikking) en dus lange tijd in de
opvang moesten blijven. De vvtv kan tot drie jaar na verlening worden
ingetrokken. Als dat niet gebeurt wordt de vvtv na deze drie jaar omgezet in een
gewone verblijfsvergunning, de betrokkene kan dan verhuizen naar een gewone
woning en plaats maken voor iemand anders. Een verder voordeel van de vvtv is
dat het de oorspronkelijke asielaanvraag (in het geval van ontheemden) buiten
behandeling zou stellen, waardoor het justitieel apparaat ontlast zou worden (TK
22735, nr.3, p.10). Op dit voorstel barst een storm van protesten los, binnen (en
buiten) de Kamer. Men wijst op de onrechtvaardigheid van het onthouden van een
betere status aan mensen die daarop wel recht zouden hebben. De
vluchtelingenstatus en de vtv-humanitair geven recht op gezinshereniging, maar
ook bijvoorbeeld op scholing en werk, de vvtv niet. In de praktijk blijkt dat de
gedoogdenregeling zoals de regering die voorstelt ook niet werkt: vrijwel niemand
vraagt hem aan. Daarop besluit het kabinet dat de vvtv ook ongevraagd verleend
kan worden, maar dat de administratie in het geval van ontheemden na verloop
van tijd wel het geval individueel beoordeelt, en een passende status verleent.

Met het invoeren van weer een nieuwe status ligt het voor de hand dat een
intensieve discussie gevoerd wordt over de verhouding tussen de verschillende
statussen, de noodzaak van het invoeren van een nieuwe status en de verhouding
tot de wereldvluchtelingenpopulatie. Inderdaad vragen bijna alle fracties, en ook
de Raad van State naar de motivering van het onderscheid tussen de bestaande
vtv-humanitair en de vvtv. De PvdA vraagt zich af of deze verdere verfijning nu
werkelijk veel oplost waar immers veel asielzoekers ook nog aanspraak zullen

wettelijk regelen van de rechtspositie van deze mensen. Hierop zijn de huidige voorstellen gebaseerd. In de
Vreemdelingenwet 2000 zal aan iedere vluchteling, asielgerechtigde en 'vvtv-er' slechts een tijdelijke
r-erblijfsvergunning worden verleend.
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kunnen maken op de C-status: de vtv-humanitair. De fractie pleit ervoor
voldoende beleidsruimte te laten om deze status toe te kennen ook als iemand niet
onder de genoemde categorieen valt (TK 22735, nr.4, p. 17). Het kabinet antwoordt
dat bij een beoordeling van een aanvraag om toelating op klemmende humanitaire
gronden altijd de 'klemmendheid van het individuele belang bij de toelating en het
algemene publieke belang bij een eventuele afwijzing van de aanvraag tegen
elkaar afgewogen' worden (TK 22735, nr.5, p. 10). Als het algemene belang niet
(langer) in redelijkheid kan opwegen tegen het individuele belang wordt zo'n
aanvraag ingewilligd. Hier komt het terugkerende thema 'evenwicht' naar voren,
ditmaal in een afweging van het individuele belang van toelating tot Nederland en
het algemene belang dat Nederland kennelijk altijd heeft bij het niet toelaten van
vreemdelingen. Opvallend is dat niemand dit thema ter discussie stelt. Het lijkt
daarmee onomstreden. Niet-toelaten is in het Nederlands belang, toelaten is dat
niet. Het Nederlands belang wordt niet verder gedefinieerd, alsof meteen duidelijk
is wat dit betekent. In ieder geval wordt het als losstaand van het belang bij het
verlichten van het wereldvraagstuk van vluchtelingen gezien.

Bij beoordeling voor een vvtv is de algehele situatie in het land van herkomst
'cruciaal', maar niet 'doorslaggevend' (TK 22735, nr.5, p. 11). Het kan voorkomen
dat een asielzoeker in zijn speciale omstandigheden toch terug kan naar het land
van herkomst. Ook de 'mate waarin de Nederlandse openbare orde wordt bedreigd'
is van beslissende betekenis voor het onthouden van de gedoogdenstatus.
Achterliggende gedachte bij deze formulering is de vrees voor aanzuigende

werking. Hier komt het uiterst gevoelige punt aan de orde van de openbaarheid
van de criteria voor gedoogdenstatusverlening, en welke dan de gedoogdenlanden
zijn. De VVD en Groenlinks vragen hier naar (TK 22735. nr.4, p. 13 en 14). Het
kabinet antwoordt dat dat geen zaak is voor openbaar debat, maar dat in besloten
zitting hierover gepraat kan worden. Het argument van aanzuigende werking
speelt ook hierin een grote rol. Als openbaar is dat mensen uit bepaalde landen
vanuit Nederland niet teruggestuurd zullen worden zal dat niet alleen mensen uit
die landen, maar ook mensen uit de bijvoorbeeld Duitsland en Belgie aantrekken,
die van daaruit mogelijk wel uitgezet kunnen worden. Het argument van de
aanzuigende werking weegt ook in dit geval zwaarder dan de openbaarheid en
controleerbaarheid van beleid.

De 'beleidsmatig niet-verwijderbaren' zijn een veel besproken categorie. Het
kabinet legt er de grootst mogelijke nadruk op dat het hier dan wel gaat om
mensen die niet uitgezet kunnen worden vanwege de (mensenrechten)situatie in
het land van herkomst wat een schending van 3 EVRM zou kunnen opleveren,
maar dat er toch een individuele toets nodig is om te bezien of desondanks deze
specifieke vreemdeling ook niet uitgezet kan worden. Als de individuele toetsing
losgelaten zou worden, zou er sprake zijn van groepsgewijze toelating. Dat roept
het spookbeeld van de aanzuigende werking op. Daarom staat de individuele toets
buiten kij f
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Het kabinet ziet een belang van het wettelijk vastleggen van de positie van
gedoogden onder andere in het beginsel van behoorlijk bestuur: er moet ook in het
vreemdelingenrecht binnen redelijke termijn een beslissing worden verkregen (TK
22735, nr.3, p.20). Het mag niet zo zijn dat de overheid het min of meer in haar
macht zou hebben deze titel te verlenen of te onthouden door de vreemdeling lang
in de eerste aanleg te houden en de eindbeslissing uit te stellen totdat de beletselen
voor uitzetting met zekerheid zijn vervallen. Dan is er sprake van 'willekeur',
meent het kabinet (TK 22735, nr.3, p.20). Daarom moet de gedoogstatus ook
worden gegeven aan degenen die na een jaar in eerste aanleg nog geen
eindbeslissing hebben gekregen, zonder dat dit door hun eigen toedoen komt. In de
artikelsgewijze behandeling nuanceert het kabinet dit voorstel zodanig dat 'om
klemmende redenen de termijn  met  een  hal f jaar wordt verlengd'. Gedacht  moet
worden aan de massaliteit van aanvragen. Bepaalde fracties verzetten zich tegen
deze 'fatale termijn', zoals ze zich daar ook bij de Commissie Mulder tegen
verzetten, en inderdaad wordt deze niet ingevoerd. Het CDA voert als argument
aan dat bij fatale termijnen de zorgvuldigheid geweld aan wordt gedaan onder
tijdsdruk (TK 22735, nr.4, p. 11). Het kabinet trekt daarop het voorstel in en wijst
voor het geval van niet beslissen door de administratie op de mogelijkheid van
'fictieve weigering.

1 103

Er zijn inmiddels in het vreemdelingenbeleid niet alleen vele categorieen
vreemdelingen geconstrueerd, er zijn zelfs meerdere categorieen niet-
verwijderbaren, waarvan er twee 'officieel' gedoogd worden en tan officieel niet
wordt gedoogd, maar waartegen ook niet veel gedaan kan worden in de zin van
uitzetting, zodat ook die categorie in de praktijk gedoogd wordt. Het kabinet
noemt deze mensen '(bewust) niet verwijderde niet-toegelatenen' (TK 22735,
nr.3, p. 17) en deelt ze in drieen in: de beleidsmatig niet-verwijderbaren, de
maatschappelijk niet-verwijderbaren, en de technisch niet-verwijderbaren. Hoewel
dit heel verschillende categorieen zijn wordt met het gebruiken van de term 'niet-
verwijderbaren' voor allemaal toch een soort gemeenschappelijke factor benoemd.
In ieder geval zon het geen 'echte' vluchtelingen en vormen ze een probleem
waarvoor een praktische oplossing gezocht moet worden.

Hierboven ben ik ingegaan op de categorie beleidsmatig niet-verwijderbaren.
De maatschappelijk niet-verwijderbaren ziln degenen die om
'beleidsopportuniteitsredenen' niet worden uitgezet, 'bijvoorbeeld omdat de
verwijderingshandeling zoveel publieke onrust zou veroorzaken of wegens lage
prioriteitsstelling bij de met de uitvoering van de uitzetting belaste politiediensten.'
(TK 22735, nr.3, p. 18). Hierop wordt noch in het schriftelijk materiaal, noch
tijdens het debat ook nog maar 6dn keer teruggekomen. De Commissie Mulder

103 In  de Evaluatie rapporten  uit  1995  komt naar voren  dat er slechts heel weinig vvtv's worden verleend
zodat er nog enorm veel mensen in de centrale opvang zitten zonder status (er wordt gesproken van
15.000). Het blijkt dan dat dit een beleidskeuze is van het Kabinet, vanwege de angst voor aanzuigende
werking.  Het is opvallend dat de situatie die  in 1993 'willekeur' wordt genoemd en niet-behoorlijk bestuur
in de praktijk voortduurt
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heeft al eerder deze lage prioriteitsstelling bij de politie aangekaart, maar het
kabinet ziet kennelijk geen mogelijkheid tot verandering van de situatie en laat het
dan maar zo.

Heel vaak komen de technisch niet-verwijderbaren terug in het Kamerstuk en in
het debat. Het wordt als onverteerbaar ervaren dat tegen dit 'verschijnsel' (TK
22735, nr.3, p. 15) zo weinig te doen is: 'Nederland kan gewoonweg niet van de
vreemdeling af' (TK 22735, nr.3, p. 17). 'Een van de grootste problemen van het
hedendaagse vreemdelingenrecht is het verschijnsel van de vreemdeling die zijn
nationaliteit verhult, waardoor deze Nederland in de onmogelijkheid brengt een
land aan te wijzen waar zijn toelating volkenrechtelijk gewaarborgd is.' (TK
22735, nr.3, p. 13). Voorstanders van strikt asielbeleid zijn dit met het kabinet
eens. Voorstanders van ruim beleid menen dat niet dit punt 66n van de grootste
problemen is, maar de vraag hoe je mensen zo goed mogelijk bescherming kum
bieden. Maar ook zij ervaren het als een probleem dat bepaalde mensen niet
kunnen worden uitgezet als hun asielaanvraag is afgewezen.

Het GPV kaart in zijn eerste reactie op het wetsvoorstel al aan dat zij verwacht
dat slechts voor een bepaald gedeelte van de grote groep gedoogden een oplossing
geboden wordt. Omdat erkend wordt dat het praktisch niet haalbaar is dat iedere
niet-toegelatene wordt uitgezet      blij ft      er een groep niet-toegelatenen      voor
onbepaalde tijd zonder status in Nederland. Dit is een bron van menselijk leed, en
van maatschappelijke problemen (TK 22735, nr.4, p.6). Ook de PvdA verwacht
dat er onvoorzienbare situaties kunnen ontstaan waarop ook de gedoogdenstatus
geen soelaas zal kunnen bieden (TK 22735, nr.4, p. 13). Het kabinet ontkende dat
er een groep overblijft waar niets voor geregeld wordt. Ze definieert het zo dat de
vvtv-ers 'wettelijk gedoogden' zijn. Daarnaast zijn er de technisch niet-
verwijderbaren en de illegalen. Die zijn dus niet 'wettelijk gedoogd.' Elders heeft
het kabinet echter erkend dat deze personen niet uitgezet kunnen worden, daarom
ook niet in vreemdelingenbewaring gehouden kunnen worden voor onbepaalde
tijd en dus vrij gelaten worden. Inderdaad is er geen sprake van officieel gedogen
in een dergelijk geval, maar het kabinet weet dat deze mensen in feite niet het land
uit kunnen en doet daar niets aan. Hier lijkt sprake van het in onmacht
wegdefinieren van een probleem, niet het oplossen ervan'04

Sipkes (Groenlinks) stelt een fundamenteel punt voor in de discussie over de
vvtv-status. Ze constateert  een ' inflatie van statussen'. 'Ooit hadden wij alleen  de
A-status, de B-status kwam en verdween, de C-status, de gedoogden, de vtv, de
TROO en nu de vvtv.' Zij vraagt zich af: 'Waarom gaan wij niet gewoon terug
naar 6dn status, een A-status en eventueel een vvtv die nadrukkelijk aan een

1<" Ook uit de Evaluatierapporten uit 1995 blukt dat er wel degelijk een groep mensen  is die zonder status
in Nederland verblijft. ofwel omdat ze in de procedure worden gehouden om 'aanzuigende werking' te
voorkomen, ofwel omdat ze niet uitgezet kunnen worden vanwege het ontbreken van documenten.
Daartegen is weinig te doen, ondanks beloften over het regelen hiervan in terugnameovereenkomsten met
herkomstlanden, eventueel in combinatie met regelingen over ontwikkelingsgeld. Hier is wei degeluk
sprake van gedogen: men weet dat het bestaat en men berust er in dat het blijft bestaan.
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termun van een jaar is verbonden, waarna gewoon beoordeling over het
vluchtelingenschap plaatsvindt' (TK 87-6535)105

Staatssecretaris Kosto antwoordt haar: 'Dat was in een tijd, waarin op jaarbasis
hier enkele tientallen mensen naartoe kwamen die als vluchteling toegang
vroegen. Het gaat thans om tienduizenden, onder wie velen die op oneigenlijke
gronden, hoe menselijk en begrijpelijk wellicht ook' (TK 89-6656). Later zegt hij
dat er eigenlijk juist een status minder is dan voorheen, in plaats van dat er een
status bij is gekomen: 'er zijn er twee geruild voor tan. Zo simpel is het. De
ontheemden en de gedoogdenstatus vervallen en de voorwaardelijke vergunning
tot verblijf komt ervoor in de plaats.' (TK 89-6658)

Deze hele discussie over verfijning en uitbreiding van aantallen categorieen
kan, zoals ik hierboven al heb aangegeven, ook gezien worden als een typische
DOS-reactie: de sturingsproblemen die ontstaan door de onoverzichtelijkheid en
fundamentele onzekerheid te lij f gaan door verdere verfijning van regels, dus door
besturingssysteem anders te ordenen.

3.2.5 Effectiviteit en illegaliteit
Een relatie met sturingsproblemen is ook te vinden in de twijfel aan de effectiviteit
en reikwijdte van de te nemen maatregelen. Daarover lopen de meningen nogal
uiteen. Niet altijd hecht iedereen er geloof aan dat de voorgestelde maatregelen
inderdaad ook tot de gewenste beheersbaarheid zullen leiden. Het kabinet stelt in
verband daarmee ook de regel: 'niet toelaten is uitzetten'. De Raad van State uit
haar twijfels bij de uitvoerbaarheid van de regel in de praktijk. Vanwege logistieke
problemen bij de vreemdelingendiensten en vanwege spanningen op de
arbeidsmarkt lopen theorie en praktijk in dit geval uiteen, meent de Raad. Er moet
dan ook geen valse hoop gewekt worden. Het kabinet antwoordt: 'Wij kunnen de
huidige onbeheersbaarheid van het illegalenprobleem niet als feit aanvaarden. Dit
geldt ook voor het gegeven dat het huidige vreemdelingenbeleid aanmerkelijk
frusteert, dat veel uitgeprocedeerden feitelijk onuitzetbaar blijken te zijn. Ons
streven blijft erop gericht om beide euvelen zoveel mogelijk terug te
dringen... .Niettemin geven  wij   de   Raad  toe  dat het praktisch niet haalbaar  zal
blijken iedere niet-toegelatene daadwerkelijk ook uit te zetten.' (TK 22735 B) Het
kabinet trekt het artikellid in, waarin bepaald werd dat de niet-inwilliging van de
aanvrage om toelating tevens de last tot uitzetting behelst. Het blijft echter
volhouden dat het w61 mogelijk is het aantal illegalen te verminderen via het
aanpakken van werkgevers. Dit ondanks de opmerkingen van de Raad over de
aansluitingsproblemen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en dat daarom
van de verhoogde strafbaarstelling van werkgevers niet te veel verwacht moet
worden. Het kabinet lijkt hier vast te willen houden aan een ideaal (of mythe) van

11)5 Dit is precies wat er in de nieuwe vreemdelingenwet 2000 gaat gebeuren. Er komt edn (tijdelijke) status
voor iedereen met dezelfde rechten. In de loop van de tijd blijkt namelijk dat mensen gaan doorprocederen
L oor een goede status.  Dat  is  dn  van de redenen waardoor de procedures  ook  na deze herziening  van  de
vreemdelingenwet  1994 lang blijven duren.

160



Wijziging van de Vreemdelingenwet 1994

beheersing van de bestaande chaos, mogelijk ook vanwege de politieke legitimiteit
bij het (kiezers)publiek. De Raad concludeert echter dat het wetsvoorstel 'niet de
pretentie verdient die de bewindslieden... .daaraan toekennen.... Bovenal geldt dat
de vereenvoudigingen illusoir zijn, afhankelijk als zij zijn van een
uitzettingsbeleid waarop in feite geen uitzicht bestaat.... Wordt daarbij gevoegd de
onaanvaardbare ingrepen in de rechtsgangen die voor de vreemdeling openstaan,
dan wordt duidelijk dat het gehele wetsvoorstel dat een vrij fundamentele
herziening  van het vreemdelingenrecht bevat, niet doelmatig en effectief is....  De
Raad is van oordeel dat de beperkingen die de werkelijkheid stelt thans erkend
moeten worden (TK 22735 B, p26/7). Het kabinet meent echter voldoende aan de
bezwaren van de Raad van State te zijn tegemoetgekomen met name met de
afzonderlijke beslissing met betrekking tot de eventuele schorsende werking van
het maken van bezwaar en het herstel van de AdviesCommissie Vreemdelingen
(ACV). Het kabinet streeft naar de beheersbaarheid van de situatie, waar de Raad

106meent dat de beperkingen die de werkelijkheid stelt erkend moeten worden
Ook in de Kamer wordt een discussie gevoerd over de effectiviteit van de te

nemen maatregelen. Die discussie begint als Wiebenga stelt dat de V=VD-fractie de
keuze maakt 'dat de immigratie niet verruimd, maar juist beperkt moet worden,
waarbij ruimhartig ruimte blijft voor echte vluchtelingen en niet meer voor
economische migranten' (TK 87-6533). Krajenbrink (CDA) reageert vol
verbazing. 'Dat is toch eigenlijk het beleid dat in de afgelopen jaren is gevoerd?'.
Als Krajenbrink stelt dat het gevaar van het soort opmerkingen als die van
Wiebenga is dat bij het Nederlandse volk de suggestie gewekt wordt dat op brede
schaal mensen op economische motieven worden toegelaten, antwoordt deze dat
hij slechts bedoelde te zeggen dat uitlatingen in de media zoals die van minister
Pronk van ontwikkelingssamenwerking waarmee volgens hem signalen werden
afgegeven dat immigranten welkom zouden zijn, niet verstandig zijn. Van Traa
(PvdA) reageert als door een wesp gestoken: 'De heer Wiebenga moet precies met
de gegevens omgaan. Op welke wijze denkt hij dat op dit moment door de
regering grootscheeps economische immigratie zou worden bevorderd? Dat is niet
juist. Als hij het artikel van de heer Pronk goed had gelezen, zou hij weten dat het
daarin niet gaat om door Nederland apart te bevorderen economische immigratie.
Het is een beschouwing over wat wij in heel Europa moeten doen met het
immigratievraagstuk. De heer Wiebenga zal het toch met mij eens zijn dat niet een
artikel van de heer Pronk de omvang bepaalt van de immigratie-aantallen en -
problemen waarmee heel West-Europa te maken heeft. Dat heeft toch wel iets
meer te maken met situaties na de val van de Berlijnse muur en met wat er in ex-
Joegoslavie gebeurt dan met een artikel van welke minister dan ook. Ik vind dat
wij dat ook in het oog moeten houden. Alles wat de heer Wiebenga zegt, is voor
een deel heel zinnig en overdacht. Als hij echter de suggestie wil wekken dat je

1()6 De  Evaluatie-rapporten  uit 1995 maken duidelijk  dat de procedures niet verkort  zijn.  en  dat  de
problemen rond de zogenaamde gedoogden' niet zijn verminderd.
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door wetgeving in staat bent om immigratie zeer ingrijpend te beperken, dan weet
hij niet wat de realiteit is van het Nederlandse beleid, de wetgeving vandaag de
dag, en van de situatie in Europa' (TK 87-6533). 'De heer Wiebenga wekt
constant de suggestie dat er sterk beperkt kan worden, maar ik vraag hem waar dat
dan zo ingrijpend zou kunnen, gezien de verdragsverplichtingen die wij hebben en
gezien de humaniteit die wij allemaal in stand willen houden' (TK 87 6534).
Wiebenga houdt er echter aan vast dat volgens hem met 'dit wetsvoorstel in
combinatie   met een flink aantal andere maatregelen. ..de stijging   van   de
immigratie die zich nu voordoet, inderdaad verminderd kan worden. (TK 87-6534)

Vanuit een andere invalshoek wijst ook de RPF erop dat een opstapeling van
maatregelen niet per se effectief hoeft te zijn. Zij meent dat de laatste jaren het
vreemdelingenrecht sterk in beweging is wat heeft geleid tot verschillende
wetsvoorstellen in relatief korte tijd. Ze waarschuwt ervoor de ene wijziging op de
andere te stapelen. omdat de duidelijkheid daarmee niet gediend wordt en de
uitvoering extra belast. Niemand van de andere fracties gaat op dit punt in. De
invoering van de wijziging van de Vreemdelingenwet gaat door en nieuwe
wijzigingen worden aangekondigd (wet veilige landen van herkomst, wet veilige
derde landen).

107

Een belangrijke overweging van het kabinet die gepaard gaat met het
wetsvoorstel is verder dat de stroomlijning en beperking van de reguliere
toelatingsprocedure waarschijnlijk 'zal leiden tot verlegging van een deel van de
immigratiestroom rechtstreeks naar het illegaal circuit' (TK 22735, nr.3, p.7). Het
kabinet geeft hier met zoveel woorden toe dat het aanpassen van de
Vreemdelingenwet zal leiden tot meer illegalen. In verband met deze verandering
van (de definitie van) de situatie worden maatregelen genomen: sancties voor
werkgevers die illegalen in dienst hebben, en voor mensensmokkelaars worden
verscherpt. Nu de Vreemdelingenwet zo is aangepast dat de regels meer mensen
als illegalen definieren, moet er iets gedaan worden tegen de grote aantallen
illegalen. Volgens Sipkes (GroenLinks) betekent dit dat het beleid niet effectief zal
zijn, maar eerder negatief. Ze verwijst daarbij naar Minister Pronk die ook noemde
dat illegaliteit het enige alternatief voor vreemdelingen is die door de overheid zijn
afgewezen.

Aan de andere kant staat Schutte (GPV) die stelt: 'We kunnen vandaag uitvoerig
discussieren over de rechtspositie van de vreemdeling in de Vreemdelingenwet -
en dat is belangrijk - maar als we er niet in slagen greep te krijgen op het
illegalenvraagstuk zal de betekenis van elke wettelijke regeling toch beperkt zijn.'
Hij meent dat het beleid wordt ondergraven door 'handelingen van veel
vreemdelingen....' Daarbij doelt hij  op het wegmaken van identiteitspapieren.

]1,7 in  de   Ez·aluatierapporten   uit   1995   blijkt dat inderdaad  den 0, ermaat aan regeigeving  een   van   de
oorzaken voor de chaos in de asielketen was. Staatssecretaris Schmitz gaf tijdens de behandeling van deze

rapporten   in de Uigebreide Commissie Vergadering   ( UCV)   aan   dat   1994   een  jaar is geweest   met
paniekreacties vanuit de Kamer,
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Het is duidelijk dat er veel twijfels bestaan over de effectiviteit van de nieuwe
voorstellen voor wetgeving, niet alleen bij de voorstanders van ruim beleid, maar
ook bij de voorstanders van strikt beleid en het kabinet zelf. Ook de Raad van
State uit ernstige twijfel. Het kabinet reageert door een artikellid in te trekken wat
er toe dwingt om niet-toegelatenen uit te zetten. Iedereen geeft toe dat aan deze eis
onmogelijk voldaan kan worden. Het lijkt er echter op dat hier sturingsproblemen
leiden tot de DOS-reactie van de werkelijkheid aanpassen aan het
besturingssysteem, zoals Van Gunsteren en Van Ruyven (1995) dat noemen. Met
het laten vervallen van dit artikel wordt het probleem mogelijk meer verschoven
dan opgelost: er is geen wettelijke eis meer van uitzetting na afwijzing, maar de
afgewezenen zijn daarmee niet weg. Het betekent dat bepaalde mensen die niet
toegelaten worden dus niet uitgezet gaan worden. Maar het is ook niet de
bedoeling om hen een verblijfsvergunning te geven. Dit creeert in zichzelf weer
een moeilijke categorie personen108.

De reacties van twijfel aan effectiviteit zouden opgevat kunnen worden als
klassieke retorische strategieen in de zin zoals Hirschman (1991) die heeft
beschreven. Enerzijds is dat de futiliteitsstrategie: het zal niet gaan werken, het
maakt niet uit welke maatregelen genomen worden, het is onmogelijk om de kloof
tussen theorie en praktijk te dichten. Anderzijds ook perversiteitsstrategie: het
proberen tegen te gaan van overbelasting van de instituties en daarmee druk op de
rechtsstaat zal uiteindelijk alleen de rechtsstaat maar mddr onder druk zetten,
omdat het probleem nog minder beheersbaar wordt als mensen niet eens de moeite
nemen om asiel aan te vragen, maar zonder toestemming binnenkomen en blijven
(als 'illegaal') en als ook afgewezenen als 'illegaal' zullen (moeten) blijven. Het is
echter de vraag of deze interpretatie in dit geval passend is. Nu Alle partijen
twijfelen aan de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen, ook de partij die de
voorstellen zelf doet, lijkt iets anders aan de hand. Het lijkt er eerder op dat in de
paniek die er heerst, door de druk die van de Europese partners dn van het
(kiezers)publiek uitgaat, maatregelen worden genomen om de politieke legitimiteit
althans tijdelijk, en althans voor een deel van het publiek te redden. Het alternatief
is misschien nog minder aantrekkelijk: toegeven dat het probleem op dit moment
niet (volledig) oplosbaar is, in de huidige context en met handhaving van de
vooronderstellingen van soevereiniteit van de staat (in samenwerking met andere
soevereine staten) en het maken van een zinvol onderscheid tussen echte en
onechte vluchtelingen.

3.2.6. Draagvlak
Voorstanders van strikt asielbeleid waarschuwen er dan ook voor dat het
draagvlak bij de kiezers zal worden aangetast als de overheid geen harde
maatregelen zal nemen tegen de frauduleuze aanvragen. De VVD haalt het punt

1(18 Later vragen ngo's om duidelijkheid: niet toelaten. dan uitzetten, maar dan ook: niet uitzetten. dan
toelaten.
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van het draagvlak aan in verband met 'kwade trouw.' Zij staat achter het
uitgangspunt dat kwade trouw niet beloond hoort te worden. Juist door
ongewenste nevenverschijnselen van immigratie dreigt volgens haar het
aanwezige draagvlak bij de bevolking te worden ondermijnd.

Schutte (GPV) zegt blij te zijn dat er een vrij breed politiek draagvlak is voor de
hoofdlijnen van het beleid. Hij meent dat het nog maar de vraag is of dat ook geldt
voor het maatschappelijk draagvlak. Hij vermoedt dat een helder geformuleerd en
uitgevoerd vreemdelingenbeleid daaraan kan bijdragen (TK 87-6540). Hij meent
echter dat als het waar is dat mogelijk 23.000 woningen in Amsterdam alleen al
bewoond worden door illegalen, dat een ondermijning van het

vreemdelingenbeleid is en een probleem voor het draagvlak (TK 87-6541).
Voorstanders van ruim asielbeleid menen juist dat het restrictieve beleid een

negatief beeld van asielzoekers schept en dat dit op zichzelf het draagvlak aantast.

Sipkes (Groenlinks) haalt een toespraak van de minister-president aan, waarin hij
wijst op het feit dat in Nederland angst heerst voor grote aantallen en dat de
overheid daarop niet angstig moet reageren, maar met een streng en rechtvaardig
toelatingsbeleid. Sipkes vat dit op als mooie woorden die verbloemen dat niet het
integreren, maar het weren van vreemdelingen voorop staat. Ze meent dat de prijs
die hiervoor betaald wordt erg hoog is. Bezig zijn op deze manier werkt
'contraproductief in het creeren van een draagvlak voor opvang...een negatief
beeld van vreemdelingen wordt bevestigd' (TK 87-6536).

Krajenbrink (CDA) wijst erop dat de migratieproblematiek inderdaad bij veel
mensen leidt tot 'gevoelens van angst en bedreiging...Men voelt zich bedreigd in
het eigen bestaan: de werkgelegenheid, de veiligheid, de huisvesting, de sociale
zekerheid, maar ook in godsdienst en in cultuur' (TK 87-6549). Hij ziet het als een
overheidstaak om via helder beleid en het verschaffen van realistische informatie
de beeldvorming tot de juiste omvang en inhoud terug te brengen.  In dit onderdeel
van de discussie komt het 'back lash' argument naar voren, dat ook al  in  1987, en
ook in andere Europese landen een rol speelde: voorstanders van strikt asielbeleid
menen dat de komst van te veel asielzoekers leidt tot afbrokkelen van het
draagvlak bij het publiek; voorstanders van ruim asielbeleid menen dat dit een
vorm is van 'blaming the victim' en dat juist het strikte beleid zelf leidt tot
aantasting van het draagvlak' .

109 In dit debat speelt ook een andere vorm van draagvlak dan die bij het publiek. Er klinkt steeds in door
dat er veel kritiek is op dit wetsvoorstel vanuit ngo's, juristen uit het vakgebied, maar ook vanuit de
uitvoering van de Vereniging voor Rechtspraak en ook vanuit de Raad van State. Bij de debatten over de
Vreemdelingenwet 2000 wordt er teruggekeken  op  hoe de Vreemdelingenwet  1994 is bediscussieerd  en
ingevoerd. Dan constateert men dat deze wet 'er doorheen is gejast', dat hij niet werkt omdat de rechter
steeds ingrijpt en dat de uitvoering slecht blijft lopen. Er lijkt bij het invoeren van deze wet te weinig
aandacht te zijn besteed aan het mobiliseren van onmisbare partners in de uitvoering, een van de
voorwaarden die 't Hart (2000) noemt voor succesvolle beleidsveranderingen.
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3.3 Nationale belangen: Economische argumenten en de verzorgingsstaat
De verworvenheden van de verzorgingsstaat zijn een belangrijk punt in alle
discussies rond de Vreemdelingenwet. Alle maatregelen worden onder andere
afgewogen naar wat ze gaan kosten in uitbreiding of belasting van het
ambtenarenapparaat, van (centrale) opvang of (decentrale) huisvesting, van
uitkeringen en dergelijke. Op het gebied van de verzorgingsstaat staat namelijk
buiten kij f dat verplichtingen intern gelden, voor de eigen burgers, en veel minder
voor anderen die op het grondgebied verblijven. Alle uitgaven voor asielzoekers
worden gezien als extra last. Gedeeltelijk als last waar men niet om heen kan
vanwege internationale verdragen en humanitaire verplichtingen. Maar over de
marge die bovenop die verplichtingen komt kan gediscussieerd worden.

Bijvoorbeeld: in het antwoord op het voorstel van de Raad van State om de
gedoogdenstatus aantrekkelijker te maken via verruiming van de toegang tot de
arbeidsmarkt gaat het kabinet in het geheel niet inhoudelijk in. Op dit terrein van
de randvoorwaarden van de vvtv komt de vrees voor aanzuigende werking
prominent naar voren. De aanvankelijk voorgestelde gedoogdenregeling waarbij
de oorspronkelijke asielaanvraag buiten behandeling zou worden gesteld en
waaraan verder nauwelijks rechten verbonden waren bleek niet te werken. Vrijwel
niemand wilde hem hebben.  De Raad van State stelde in haar commentaar voor
om de status aantrekkelijker te maken door verruiming van toelating tot de
arbeidsmarkt. De Raad constateert dat nu wordt uitgegaan van 'verregaande
bescherming van de arbeidsmarkt' (TK 22735 B, p. 15) in tegenstelling tot wat de
Commissie Mulder - die het wetsvoorstel op dit punt voorbereidde - voorstelde.
Het kabinet laat daarop de eis vallen dat de gedoogde uit de procedure moet
stappen, maar wil niet 'meer aantrekkelijkheid...aan de gedoogdentitel verbinden.
Wij vrezen, dat daarvan teveel "aanzuigende werking" uit zou gaan' (TK 22735 B,
p. 15). Ook Wiebenga (VVD) waarschuwt ervoor dat de vvtv 'inderdaad niet een te
grote aanzuigende werking [moet] hebben' (TK 87-6532). Hij ziet dat gevaar wel
in het feit dat men het derde jaar de arbeidsmarkt op kan, maar besluit dat de
voorgestelde gedoogdenregeling in rechtspositioneel opzicht redelijk evenwichtig
is. Nadat ze de vrees voor aanzuigende werking heeft gemeld, gaat het kabinet niet
meer op de voorstellen van de Raad van State in en geeft alleen nog aan dat de
Vreemdelingenwet niet de plaats is om dit te regelen, maar dat dit in de Wet
Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW) moet.

3.4 Nationale belangen: Culturele argumenten en de culturele gemeenschap
Korte procedure zijn volgens het kabinet ook van belang voor het proces van
opvang en geleidelijke integratie. 'Samenleving en overheid hebben hetzelfde
belang in spiegelbeeld: hoe eerder het proces van integratie begint, hoe beter het
resultaat gemiddeld is, hoe lager het aantal nieuwkomers dat grote, zo niet
onoverkomelijke aanpassingsproblemen heeft' (TK 22735, nr.9, p. 10).

165



De asielcontroverse

Voor gedoogden moet de vvtv volgens het kabinet 'een inleiding zijn tot een
zorgvuldig gefaseerde sociale integratie' (TK 22735, nr.3, p.20). Daarom is het
belangrijk dat in het verlenen van de gedoogdentitel de uitgroei naar een gewone
verblijfsvergunning na drie jaar en een vestigingsvergunning na vijfjaar al vervat                  
zijn. Die mogelijkheid moet de gedoogden 'reele perspectieven bieden en hem
daardoor stimuleren tot scholing en zich voor te bereiden op bestendige deelname
aan het arbeidsproces' (TK 22735, nr.3, p.20). Het doel is dat de gedoogde
integreert, maar wanneer en in welke mate, daarover verschillen de meningen. Het
voorstel is een compromis. Het feit dat dit over een periode van drie jaar gebeurt
belemmert een dergelijke integratie sterk. daarop wijzen enkele voorstanders van
ruim asielbeleid. De PvdA wijst er op dat in de praktijk veel asielzoekers als
gedoogden zeker tijdelijk worden opgenomen en vraagt zich af of hun sociale
integratie niet sneller ter hand moet worden genomen, met name via een meer
individuele benadering van het scholings- en arbeidsmarkt traject (TK 22735, nr.4,
p. 13). Ook Sipkes (GroenLinks) wijst  op de mogelijke problemen bij integratie
van mensen met een vvtv: 'Vanmorgen hoorde ik via de radio een deel van de
toespraak die de minister-president [Lubbers] afgelopen zaterdag hield voor de
CDA-partijraad. Het klonk allemaal heel mooi: wij moeten strengere
toelatingseisen hebben, maar als je eenmaal bent toegelaten, heb je ook meer
kansen. Wat voor betere kansen zijn er nu voor mensen met een vvtv dan voor
mensen die...uiteindelijk vluchteling zijn en recht hebben op een A-status?  1 10 Hoe
zit het met scholing en opleiding. bijvoorbeeld met studiefinanciering? Nu hebben

jongeren uit het voormalige Joegoslavie of andere jongeren met een vvtv-status
daar geen recht op en straks zijn zij wellicht te oud' (TK 87-6535).

Het kabinet onderbouwt haar keuze met het principieel verschil dat er moet zijn
met een normale vergunning tot verblijf. Nederland ziet 'eigenlijk geen
rechtstreekse en geindividualiseerde rechtsgrond' voor toelating van gedoogden,

maar terugsturen naar het herkomstland 'zou in strijd zijn met de Nederlandse
humanitaire traditie' (TK 22735 B, p. 16) Het kabinet definieert daarmee hoe
Nederland zou zijn. wat voor een soort culturele gemeenschap wij zijn: wij gaan
verder dan de internationale verplichtingen, want wij hebben een humanitaire
traditie. Wij doen meer dan onze plicht, maar ja, ook wij moeten onze grenzen
stellen, want anders komen er veel te veel mensen naar Nederland toe. De
onaantrekkelijkheid van de gedoogdenstatus wordt op deze manier
beargumenteerd.

De gefaseerde integratie van gedoogden is een voorbeeld van het belang dat aan
kosten wordt gehecht boven principiele kwesties van gelijke behandeling van
ingezetenen. Zeer wrang wordt dit gevonden voor de kwestie van
gezinshereniging. De 'gedoogden' zijn hier omdat ze bescherming nodig hebben.

Sipkes doelt hier op onheemden uit roonnalig Joegosla;·ie die op dat moment \·eelal een vj·tv krijgen en
niet de A-status \T·aarop zij z·olgens haar recht hebben omdat zij vluchteling zijn.
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Zij kunnen niet met hun gezin samen leven in het land van herkomst, maar het
wordt hen ook niet toegestaan om in Nederland met hun gezin samen te leven.

Ook rond de kwestie van de gefaseerde integratie van gedoogden blijkt een
belangenafweging centraal te staan. Het kabinet heeft daarbij een afweging
gemaakt tussen 'tegenstrijdige belangen' Vanuit humanitair standpunt is er
volgens het kabinet de 'begrijpelijke wens' om gedoogden zo snel mogelijk te
integreren in de Nederlandse samenleving. Aan de andere kant moet de 'sociaal-
rechtelijke positie' van gedoogden afgestemd zijn op de 'specifieke verblijfssituatie
van de betrokkenen' en 'moet worden voorkomen dat van het gedoogdenmodel een
aanzuigende werking uitgaat' (TK 22735, nr.5, p. 13).

Krajenbrink (CDA) laat nog een ander geluid horen. Hij merkt op dat opname
in de samenleving van toegelaten vluchtelingen vaak niet gemakkelijk
verloopt...maar temidden van alle kommer- en kwelverhalen is het misschien ook
wel eens goed om te zeggen dat het verreweg de meeste hier legaal verblijvende
vreemdelingen redelijk tot goed gaat. Zij voelen zich hier redelijk thuis en leveren
bovendien en belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving' (TK 87-
6548).

In het bovenstaande is duidelijk geworden dat er niet alleen - net als in het
Kamerdebat   uit    1987   - een tegenstelling is tussen de strikte   en de ruime
argumenten (de beleidskaders), en de wijze waarop die putten uit
mensenrechten(verdragen) en humanitaire overwegingen enerzijds. en uit
nationale belangen anderzijds (de metaculturele denkkaders), maar dat ook binnen
de argumentenbron nationale belangen er tegenstellingen te vinden zijn. Die
openbaren zich met name tussen het argument van de rechtswaarborgen en dat van
economische en financiele overwegingen. Maar zij openbaren zich ook binnen het
argument van de rechtsstaat tussen enerzijds het vereiste van rechtswaarborgen
voor vreemdelingen en anderzijds het functioneren van instituties als de
uitvoeringsorganisaties. Verder blijken bij iedereen ernstige twijfels te zijn
ontstaan over de mogelijkheid om de problemen op te lossen met de voorgestelde
wetgeving.

Hieronder onderzoek ik op welke manier de vooronderstellingen die beide
discours coalities delen een rol spelen in deze spanningsvelden.

4. Zinvol onderscheid tussen echte en onechte vluchtelingen

Het Vluchtelingenverdrag blijft de basis voor vluchtelingschap in de
Vreemdelingenwet  1994, en ook artike! 3 EVRM houdt zijn functie als basis voor
de verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Maar in dit wetsvoorstel voor de
wijziging  van de Vreemdelingenwet   1994  en het debat daarover blijkt  dat  de
gronden voor asielverlening diffuser worden, terwijl het streven naar
onderscheidingen verhevigt. Steeds blijven er mensen die niet onder de criteria
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vallen en die toch niet kunnen worden uitgezet of teruggestuurd. Dat zijn de
zogenaamde technisch- of maatschappelijk niet-verwijderbaren.

In  de   Vreemdelingenwet 1994 kiezen voorstanders   van ruim beleid  dn
voorstanders van strikt beleid er wei voor ongedocumenteerden niet in
vreemdelingenbewaring te houden als er geen uitzicht is op uitzetting. Men vindt
dat in een rechtsstaat niemand onbeperkt mag worden vast gehouden zonder dat
daaraan een duidelijk bepaald einde komt en zonder dat er heldere criteria zijn.
Wat er dan w61 met hen moet gebeuren, daarover wordt geen echte beslissing
genomen. Dat betekent dat zij dus feitelijk gedoogd, maar zonder rechten in
Nederland verblijven.

Met deze ontwikkelingen is ook een uitbreiding en verfijning van de
categorieen ingevoerd. Er is nu een A-status voor vluchtelingen, een C-status voor
humanitaire noodsituaties, een gewone vergunning voor tijdelijk verblijf (vtv), een
voorwaardelijke vergunning voor tijdelijk verblij f (vvtv) voor gedoogden en voor
ontheemden, en er zijn daarnaast nog twee categorieen mensen die niet toegelaten
en niet uitgezet zullen worden, de maatschappelijk en de technisch niet-
verwijderbaren. En dan zegt Schutte (GPV) dat het duidelijk is dat er altijd mensen
zullen blijven bestaan die niet onder deze categorisering vallen. Het blijkt dat
inderdaad een situatie ontstaat waarin dat het geval is. Er zijn namelijk ook
mensen die een asielverzoek indienen waarover helemaal niet beslist wordt. omdat
de situatie in het land van herkomst (tijdelijk) onduidelijk is, of omdat verwacht
wordt dat die tijdelijk onveilig is. maar wel weer zal stabiliseren. Soms geldt dat
jarenlang, zoals zal blijken uit het debat over de nieuwe Vreemdelingenwet 2000,
als gesproken wordt over Angola. In deze situaties wordt 'uitstel van vertrek' (uvv)
verleend, weer een nieuwe categorie.

Het is al met al in theorie heel helder wie een echte vluchteling is, namelijk
degene die voldoet aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag en het EVRM.
Maar in de praktijk blijkt dat voorstanders van ruim beleid dn voorstanders van
strikt beleid het onmogelijk vinden om mensen die daaraan niet voldoen maar wei
uit ellendige situaties komen, geen bescherming te bieden. Of mensen uit te zetten
die (enigszins) zijn ingeburgerd, maar niet aan de regels voldoen. Het zelfbeeld
van de Nederlandse humanitaire traditie speelt hier opnieuw een rol. Het dilemma
tussen wil tot beheersing van de aantallen asielzoekers en migratie in het
algemeen, en de wens bescherming te bieden aan mensen in nood, is hierin zeer
zichtbaar geworden.

5.  Soevereiniteit van de nationale staat over toelating

Ook bij de behandeling van deze wijziging van de Vreemdelingenwet in 1993
gaan alle politici,  net  als  in 1987 vanzel fsprekend  uit  van de soevereiniteit  van
Nederland op het terrein van toelating van vreemdelingen. Tegelijkertijd
accepteren ze en bevorderen ze vaak ook, het delegeren van soevereiniteit. Dat
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gebeurt op de eerste plaats aan de partners in Europees, intergouvernementeel
verband. Dat is op dit moment met name bepaald door de Schengen-afspraken.
De Schengen-landen hebben afgesproken dat ze hun binnengrenzen open zullen
stellen voor elkaar, maar dat de buitengrenzen bewaakt zullen worden tegen
buitenstaanders. Deze afspraken zijn de voorlopers van de latere afspraken in de
Europese Unie over het openstellen van de grenzen. De Schengen-afspraken gaan
over wie toegang krijgt tot het grondgebied van de Schengen-landen, en in het
geval van asielzoekers over hoe en door welke staat een asielaanvraag behandeld
moet worden, namelijk de staat waarin de asielzoeker als eerste heeft verbleven.
Per 1  december 1993 wordt het Schengen-verdrag van kracht. Dat betekent dus dat
de soevereiniteit van de verschillende nationale staten deels verschuift naar het
niveau waarop deze afspraken zijn gemaakt. Het doel van deze afspraken, die later
moeten uitmonden in Europese harmonisatie van het asielbeleid is, om
aanzuigende werking naar de afzonderlijke lidstaten te voorkomen, zoals Kosto
het uitdrukt (TK 91-6782). Andere Kamerleden accepteren de noodzaak tot
harmonisatie vanwege dit gevaar van aanzuigende werking. Ze accepteren daar
impliciet ook de verminderde soevereiniteit bij. Niemand van de Kamerleden stelt
het deelnemen aan de Schengen-afspraken of de verdergaande harmonisatie op
zich ter discussie in dit debat over asielbeleid. Het lijkt alsof het verminderen van
de aantallen asielverzoeken, het aanpakken van de crisis, zo belangrijk is dat de
soevereiniteitskwestie daarbij van minder belang is. Het is niet toevallig dat dit in
Europees (intergouvernementeel) verband gebeurt. Er is natuurlijk al een
bestaande samenwerking op andere terreinen, met name economisch. Daarom kan
het vrij eenvoudig gepresenteerd worden als het noodzakelijkerwijs meegaan met
de loop van de geschiedenis. Het is onvermijdelijk dat wij deze maatregelen
nemen, en dat we dat doen samen met deze partners: de onvermijdelijkheids-
strategie van Hirschman (1991).

Behalve over het toelaten van asielzoekers, vinden Kamerleden dat er ook
Europese samenwerking moet zijn op het terrein van het tel'ugsturen van
afgewezen asielzoekers naar hun landen van herkomst of landen waarin zij het
eerste zijn opgevangen. Hierbij vinden wel enkele Kamerleden dat Nederland het
Schengen-criterium van het terugsturen van asielzoekers naar een land waar zij
eerder hebben verbleven, niet moet uitbreiden naar alle landen, dus ook naar
landen die minder waarborgen voor rechtsbescherming kennen als de Schengen-
landen. Zij halen daarvoor UNHCR aan als autoriteit.

Zoals hierboven (in paragraaf 3.1 over buitenlands beleid) duidelijk is geworden
stellen Kamerleden ook vragen over de mogelijkheden van een eigen nationaal
beleid op het terrein van het gerntegreerde vreemdelingen- en asielbeleid dat in
Europees verband ontwikkeld moet worden. Het lijkt dus dat samenwerking in
Schengen-verband wordt toegejuicht, en gezien als voorloper van de dringend
gewenste harmonisatie van het asielbeleid op Europees niveau. Tegelijkertijd
echter spreken Kamerleden hun wens tot nationale beleidsruimte uit, wetende dat
die juist door die verdergaande samenwerking zal worden aangetast. In heel
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Europa vindt deze tegen-tendens naar 'renationalisatie' plaats, zoals Van Traa
(PvdA) het uitdrukt tijdens dit debat. Juist nu de samenwerking op gang komt
hechten staten ook weer aan hun nationale soevereiniteit, of spreken ze dat uit.
Deze tendens tot renationalisatie zou geYnterpreteerd kunnen worden als een
tegenreactie op feitelijke verschuiving van soevereiniteit naar het supra-nationale
niveau: een uitdrukking van interdependentie waarin wederzijdse afhankelijkheid
samengaat met het zelf partij willen blijven.  Het  kan ook te maken hebben met het
geruststellen van het publiek waarvoor politici spreken, en met het legitimeren van
het feit dat het nationale parlement zich nog met deze zaken bezighoudt. Als er
nog voldoende nationale speelruimte is dan is die legitimiteit er ook nog. Als die
speelruimte verdwenen is dan heeft het nationale parlement feitelijk geen functie
meer op dit beleidsterrein.

Kamerleden koppelen dit in het debat over de herziening van de
Vreemdelingenwet voor het eerst expliciet aan de verantwoordelijkheid die de
nationale overheid heeft ten opzichte van haar burgers op het terrein van veiligheid
en openbare orde: traditioneel 6dn van de kerntaken van de staat (Ik kom op dit
punt in de conclusie meer uitgebreid terug).

Naast het delegeren van de soevereiniteit wordt het duidelijker dat die
soevereiniteit echter ook op een andere manier verandert: hij wordt aangetast
doordat bepaalde mensen het land binnenkomen en een asielverzoek indienen
terwijl ze geen documenten (meer) hebben waaruit hun identiteit en nationaliteit
blijken. Dat veroorzaakt dat 'Nederland gewoonweg niet van de vreemdeling af
kan'. zoals hierboven al duidelijk werd. De technisch niet-uitzetbaren worden
daarom gedefinieerd als 66n van de grootste problemen van het asielbeleid.

De feitelijke aantasting van de soevereiniteit van Nederland over wie al dan niet
op het grondgebied wordt toegelaten verschuift dus op een aantal manieren. Naar
supra-nationaal niveau delegeert men de soevereiniteit deels maar al te graag om
nog grotere aantallen asielzoekers te voorkomen, maar men realiseert zich ook de
legitimiteitsproblemen die dat kan opleveren. Ook vindt een delegatie van
soevereiniteit plaats 'naar buiten'. in de vorm van het verleggen van de controle
naar luchtvaartmaatschappijen en eventueel scheepvaartmaatschappijen. Hun
baliepersoneel krijgt de feitelijke taak om documenten te controleren: zijn ze echt
en zijn het er voldoende (is er bijvoorbeeld een visum). Als blijkt dat dit
onvoldoende gebeurt, dan krijgen deze vervoersbedrijven behoorlijke boetes
opgelegd (naast de plicht om de personen terug te vervoeren): de zogenaamde
carrier sanctions. een maatregel die alle West-Europese landen invoeren.
Daarmee verschuift de soevereiniteit 'opzij', zoals Guiraudon & Lahav (2000) dat
noemen.

Een andersoortige verschuiving van soevereiniteit vindt men erger. Dat is een
aantasting die wordt veroorzaakt door mensen die 'het systeem te slim af zijn', die
zich niet houden aan de voorwaarden voor het functioneren van het asielsysteem.
of dat feitelijk (soms bewust en soms ook gedwongen door mensensmokkelaars)
ondermijnen. Daarop wordt op drie manieren gereageerd. Deels door negeren,

17()



Wijziging van de Vreemdelingenwet 1994

namelijk van de zogenaamde 'maatschappelijk niet-verwijderbaren'. Deels reageert
men door te gedogen, uitstel van vet-trek te verlenen, in het geval van de
'beleidsmatig niet-verwijderbaren'. die men toch niet wil toelaten omdat de situatie
in hun land van herkomst slechts tijdelijk onduidelijk of onzeker zou zijn. En deels
reageert men door het aankondigen van harde maatregelen, namelijk ten opzicht
van de 'technisch niet-verwijderbaren'. In de effectiviteit daarvan blijkt men echter
zel f ook niet erg te geloven. Kamerleden en kabinet zijn zich daar wel van bewust.
Illegaliteit en ongedocumenteerd-zijn lijken nauwelijks werkelijk effectief te
kunnen worden bestreden, hoewel  men  heel veel pogingen doet (al vanaf 1987,
toen tijdens het Kamerdebat ook over deze kwestie gesproken werd). Het doet
daarmee aan symboolpolitiek denken.

6. Conclusie

In   1993   is, in verhouding  tot 1987, sprake van grotere aantallen asielzoekers,
langduriger asielprocedures, en grotere aantallen asielzoekers die niet onder de
categorieen van de Vreemdelingenwet gebracht kunnen worden. Er heerst
daardoor het gevoel van een politiek-bestuurlijke crisis, omgeven door een sfeer
van paniek. Tegelijkertijd voelen politici de noodzaak om duidelijk te maken dat
met de maatregelen die nu genomen gaan worden deze crisis onder controle
gebracht kan worden, zij het dat ook zij toegeven dat bepaalde problemen vrijwel
onoplosbaar zullen blijven: niet-uitzetbaren, gedoogden, ongedocumenteerden
('illegalen').

Met uitzondering van Krajenbrink (CDA) starten politici hun betogen niet meer
met algemene bespiegelingen over rechtvaardigheid op mondiale schaal, zoals ze
in  1987 wel deden. Men vroeg  zich  toen  af of de criteria  en de benadering  in
verdragen als het Vluchtelingenverdrag nog wel voldeden voor de omgang met
veranderde migratiebewegingen en oorzaken.  In dit debat  in 1993 wordt  daar  in
het geheel niet meer over gesproken. Nu is het perspectief vrijwel verdwenen dat
in   1987   nog wel belangrijk   was:   dat   van het wereldvluchtelingenprobleem
waarvoor ook wij verantwoordelijk zijn en aan de oplossing waarvan wij naar
vermogen moeten bijdragen - hoe beperkt het vermogen daartoe ook geacht werd.
Het  debat  in   1993  gaat over regels en uitzonderingen, over snelle procedures  en
het omlaag brengen van de aantallen asielzoekers in Nederland, in samenwerking
met de andere West-Europese landen. Staatssecretaris Kosto noemt het treffend
'techno-preventie'.

Er is dus sprake van een versmalling van wat gezien wordt als het probleem
waarover politici zich bij de asielkwestie moeten buigen. Nog steeds is er wel oog
voor de problemen in de wereld, maar steeds meer staan de Nederlandse
problemen met de grote aantallen asielzoekers centraal. Er is sprake van een grote
crisis, en wel in Nederland. De beide discours coalities (in termen van Hajer  1997)
hebben vooral oog voor het versmalde probleem van de aantallen in Nederland.
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Dit is het emblematic issue geworden. Daarmee is het strikte discours dominant
geworden. Deze probleemdefinitie wordt algemeen geaccepteerd.  Hoe is dat
gebeurd. en waarom op deze manier?

De strategie die voorstanders van strikt asielbeleid gebruiken is met name het
met verve schetsen van de crisis, voortkomend uit de verschillende aspecten van
mondialisering van migratie (meer, anders, gemengd etc). Daarbij wordt het
'waterige' taalgebruik dat zo vaak wordt gebruikt bij dit onderwerp, niet geschuwd.
Dat taalgebruik dat dreigend natuurgeweld suggereert. een mogelijke ramp,
waartegen noodzakelijkerwijs harde maatregelen genomen moeten worden. Er
dreigt 'een onhoudbare situatie' te ontstaan bij ongewijzigd overheidsbeleid nu, in
verband met de 'forse instroom van asielzoekers' de overheidsuitgaven een
'explosieve groei vertonen', en er 'grote druk op het justitiele apparaat en de
opvangfaciliteiten van WVC' ontstaan is. Samengevat is de redenering dus: Een
'bestuurlijke onmacht' is het 'noodzakelijke gevolg' van een 'structuurloze stroom
asielzoekers'. Hierin komen de beide aspecten van mondialisering samen, die ik in
hoofdstuk 1 heb beschreven: veranderingen op het terrein van migratie (meer) en
veranderingen op het terrein van sturingsmogelijkheden (minder). Al met al: de
status quo is onhoudbaar (om met 't Hart en Hirschman te spreken).

Om deze dreiging het hoofd te bieden is een aantal maatregelen noodzakelijk.
Het gaat daarbij niet alleen om de grote aantallen asielzoekers. Het gaat er vooral
ook om dat zo velen van hen onterechte asielverzoeken indienen (hoewel de
aantallen voortdurend vaag blijven). Deze asielverzoeken labelen zij niet alleen als
onterecht, maar als malafide of frauduleus. Dat draagt bij aan de constructie van
crisis en dreiging. Kamerleden spreken in het geval van onterecht asielaanvragen,
of over ongedocumenteerde asielzoekers, over kwade trouw van malafide
personen.

Deze onterechte asielverzoeken zdlf tasten  in deze redenering de rechtsstaat aan.
Zij ondermijnen de procedures van de rechtsstaat. Deze onterechte asielverzoeken,
maar zelfs ook asielverzoeken die mogelijk w61 terecht zijn (in de zin van dat er
'echte' vluchtgronden bestaan) maar waarbij geen identiteits- en

nationaliteitspapieren beschikbaar zijn, zijn daarom op zichzelf onderwerp van
voorstellen voor zware sancties. Deze negatieve labelling wordt versterkt in de
argumentatie van het kabinet over niet-inwilliging van aanvragen. Het kabinet zegt
uit te gaan van het rechtsbeginsel: 'kwade trouw dient niet beloond te worden met
enig verblijfsrecht'.

Voorstanders van strikt asielbeleid proberen in het debat duidelijk te maken dat
de enige rationele optie als reactie op deze crisis en dreiging is, om restrictieve
maatregelen te treffen. Dat is des te meer nodig omdat de Europese partners, met
name diegenen die samenwerken in het Schengen-verdrag, ook restrictieve
maatregelen nemen of al hebben genomen. Het is onvermijdelijk voor ons om mee
te gaan in deze Europese trend, als wij de gevreesde aanzuigende werking willen
voorkomen. Als we het niet doen, is straks de crisis helemaa! onbeheersbaar
geworden omdat dan de aantallen nog groter zijn dan nu al het geval is. Als we het
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niet doen, dan zijn we 'gek'. Het is onvermijdelijk om met de stroom van de
geschiedenis mee te gaan, in samenwerking met onze Europese partners, anders
komen centrale waarden en verworvenheden uit het verleden onder druk te staan.
In tern'len van Hirschman (1991) wordt hier de bedreigingsstrategie ingezet om de
status quo als onhoudbaar te presenteren, en daarna een combinatie van
onvermijdelijksstrategie en wenselijkheidsstrategie om de tegenstander te
overtuigen van de restrictieve voorstellen.

Een aanvullende discursieve strategie die ingezet werd om dit over te brengen is
die van het gebruiken van bepaalde uitdrukkingen. Zo gebruikte minister Van den
Broek al tijdens het debat   rond   de Nota Vluchtelingenbeleid    uit    1987    de
uitdrukking 'Al te goed is buurmans gek'. Minister Hirsch Ballin heeft het in  1993
over de rechtsstaat 'die wel goed is maar niet gek'. Impliciet zeggen beide daarmee
dat een strikt asielbeleid de meest rationele optie is. Strikt beleid is dan namelijk
goed, maar niet gek. Ruim asielbeleid is goed an gek, in de ogen van voorstanders
van strikt beleid. In de ogen van voorstanders van ruim beleid zelf is dat juist
goed, en is strikt beleid niet goed genoeg.

Voorstanders van ruim asielbeleid gaan voor een groot gedeelte mee met deze
argumentaties van voorstanders van strikt beleid. De strikte discours coalitie wordt
dominant in discours structurering. Ook voorstanders van ruim asielbeleid zien
een crisis, ook zij vinden dat er maatregelen genomen moeten worden. Er is
weinig meer terug te vinden van argumenten uit  1987 dat asielzoekers die niet aan
de criteria van het Vluchtelingenverdrag voldoen, niet zozeer onterechte
asielverzoeken indienen, maar dat de criteria te strikt zijn. De voorstanders van
ruim beleid kunnen dit nauwelijks meer aankaarten, nu de crisis door 'strikt' zo
overtuigend wordt gepresenteerd.

De verhaallijn die zij tegenover die van voorstanders van strikt asielbeleid
zetten is dat van de rechtswaarborgen. Dat is hun centrale verhaallijn. Zij verzetten
zich dan ook hevig tegen het afschaffen van het hoger beroep. Het is in hun ogen
een fundamentele aantasting van de rechtsstaat. Ook voorstanders van strikt
asielbeleid sluiten hiervoor niet de ogen. Zij geven toe dat deze afschaffing van het
hoger beroep 'geen schoonheidprijs' verdient, maar zij zien geen andere
mogelijkheden, gezien de crisis. Zij wijzen er daarbij uitdrukkelijk op dat deze
restrictieve maatregelen weI binnen het kader van internationale

(mensenrechten)verdragen vallen.
Impliciet of expliciet vindt een voortdurende afweging plaats tussen deze twee

belangrijke zaken, elk vervat in een eigen verhaallijn: die van het aanpakken van
de crisis en die van het in stand houden van rechtsbescherming voor
vreemdelingen, oftewel, die van het dilemma van het behartigen van de nationale
belangen en die van de mensenrechtenbescherming. Voor voorstanders van strikt
beleid en voorstanders van ruim asielbeleid ligt daarbij de nadruk duidelijk anders.

Zo haalt Wolffensperger (D66) een toespraak van premier Lubbers aan.
gehouden op een bijeenkomst van het CDA waarin die het wetsvoorstel kenschetst
als een wet 'die zich bevindt in het spanningsveld tussen idealisme en realisme'
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(TK 87-653). Daarbij schets hij, volgens Wolfensperger, idealisme als de neiging
om bij directe confrontatie met wie zich in Nederland aanmeldt en verzoekt om
toelating, diegene ook toe te laten. Hij schetst, weer volgens Wolffensperger,
realisme als het feit dat wij een toelatingsbeleid zo moeten inrichten dat alleen
diegenen die er het allermeest recht op hebben of die dit het allermeest nodig
hebben tot Nederland kunnen worden toegelaten "1. Wolffensperger zelf echter
ziet dit dilemma iets anders. Hij ziet een rode draad in het spanningsveld tussen
kwantiteit en kwaliteit (TK 87-6536). De kwantiteit manifesteert zich, volgens
hem, in de voortdurend aanwezige vrees voor te grote aantallen migranten en
asielzoekers, een vrees voor een te lange procedure en daarmee een te groot beslag

op ambtenaren en financiele middelen. Pogingen om die kwantiteit te beperken
maken dat er een compromis moet worden gezocht met de kwaliteit, meent
Wolffensperger. De kwaliteit is die van onze rechtsstaat. 'Daarbij is ons
uitgangspunt dat de kwaliteit van een rechtsstaat niet alleen is af te meten aan de
bejegening van de eigen onderdanen. De kwaliteit van de rechtsstaat is net zozeer.
of misschien juist met name, afhankelijk van de waarborgen die wij toekennen aan
vreemdelingen' (TK 87-6537).

Voorstanders van ruim asielbeleid doen bij de afweging tussen beheersing en
bescherming een beroep op grote woorden als rechtsstaat, rechtsbescherming,
rechtsgelijkheid en ook kwaliteit. Allemaal woorden die zogenaamd 'white hat'
zijn, waar echt niemand iets op tegen kan hebben. Zij verpakken hun eigen
boodschap daarmee in termen die moeilijk te weerleggen zijn. Echter,
voorstanders van strikt asielbeleid presenteren hun zaak zodanig dat hun
voorstellen geen aantasting betekenen van deze fundamenten van onze
beschaving, maar ze juist in stand helpen houden. Wij moeten juist deze keuzes
maken om, nog binnen de grenzen van de rechtsstaat en de internationale
verdragen, compromissen te sluiten, anders zijn die niet meer te handhaven, gezien

de grote druk die momenteel op ons ligt. De rechtsstaat zal juist worden aangetast
als we niet de rechtsbescherming van vreemdelingen aantasten, omdat hij niet naar
behoren meer zal kunnen functioneren door overbelasting. Dat blijkt voor
voorstanders van ruim asielbeleid een nauwelijks aan te vechten redenering.
Voorstanders van strikt asielbeleid hebben hen overtroefd  op hun belangrijkste
argument. Zij leken de beschermers van de rechtsstaat, tegen de aanvallen daarop
van voorstanders van strikt asielbeleid. Maar nu is hun argument zo omgedraaid
dat juist zij, als voorstanders van ruim asielbeleid, de rechtsstaat bedreigen, door
de aanvallen daarop van grote aantallen malafide, ongedocumenteerde
asielzoekers, niet af te slaan. Deze redenering wint uiteindelijk, en het
wetsvoorstel wordt aangenomen. Een duidelijk bewijs voor de dominantie van de
strikte discours coalitie.

"' Merk hierbij de verwantschap op met 'goed' en 'gek' in de uitdrukkingen die de ministers Van den Broek
en Hirsch Ballin gebruikten. Idealistisch is hier bedoeld als nalef, wereldvreemd. dus goed maar gek.
Realistisch is de rationele optie. Deze keuze biedt bescherming aan degenen die het echt nodig hebben,
maar niet aan anderen. Ze is dus goed maar niet gek.
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Niet alleen sommige Kamerleden - uit de ruime en uit de strikte discours
coalitie - maar ook de betrokken bewindslieden stellen daarbij de vraag naar de
effectiviteit van de restrictieve maatregelen. Er worden harde maatregelen
aangekondigd, maar wat kunnen die eigenlijk betekenen in de praktijk? Is er geen
sprake van perversiteit (het verkeren in het tegendeel van wat de bedoeling was) of
van  futiliteit (een blijvende kloof tussen theorie of wet en praktijk).

De reactie op de toenemende aantallen asielzoekers, de open grenzen, de
grotere Europese invloed, het diffusere beeld van wie vluchteling is, en wat de
staat kan doen, doet denken aan de reacties die vaker gezien worden in De
Ongekende Samenleving (DOS). zoals ik die in hoofdstuk 1 heb beschreven. Ten
eerste zoekt men het in reorganisaties: er moet meer personeel naar de
uitvoeringsinstanties, de procedures moeten veranderen, er wordt een verdere

verfijning van categorieen en daarmee van verblijfsstatussen, ingevoerd.
Ten tweede worden er keuzes gemaakt in wat wel en wat niet (openbare) kennis

is. Er wordt bijvoorbeeld niet openbaar gemaakt wat de zogenaamde
'gedooglanden' zijn, de landen waarnaar asielzoekers niet kunnen worden
teruggestuurd, die dus onveilig zijn. Er wordt wa openbaar gemaakt welke de
veilige landen zijn. Asielzoekers uit onveilige landen moeten worden toegelaten,
asielzoekers uit veilige landen niet. Openbaar maken van welke landen onveilig
zijn kan de gevreesde aanzuigende werking opleveren. Openbaar maken van
welke landen veilig zijn kan afschrikkend werken. 112

Een derde reactie, zoals Van Gunsteren en Van Ruijven (1995) die noemen,  die
vaker voorkomt is het proberen de wereld aan te passen aan de procedures. In dit
geval geldt dat bijvoorbeeld het streven om ongedocumenteerde asielzoekers aan
te pakken. Meerdere Kamerleden constateren dat de voorgestelde maatregelen om
hen te dwingen met documenten te verschijnen, niet zullen werken.

Andere maatregelen richten zich op het niet toelaten van illegalen, hen
oppakken als ze toch zijn binnengekomen en dan uitzetten. Tijdens het
Kamerdebat constateren meerdere Kamerleden dat dit ook grotendeels illusies
zijn. Zij volgen daarin de Raad van State.

Ten slotte zijn er nog de maatregelen van het gefaseerd laten inburgeren van
degenen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen, om hun
perspectief op terugkeer open te houden en te zorgen dat zij niet snel integreren in
Nederland. Hierbij lijkt het te gaan om kleine aantallen die uiteindelijk terugkeren.
Er bestaan vermoedens dat 70 tot 80% in Nederland blijft. Maar deze aantallen

blijven vaag in de Kamer. Het gevolg is dat de mensen die wel blijven problemen
krijgen met de uiteindelijke integratie op het moment dat ze w61 een vaste
verblijfsvergunning krijgen. De afweging tegen de afschrikkende werking van
deze maatregelen geeft echter de doorslag.

"2  Daarbij  moet worden opgemerkt dat asielzoekers  uit onveilige landen dus terechte  asielverzoeken
indienen. want uit levensbedreigende situaties komen. en dus geen onterechte. malafide of trauduleuze
verzoeken.
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Een aantal van de harde maatregelen lijkt helder en noodzakelijk. Gezien de
door kabinet en Kamer verwachtte effectiviteit lijkt echter tegelijkertijd sprake van
ad hoc beleid, en symbool- of imagopolitiek. Het lijkt (zoals altijd) ook te gaan om
'een boodschap afgeven', 'signaalwerking', behalve om daadwerkelijk effectieve
maatregelen te nemen. De boodschap die wordt afgegeven is meervoudig gericht.
Zij is gericht tegen onterechte asielverzoeken, maar is ook gericht op het
(kiezers)publiek en op de Europese partners. Het brengt over dat politici de crisis
serieus het hoofd bieden, dat er spijkers met koppen geslagen worden en dat
Nederland een goede partner is in het tegengaan van de stromen asielzoekers. Het
houdt het beleid, en daarmee ook de beleidsmakers geloofwaardig.

7.  Argumenteren  over  asiel  in  Duitsland  en  Groot-Brittannia

In Duitsland is de situatie heel anders dan in Nederland. Duitsland bevindt zich in
1993 in een unieke situatie. Duitsland is het enige westerse land dat in de
Grondwet een recht op asiel had opgenomen, in artikel 16 (2). Er komen jarenlang
net zoveel asielzoekers naar Duitsland alleen, als naar de andere West-Europese
landen samen' 13.  1992 is het topjaar met 438.191 asielverzoeken. Dat is met name
gerelateerd aan het grote aantal asielzoekers uit voormalig Joegoslavie dat naar
Duitsland komt. Er zijn inmiddels grote achterstanden in de behandeling van
asielverzoeken en de asielprocedures duren lang. Er is tegelijkertijd ook sprake
van grote maatschappelijke onrust en van gewelddadige aanvallen op
buitenlanders. soms met dodelijke afloop' 14. De regering Kohl wil hier een halt
aan toeroepen en ziet daarvoor een mogelijkheid in het vereenvoudigen en
versnellen van de procedures, maar vooral in het aanpassen van het
grondwetsartikel dat het recht op asiel garandeert. Dit is uiterst omstreden in
Duitsland. In  1993 komt het tot een debat over dit voorstel dat na een hevige strijd
werd aangenomen: de grondwet wordt gewijzigd.

Daarvoor worden allerlei argumenten aangevoerd die ook in Nederland en in de
ander Europese landen een rol spelen. Er ontstaat het beeld van een crisis
(Bosswick 2000. 48). Kanselier Kohl gebruikt ook zelf de term staatscrisis
(Thranhardt  1999,33). Het argument van het misbruik komt prominenter in beeld.
De stabiliteit staat onder druk, meent men. Ook de financiele lasten zijn veel te
hoog geworden. En het invoeren van deze verandering is nodig vanwege
overwegingen van buitenlands beleid, met name het harmoniseren van de
asielregels met de andere partners binnen het Schengen-gebied, en later in de

" 1
Daarnaast komen er buvoorbeeld  in 1989 377.055 'etnische Duitsers' uit voormalig communistisch

Oost-Europa naar Duitsland. en in 1990 397.073).
114 In  ! 991 waren er  1255  aan\allen  op buitenlanders.  In  1992 1,·aren  dat er 2277. (Lederer 1997. zoals
geciteerd in Bossw·ick  2000.48).  Veel  aanvallen waren gericht tegen asielzoekers.  maar ook tegen andere
mensen Ian buitenlandse origine. Op 22 november 1992 uerd de brandstichting in Malin door rechts-
extremisten wereldnieuws Een Turkse vader en twee kinderen vonden de dood.
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Europese Gemeenschap. Er wordt ook een expliciete referentie aan de culturele
gemeenschap gedaan: te veel asielzoekers zullen Oberjfemdung brengen, meent
Geis, een christen-democraat. De restrictieve maatregelen zijn echter vooral nodig
om het asielsysteem in stand te kunnen houden. Met dat laatste werd de sociaal-
democratische SPD over de streep getrokken (Bosswick 2000,49). Deze was tot
dan toe voorstander van ruim asielbeleid geweest.

Tegenstanders van de wet brachten ook bekende argumenten in. Hij zou
racistisch en populistisch zijn, en ineffectief omdat misbruik erdoor zou stijgen,
evenals criminaliteit, financiele kosten en xenofobie. Ook in Duitsland is er echter
niemand die economische of culturele argumenten gebruikt in het voordeel van
asielzoekers (Steiner 2000,90). Het is opvallend dat noch in Nederland, noch in
een van de andere landen er in asieldebatten naar voren wordt gebracht dat
asielzoekers een bijdrage zouden kunnen leveren aan de samenleving.

Ook in Groot-Brittannie wordt in 1992-3 een nieuwe vreemdelingenwet
besproken. Deze treedt   in    1993 in werking   als de Asylum and Immigration
Appeals Bill. Net als in Nederland is het belangrijkste doel van deze wet om de
asielprocedures te versnellen om zo het veronderstelde misbruik van het
asielsysteem tegen te gaan. Kenneth Baker (Home Secretary in de aanloop tot de
wet  in 1991) verwoordt het als volgt:  'I  believe that the rapid rejection  of a large
number of unfounded claims and the early departure of those applicants...will play
a major part in detering further abuse of the process.' Hij meent verder dat 'there
was the need for a balance between obligation to genuine refugees and obligation
to the British people to control immigration.' (geciteerd in Kaye 1994, 153). In
Groot-Brittannie dalen de aantallen asielzoekers  in   1993 tot 24.605, nadat  ze  in
1991 een piek bereikt hadden van 44.840. Daarna lopen ze weer op naar 32.830 in
1994 (Refugee Council 1998 en1999, zoals geciteerd in Bloch  2000,30).  Voor
'kennelijk ongegronde' asielaanvragen wordt de termijn voor 'appeal' daartoe
verkort tot twee dagen. En net als in veel andere Europese landen wordt de 'veilige
derde landen' maatregel ingevoerd zoals  die  in  1992  in de Londense resoluties  is
afgesproken.

Het debat over deze nieuwe vreemdelingenwet in Groot-Brittannie kent
grotendeels dezelfde argumenten als dat in Nederland. De Conservatieve regering
en woordvoerders stellen dat Groot-Brittannie overspoeld zal raken door
asielzoekers. Ze suggereren dat Labour iedereen maar binnen wil laten, en
benoemen de houding van Labour als 'naivity in the extreme' (Home Secretary
Clark tijdens het debat over deze wet, zoals geciteerd in Steiner 2000,119 en  120).
De Conservatieven doen een beroep op de Europese leiders om snel te handelen en
de zwakke grenzen te sluiten. Ze vergelijken het Britse beleid in positieve zin met
dat in sommige andere Europese landen (Steiner 2000, 125). Deze nieuwe wet is
volgens de Conservatieven nodig om de duizenden 'bogus' vluchtelingen en
illegale immigranten het land uit te krijgen. Dat is ook in het belang van 'echte
vluchtelingen'.
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Labour stelt hier tegenover dat dit beleid hardvochtig is, en dat het de
rechtswaarborgen van vreemdelingen aantast, en daarmee uiteindelijk de
rechtsstaat. De conservatieve regering stelt bijvoorbeeld voor om voor toeristen en
studenten aan wie toelating tot Groot-Brittannie geweigerd is geen 'appeal'-
mogelijkheid te geven. Als reden hiervoor voert de regering aan dat sommige van
deze toeristen en studenten op het moment dat ze in Groot-Brittannie aankomen
onterechte asielaanvragen doen en daarmee het systeem overbelasten. Tony Blair             I
(op dat moment de 'schaduw Home Secretary') stelt daarop: 'It is a novel, bizarre
and misguided principle of the legal system that if the exercise of legal rights is
causing administrative inconvenience, the solution is to remove the right.' (Steiner
2000,123).

Ten slotte stelt Labour dat maatregelen van de regering racistisch zullen
uitwerken. Labour relateert dat aan het feit dat de asielzoekers vooral uit
Afrikaanse en Aziatische landen komen en dat de regering ze daarom niet wil
hebben. De Conservatieve regering stelt dat ze helemaal niet racistisch is, maar
'kleurenblind': we willen geen 'bogus' vluchtelingen, noch uit Oost-Europa, noch
uit Azie of Afrika, is hun argument. Juist het gebrek aan beheersing van de
toestroom zal leiden tot racistische aanvallen op asielzoekers in Europa, dus we
moeten een effectief systeem van strikte immigratiebeheersing invoeren om
racisme ten opzichte van vluchtelingen te voorkomen en goede etnische
verhoudingen ('race relations') te handhaven.

Het debat in Groot-Brittannie wordt dus - net als dat van  1987 - voor een veel
groter deel dan dat in Nederland of Duitsland bepaald door 'racisme'
overwegingen, en het voorkomen van een racistische 'backlash'. Dat heeft te
maken met de specifieke context van Groot-Brittannie als koloniale macht, als
moederland van het Common Wealth, met een geschiedenis van open en later
beperkte immigratie uit de voormalige kolonien. Het asieldebat wordt feitelijk
gevoerd in termen van een immigratiedebat. Daarmee is de stap naar 'race
relations' goed houden snel gemaakt.

De inhoud van de maatregelen echter, dn de argumenten die daarvoor worden
uitgewisseld, lijken sprekend op die in Nederland en Duitsland. Voorstanders van
strikt asielbeleid zeggen: er zijn te veel (onechte) asielzoekers, wij kunnen die last
niet dragen, we doen het al veel beter dan andere Europese landen, en we moeten
dit probleem in Europees verband bestrijden. Voorstanders van ruim asielbeleid
wijzen op de noodzaak van het handhaven van rechtswaarborgen voor
asielzoekers. met name om te voorkomen dat de maatregelen niet alleen onechte.
maar ook echte vluchtelingen zullen treffen. Ook in Groot-Brittannie nemen
voorstanders van ruim asielbeleid (Labour) de termen echt-onecht over van de
voorstanders van strikt asielbeleid (Conservatives), vanuit de consensus dat er een
wettelijke en humanitaire verplichting bestaat ten opzichte van echte vluchtelingen
en dat onechte vluchtelingen belet moet worden misbruik van het asielsysteem te
maken (Kaye 1994. Bloch 2000).
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Hoofdstuk 6

Ultieme poging tot beheersing:
Vreemdelingenwet 2000

1. Inleiding

1.1  Context
In 2000 vragen 43.559 mensen asiel aan. De achterstanden in behandeling bij de
IND en vreemdelingenkamers zijn inmiddels huizenhoog opgelopen. Er verblijven
65.000 mensen in de centrale opvang, waarvan verreweg de meeste nog wachten
op een definitieve beslissing op hun asielaanvraag. Enkele duizenden hebben weI
een status gekregen, maar wachten nog op een huisvestingsaanbod in een
gemeente. Ook zijn er mensen die inmiddels uitgeprocedeerd zijn maar niet
(kunnen) worden uitgezet. De verblijfsduur van asielzoekers in de centra loop op.
Ruim 6500 personen verblijven er nu langer dan drie jaar.

In de periode waarin het voorstel voor de Vreemdelingenwet 2000 wordt
besproken in de Tweede Kamer regeert 'Paars II', een coalitie van PvdA, VVD en
D66 (1998-2002), onder leiding van Wim Kok. Er is bij deze bespreking nog maar
6dn bewindsman betrokken, namelijk de staatssecretaris van Justitie Job Cohen
(PvdA). In het regeerakkoord is namelijk afgesproken dat het volledige
toelatingsbeleid, inclusief de centrale opvang van asielzoekers, onder de
staatssecretaris  valt.  In  1998  gaan de beelden van lekkende tenten in Ermelo  de
hele wereld over, en ontstaat wederom een fikse discussie. Na nieuwe prognoses
over de instroom van asielzoekers waarschuwt staatssecretaris Cohen in januari
1999 - tijdens de voorbereidingen van de nieuwe Vreemdelingenwet - in het
openbaar voor een 'ontploffend asielstelsel'

De  herziening  van de Vreemdelingenwet  uit 1994 heeft volgens het kabinet  en
de Kamer niet gewerkt. De doelstellingen zijn niet gehaald: procedures zijn
onverminderd lang, er bestaan nog steeds meerdere proceduremogelijkheden,
achterstanden bij IND en rechtbank zijn nog hoger opgelopen dan zij bij invoering
van de wet al waren. Deels zou dit te wijten zijn aan het feit dat de interpretaties
bij de rechtbanken anders zijn verlopen dan de wetgever bedoelde. Men vindt het
nu tijd voor meer dan slechts een herziening van de wet, er moet een nieuwe
vreemdelingenwet komen. Ook nu is de aandacht vrijwel volledig gericht op het
onderdeel asiel en wordt slechts hier en daar gerefereerd aan reguliere
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vreemdelingen die bijvoorbeeld voor gezinshereniging in Nederland willen
worden toegelaten. Dit ondanks het feit dat driekwart van de toelatingen onder
'regulier' vallen, en slechts een kwart van de vreemdelingen een asielaanvraag
doet.

1.2  Het wetsvoorstel  in  het  kort

Het kabinet wil een aantal doelen bereiken met de nieuwe Vreemdelingenwet. Op
de eerste plaats is dat de verbetering van de kwaliteit van de beslissing in eerste
aanleg. Ten tweede de verkorting en versnelling van de procedure in al zijn
facetten. Ten derde het voorkomen van procedures, door het tegengaan van
doorprocederen. Naast deze drie doelstellingen die uitsluitend gericht zijn op asiel,
kent de Vreemdelingenwet nog twee doelen deels ook gericht op andere zaken.
Deze Vreemdelingenwet moet leiden tot effectief en non-discriminatoir
vreemdelingentoezicht met name gericht op mensen zonder documenten
(illegalen'). En het vertrek van vreemdelingen die niet meer in Nederland mogen
blijven, moet ermee worden bevorderd.

Voor wat betreft asiel is concreet een aantal fundamentele veranderingen
aangebracht ten opzichte van de Vreemdelingenwet  1994.  In het geval dat op een
asielverzoek positief wordt beslist krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd asiel (vbt-a). Die geldt voor maximaal drie jaar en kan
tussentijds worden ingetrokken. Als de situatie in het land van herkomst dan niet
(in meerdere of mindere mate fundamenteel) is verbeterd, kan een
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd - asiel (vot-a) worden verleend. Het
kabinet stelt voor dat bij een positieve beslissing op een asielverzoek niet wordt
vermeld op welke gronden iemand is toegelaten, dus of dat wegens individuele
vervolging is of wegens de algemene situatie in het land van herkomst, met andere
woorden of de persoon als verdragsvluchteling wordt toegelaten, op humanitaire
gronden of (in termen van de Vreemdelingenwet  1994) als 'vvtv-er'.

Aan de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zijn voor iedereen dezelfde
voorzieningen gekoppeld, namelijk die volgens het Vluchtelingenverdrag horen
bij de status van verdragsvluchteling. De bedoeling hienan is het doorprocederen
voor een betere status voorkomen wordt. Dat gebeurde onder vroegere wetgeving
wel, toen bijvoorbeeld houders van een voorlopige verblijfsvergunning (vvtv)
geen mogelijkheid hadden voor gezinshereniging, terwijl houders van een
verblijfsvergunning op humanitaire gronden (vtv-hum) en houders van een A-
status dat wel hadden. In principe is het de bedoeling van het kabinet dat er 66n
tijdelijke, tussentijds intrekbare, status toegekend wordt voor drie jaar, met
daaraan voor iedereen hetzelfde voorzieningenpakket gekoppeld. Na drie jaar
moet de betrokkene zelf een aanvraag indienen voor een status voor onbepaalde
tijd. De IND heeft zes maanden om daarop te beslissen. Die termijn kan verlengd
worden met nog eens zes maanden.
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Er wordt de mogelijkheid ingebracht van het zogenaamde besluitmoratorium dat
kan worden ingesteld in drie gevallen: als er een massale instroom is van
asielzoekers, zoals bijvoorbeeld bij een oorlogssituatie als die in Kosovo. In het
tweede geval, als er onduidelijkheid is over de situatie in een bepaald
herkomstland, waardoor men even wil wachten met het nemen van besluiten over
asielaanvragen tot de situatie duidelijker wordt. En op de laatste plaats kan een
besluitmoratorium worden ingesteld als de verwachting is dat een problematische
situatie in een herkomstland binnen afzienbare tijd zal verbeteren, bijvoorbeeld als
een vredesmissie op komst is. Een moratorium kan worden afgekondigd voor een
half jaar en eventueel worden verlengd met een jaar. Naast een algemeen
moratorium kan ook een individueel moratorium worden afgekondigd.

De bezwaarfase zoals die tot nu toe in de Vreemdelingenwet bestond, net als in
het andere bestuursrecht, wordt in asielzaken afgeschaft. Voor reguliere
vreemdelingenzaken blijft bezwaar mogelijk. Als vervanging daarvoor wordt de
zogenaamde voornemenprocedure geintroduceerd. Daarbij wordt dit in de eerste
fase van de asielprocedure, dus in het aanmeldcentrum (AC), in het geval dat de
IND van plan is een negatieve beslissing te nemen, gemeld aan de asielzoeker en
de rechtshulpverlener. Deze laatste kan - in het geval hij het hiermee niet eens is -
een zwaarwegend advies geven. Hiermee wordt geprobeerd om te voorkomen dat
vrijwel automatisch bezwaar wordt ingediend en daarna de gang naar de rechter
wordt ingezet.

Een negatieve beschikking en een niet toegewezen beroep of hoger beroep
hebben gevolgen van rechtswege voor de opvang en andere voorzieningen: er
wordt een zogenaamde meervoudige beslissing genomen. Het betindigen van
opvang en andere voorzieningen zijn geen aparte beslissingen meer en daartegen
kunnen dus geen procedures worden ingesteld. Ook hiervan is de bedoeling dat het
aantal procedures erdoor verminderd wordt.

Er kan beroep worden ingesteld bij de rechter na de eerste negatieve beslissing
van de IND. De uitslag van dit beroep kan standaard in Nederland worden
afgewacht. Tot nu toe moesten asielzoekers dat apart aan de rechter vragen in een
aparte procedure. Dat is nu niet meer nodig, wat het aantal procedures eveneens
moet doen afnemen.

De rechter toetst ex nunc. Dat wil zeggen dat er niet langer alleen gekeken wordt
of de beslissing die de IND nam op dat moment klopte (ex tunc), maar dat ook
zaken die sindsdien gebeurd zijn meegenomen worden in de overweging van de
rechter. De rechter bekijkt dus hoe de situatie er nu voor staat: ex nttnc. Ook
hiermee moeten nieuwe procedures voorkomen worden: nieuwe omstandigheden
zijn al meegenomen in de toetsing en hoeven niet opnieuw voorgelegd te worden
nadat een eerdere aanvraag is afgewezen.

Tegen de uitslag van het beroep is weer hoger beroep mogelijk. Die
mogelijkheid was juist afgeschaft in de Vreemdelingenwet 1994 omdat kabinet en
de meerderheid van de Kamer vonden dat dit de procedures onnodig verlengt. Het
is echter in de tussentijd gebleken dat de argumenten die destijds tegen het
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afschaffen werden aangevoerd (onaanvaardbare rechtsonzekerheid, afbreuk van
rechtseenheid) inderdaad bewaarheid zijn. Daarom wordt het hoger beroep
opnieuw ingesteld, zij het niet volledig. Hoger beroep kan worden ingesteld bij de
Afdeling rechtsspraak van de Raad van State. Hoger beroep krijgt in principe geen
schorsende werking. Daarvoor kan een voorlopige voorziening gevraagd worden,
maar de rechter zal in dat geval de zaak meteen ook in de grond bezien.

1.3 Het Kamerdebat in het kort
Waar in de voorafgaande jaren er ook steeds sprake was van een voortdurende
crisissituatie lijkt die nu op zijn hoogtepunt gekomen. Het is Crisis. Premier Kok
zei  eind  1998:  'Wie een alternatief heeft mag het zeggen'. Staatssecretaris Cohen

droeg zijn steentje eraan  bij  door  in  1999,  in de voorbereidingsperiode  van  dit
wetsvoorstel, publiekelijk ervoor te waarschuwen dat het asielstelsel op ontploffen
stond.. Deze nieuwe Vreemdelingenwet moest het apocalyptische gevaar
afwenden.

De regering zoekt de oplossing opnieuw in het aanpakken van de
asielprocedures. Die moeten sneller en korter. De Kamer is doordrongen van het
grote gevaar dat dreigt. De meeste voorstanders van ruim asielbeleid laten hun
verzet varen en gaan vrijwel volledig mee met het strikte wetsvoorstel. De
coalitiepartijen melden dat er voorafgaand aan het Kamerdebat fors onderhandeld
is omdat dit zo'n gevoelig en moeilijk onderwerp is dat een wetsvoorstel niet meer
mis mocht lopen. Ook staatssecretaris Cohen erkent dat er flink geYnvesteerd is in
voorbesprekingen. De reden daarvoor is volgens hem dat het gaat om 'een zeer
gevoelige materie'. De drie coalitiepartijen brengen in de Kamer nog wel naar
voren hoe ze eigenlijk liever hadden gewild dat de nieuwe wet er uit had gezien,
maar ze maken ook duidelijk dat ze zich bij dit compromis hebben neergelegd om
de crisis te kunnen bezweren. Ze hebben ook vooraf afgesproken dat ze geen enkel
amendement van de oppositie zullen steunen, zelfs als ze het ermee eens zouden

zijn, omdat dan het hele kaartenhuis van afspraken in elkaar zou kunnen vallen.
Vooraf is dus duidelijk dat er wel openlijk gepraat kan worden, maar dat er geen
andere standpunten ingenomen zullen worden, behalve als alledrie de
coalitiepartners zich erin kunnen vinden. Gezien de achtergronden en wensen van
de drie partijen is dat uiterst onwaarschijnlijk. Sommige oppositiepartijen spreken
van voorgekookte beslissingen en een dichtgetimmerd debat. Middel (PvdA) en
Dittrich (D66) leggen in een interruptiedebat uit waarom er voor gekozen is de
zaken op deze manier aan te pakken. Dittrich begint met aan te geven dat de
manier waarop  deze  wet tot stand  komt te maken heeft  met  wat  er  in   1993  is

gebeurd: 'De vorige Vreemdelingenwet,  die  in  1994 in werking trad,  is  ook door
de Kamer gejast. Zij is toen heel snel in werking getreden en u weet wat daarvan
de gevolgen waren. Maatschappelijke organisaties en mensen die met die wet
moesten werken konden er niet mee uit de voeten. Dat heeft bijgedragen aan de
mislukking van de vorige Vreemdelingenwet' (TK 84-5373). Middel zegt daarop:
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'De voorbereiding van die wet werd ontsierd door gigantische fricties,
coalitiegevechten, toestanden die wij gelukkig hebben weten te voorkomen. De
ontstaansgeschiedenis van die wet was al heel anders. Door de heer Hirsch Ballin
is deze inderdaad op vaardige wijze door de Kamer gejast en de resultaten zijn
bekend. Dat moeten wij nu niet meer doen' (TK 84-5373)11:

Er is een zeer grote Kamermeerderheid voor een restrictief beleid zoals het
kabinet dat voorstelt. Ook nu constateert een aantal Kamerleden dat het daarbij om
een evenwicht gaat tussen restrictiviteit en aandacht voor de rechtsbescherming
van vluchtelingen en asielzoekers.

De woordvoerders' 16 in de Tweede Kamer van de verschillende partijen die zijn
vertegenwoordigd in het kabinet zijn: Middel en Albayrak (PvdA). Kamp en
Niederer (VVD) en Dittrich (D66). Zij brengen kritische opmerkingen naar voren
over de nieuwe Vreemdelingenwet. PvdA en D66 vinden de kabinetsvoorstellen in
sommige opzichten te strikt, de VVD vindt ze soms te ruim. Alledrie steunen het
kabinet bij de stemming. De coalitiepartijen zijn hierover open tijdens het
Kamerdebat. Zij geven aan hoe ze tot dit compromis zijn gekomen en waarom.

De oppositie is sterk verdeeld. Eigenlijk is er geen sprake van 6dn oppositie.
Middel (PvdA TK 83-5358) noemt SGP en RPF/GPV meteen bij het begin van het
Kamerdebat 'niet-coalitiefracties', omdat hij vindt dat hij ze geen oppositiefracties
mag noemen. De oppositie bestaat daamaast nog uit enerzijds CDA en anderzijds
SP en GroenLinks. De grootste oppositiepartij, het CDA, maakt zich met name
zorgen over de mogelijke aanzuigende werking die van het voorzieningenpakket
uit zal kunnen gaan en over het in haar ogen onvoldoende tegengaan van de
mogelijkheid van doorprocederen. Het wetsvoorstel is haar dus niet strikt genoeg.
Ook SGP de ziet deze bezwaren. Net als de VVD had deze partij echter graag op
een aantal terreinen een strikter beleid gezien. In zijn stemverklaringen geeft Van
der Staaij (SGP) echter aan de wet desondanks te steunen. Wijn (CDA) stemt
tegen.

Aan de andere kant wordt oppositie gevoerd vanuit het standpunt dat deze
Vreemdelingenwet te strikt is. Rouvoet (sprekend namens GPV en RPF. en dus in

1 15 Uit de analyse van de Vreemdelingenwet 1994 in hoofdstuk 6. blijkt het zeker niet alleen Hirsch Ballin
(CDA) is geweest die de  wet door de Kamer heeft 'gejast'.  Ook de toenmalige staatssecretaris Kosto (PvdA)
heeft daaraan vanuit de regering bijgedragen. Een groot deel van de Kamerleden ging in vliegende paniek
mee met het opstapelen van maatregelen. De waarschuwingen van andere Kamerleden - die daarbij onder
andere argumenten vanuit de rechterlijke macht. de Raad van State en maatschappelijke organisaties
aanhaalden - waren tegen do, emans oren gericht. De problemen die bijvoorbeeld  het a fschaften  van  het
hoger beroep zou kunnen brengen, waren destijds wei degelijk voorzien (onder andere door Van Traa.
PvdA).   maar   in de paniekerige afweging telden deze argumenten niet zwaar.   BU de keuzes   in   de
Vreemdelingenwet 1994 ontbrak het dus aan steun van partuen die onmisbaar zijn bij de uitvoering. Bij de
Vreemdelingenwet 2000 heeft men hier wei rekening mee gehouden.  In de woorden  van  't  Hart (2000,37)
heell men uitvoerders gecoopteerd (en daarmee  oldaan aan een belangruke conditie $-oor succesvolle
beleids\ erandering) en heeft staatssecretaris Cohen controle   over   het   spel (en daarmee een andere
belangrijke conditie inge„ illigd).
Il. Ten  oprichte ;an het Kamerdebat naar aanleiding ,·an de herziening Vreemdelingenwer  1994 zijn alle
woordvoerders ven·angen.  De SP heeft deze keer een woordi oerder in het debat.  De CD  is niet meer in de
Kamer vertegenwoordigd
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de optiek van Middel eerder niet-coalitie dan oppositie) is kritisch ten opzichte van
het in zijn ogen strikte karakter van de kabinetsvoorstellen, maar stemt uiteindelijk
voor de nieuwe Vreemdelingenwet, waarbij een voor hem belangrijke afweging is
dat hij brede steun in de Kamer krijgt voor een motie die voorstelt, dat bevorderd
moet worden dat asielverzoeken in de regio van herkomst worden getoetst en dat
vluchtelingen daar worden opgevangen.

Uitdrukkelijke voorstanders van ruim asielbeleid zijn een kleine minderheid.
Het zijn Halsema (GroenLinks)   en   De Wit (Socialistische Partij). Beide
woordvoerders stemmen tegen de Vreemdelingenwet 2000. Hun belangrijkste
bezwaren zijn dat deze wet ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de
procedures en dat de rechtspositie van asielzoekers op essentiele punten wordt
aangetast (de belangrijkste verhaallijn die de ruime discours coalitie steeds naar
voren heeft gebracht). Daarnaast geloven GroenLinks en de SP niet dat de
belangrijkste doelstelling van de wet, de verkorting en versnelling van de
toelatingsprocedures. zal worden gerealiseerd. Zij menen dus de wet niet effectief
zal zijn. In die zin zijn zij het eens met Wijn (CDA).

Waar in de stemming de Vreemdelingenwet 2000 gesteund wordt door PvdA,
VVD, D66, SGP en RPF-GPV, en niet door CDA, SP en GroenLinks, liggen
inhoudelijk de verhoudingen anders. De VVD, CDA en SGP vinden de voorstellen
in meerdere of mindere mate te ruim. PvdA, D66, RPF-GPV, SP en GroenLinks
vinden de voorstellen juist in meerdere of mindere mate te strikt. De situatie doet
zich dus voor dat de voorstanders van strikt en van ruim asielbeleid samen in de
coalitie zitten en een gezamenlijk wetsvoorstel doen tegenover een oppositie die
ook voor een deel uit voorstanders van strikt en voor een deel uit voorstanders van
ruim asielbeleid bestaat. De keuzes die de verschillende partijen maken om
amendementen of moties te steunen zijn dan ook niet zozeer politiek inhoudelijk
ingegeven, als wel strategisch. Het streven was deze wet mogelijk te maken, die
volgens de betrokkenen uit de coalitie het beste compromis is dat men kon
bereiken gegeven de verhoudingen. Het wetsvoorstel wordt dus gedragen dn
aangevallen door 'strange  bedfellows'. Dat de coalitiepartijen hebben afgesproken
slechts in gezamenlijkheid voor of tegen amendementen of moties te stemmen,
ook als een Kamermeerderheid mogelijk zou zijn voor een hen welgevallige
verandering in de wet, is volgens de oppositiepartijen een ondermijning van een
serieuze parlementaire democratische besluitvorming en van het dualisme van
regering en Kamer.

De Kamer vergadert vier dagen over het wetsvoorstel Vreemdelingenwet 2000:
op   14,    15,   20   en   21   juni   2000. De eerste termijn duurt   14 uur, waarop   de
staatssecretaris in 6 uur antwoordt. De tweede termijn duurt 3 uur, met een
antwoord van 1 uur. Er worden bijna vijftig amendementen ingediend. Er worden
daarnaast 10 moties ingediend. waarvan er zeven worden aangenomen  en  drie
verworpen. Alle vijf de moties van de regeringspartijen, de motie van Rouvoet
(RPF-GPV) en de motie van Van der Staaij (SGP) worden aangenomen. De drie
moties van Wijn (CDA) worden verworpen.
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Net als in de twee vorige hoofdstukken zal ik hieronder het Kamerdebat over de
Vreemdelingenwet 2000 analyseren in termen van de twee belangrijke
argumentatieclusters die gehanteerd worden en de twee vooronderstellingen
daarbij. Het eerste argumentatiecluster betreft mensenrechten(verdragen) en
humanitaire overwegingen. Daarbij gaat het onder andere over de status van het
Vluchtelingenverdrag. Het tweede cluster van argumenten betreft de nationale
belangen die een rol spelen in de overwegingen. Deze splits ik uit in vier delen:
argumenten rond het buitenlands beleid en de internationale betrekkingen,
politiek-bestuurlijke argumenten en de rechtsstaat, economische argumenten en de
verzorgingsstaat, en culturele argumenten en de culturele gemeenschap.

2. Mensenrechten(verdragen) en humanitaire overwegingen

2.1 Mensenrechtenverdragen
Tijdens dit debat zijn de woordvoerders het er in grote lijnen over eens dat het
Vluchtelingenverdrag aangepast zou moeten worden.  Waar in  1987 een levendige
discussie ontstond over de vraag of het verdrag niet te strikt is (om voldoende
bescherming te geven aan vluchtelingen die niet onder de criteria van artikel 1 van
het verdrag vallen)  en  het  in   1993 geen onderwerp van discussie  was  bij  de
aanpassingen in de Vreemdelingenwet is het nu weer een belangrijk onderwerp.
Echter, vanuit een andere invalshoek.

Voorstanders van strikt asielbeleid hebben het over de noodzaak tot
'modernisering' (Kamp, VVD) of'actualisering' van het verdrag (Wijn, CDA). Zij
vinden het Vluchtelingenverdrag achterhaald, omdat het vijftig jaar geleden in
werking is getreden voor de bescherming van enkelingen, en niet voor grote
aantallen zoals die zich nu voordoen. Kamp noemt daarbij het voorbeeld van
Nelson Mandela. Voor dit soort mensen is het verdrag bedoeld, daarom is nu
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modernisering nodig.
De voorstanders van een ruim asielbeleid wijzen er ook op dat het

Vluchtelingenverdrag niet voldoet, maar zij menen dat er niet zozeer minder, maar
andere bescherming van vluchtelingen moet komen. Zij waarschuwen ervoor het
Verdrag te 'relativeren' (Middel TK 83-5371), omdat dit ertoe zou kunnen leiden
dat andere landen dat ook gaan doen en er uiteindelijk iets overblijft dat

"1   Het is opvallend dat voorstanders van ruim beleid niet de stelling ter discussie stellen dat het
Vluchtelingenverdrag bedoeld zou zijn voor enkelingen, terwijl uit de Traveaux Preperatoires blijkt dat het
juist bedoeld is voor de grote groepen vluchtelingen in Europa na de Tweede Wereldoorlog en slechts in de
jurisprudentie de beperking tot individuen ontstaan is. Daarnaast is het voorbeeld van Mandela een
opvallende keuze: hij is burger van een staat die juist niet meedeed bu de besprekingen. omdat die net als
alle andere kolonien was uitgesloten. De acceptatie van de verhaallijn van de individuele gerichtheid van
het Verdrag zelf kan gezien worden als een succes in discours structurering door de strikte discours coalitie.
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onwenselijk is uit oogpunt van bescherming van vluchtelingen. Andere landen
zullen dat namelijk mogelijk doen vanuit een andere intentie dan Nederland, zeker
in Europese context. 'Wij denken dat als Nederland dat altijd het goede voorbeeld
wil geven, het Vluchtelingenverdrag niet meer zo belangrijk vindt, andere landen
dan gaan zeggen dat zij zich afvragen wat zij er nog mee te schaften hebben'. Daar
zit echter ook nog een wat andere redenering achter, althans bij de staatssecretaris.
Als het Vluchtelingenverdrag ter discussie wordt gesteld dan kan dat met zich
meebrengen dat 'de wereldwijde basis voor de bescherming van vluchtelingen
barsten gaat vertonen, met als onbedoeld gevolg een toename van personen die
bescherming zoeken buiten de eigen regio.' Dat risico loopt staatssecretaris Cohen
maar liever niet, 'Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt' (TK 85-
5463).

Er wordt dus een beroep gedaan op wat het verlicht eigenbelang zou zijn (niet
nog meer asielzoekers), om te bereiken wat voorstanders van strikt asielbeleid
eigenlijk niet willen (bescherming via het Vluchtelingenverdrag handhaven met al
zijn bijkomende lasten). Cohen kan een beroep hierop doen, omdat hij er
vanzelfsprekend vanuit gaat dat het ontvangen van meer asielzoekers iets is wat in
ieder geval niemand wil in de Kamer (en in het publiek dat het debat beluistert).
Hij activeert dus hier de verhaallijn van de aanzuigende werking, juist om de
bescherming van vluchtelingen te behouden. Zijn verhaal is daarmee tegelijkertijd
een waarschuwing aan het adres van critici die voorstander zijn van ruim beleid
om van het verdrag af te blijven, want dan zou het wei eens slechter kunnen
worden voor vluchtelingen, en een waarschuwing aan het adres van voorstanders
van strikt beleid dat ze met een wijziging van het verdrag zichzelf in de vingers
zullen snijden want uiteindelijk het risico lopen op nog meer asielzoekers dan er
nu al zijn (een knappe dubbele inzet van de perversiteitsstrategie van Hirschman:).
Het is dus ook een slimme strategie om iedereen tevreden te laten zijn met wat er
nu is, en waarmee ze eigenlijk helemaal niet tevreden zijn: uiteindelijk is de
bestaande situatie het beste voor vluchtelingen dn voor ons.

2.2 De Tweede Wereldoorlog
Ook in dit debat worden naast juridische argumenten ook niet-juridische
overwegingen naar voren gebracht. Opnieuw wordt de Tweede Wereldoorlog
gebruikt, en wel op dezelfde wijze als dat tijdens het debat in 1987 gebeurde.  Toen
wees Van Es (PSP) er op dat tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen valse

papieren nodig hadden om zichzelf in veiligheid te kunnen brengen. In dit debat is
het Middel (PvdA) die dat punt maakt. Opnieuw is dit bedoeld als tegenwicht
tegen degenen die ongedocumenteerden uitsluitend zien als fraudeurs (zie voor
een uitgebreide weergave paragraaf 3.2.3).
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2.3 Christendom
Twee woordvoerders wijzen op de christelijke grondslag van hun inbreng, hoewel
ze dat vanuit heel verschillende invalshoek doen: Rouvoet (RPF/GPV) en Van der
Staaij (SGP). Rouvoet geeft aan dat zijn partij bij het beantwoorden van de 'schier
onoplosbare vragen' waarvoor mondiale migratie ons stelt, primair uitgaat van 'het
Bijbelse spreken over onze houding ten opzicht van de vreemdeling die aan onze
poort klopt'. Dat spreken is volgens Rouvoet opvallend royaal. De vreemdeling
wordt meer dan eens in cidn adem genoemd met de wezen en weduwen, en dus
gerekend tot 'de zwakken in de samenleving aan wie eerst en vooral recht moet
worden gedaan.' Hij citeert daarbij Leviticus 19:34: 'Wanneer een vreemdeling bij
u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een geboren
volksgenoot zal de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft. Gij zult hem liefhebben
als uzelf' Op basis hienan meent Rouvoet dat de christelijk-politieke
grondhouding er dan ook een moet zijn van 'compassie, betrokkenheid,
verantwoordelijkheid voor het lot van de ander en vooral van het verlangen om de
ander recht te doen en tot zijn recht te laten komen. Asiel is daarin 'geen gunst,
maar een recht'. Rouvoet realiseert zich echter tegelijkertijd dat met deze
uitgangspunten nog niet alles gezegd is. Zo blijft de kwestie van de reikwijdte en
de vormgeving van die verantwoordelijkheid onbeslist, net als die van de exacte
criteria voor toelating (TK 84-5388).

Van der Staaij (SGP) is de andere woordvoerder die uitdrukkelijk refereert aan
de Bijbelse eisen die hij hoog wil houden. Hij legt daarbij echter wat andere
accenten dan Rouvoet. In een interpretatie van de oorzaken van migratie geeft hij
aan dat zaken als oorlog, politieke repressie en dergelijke fenomenen niet uit de
lucht komen vallen, maar hun oorsprong vinden in onder meer onderlinge haat,
wanverhoudingen, racisme, xenofobie. 'Kortom: een gebrek aan liefde tot de
naaste treedt hier aan het licht, evenals uitingen van de zondige, verworden aard
van de mens...Het is de taak van de overheden om gerechtigheid te bevorderen in
deze wereld, waarin onrecht zich heel gemakkelijk op allerlei manieren weet te
manifesteren. Ook de Nederlandse overheid heeft hierin een taak. Die taak omvat
niet in de laatste plaats het bieden van herbergzaamheid aan degenen die met
reden vervolging vrezen en daarom op de vlucht zijn geslagen. Ook andere landen
hebben hierin een taak en zij mogen met kracht en met klem worden aangesproken

op hun verantwoordelijkheid. Tot het wezen van het asielbeleid behoort het met
warmte ontvangen en opvangen van vluchtelingen. Overeenkomstig de Bijbelse
eis tot herbergzaamheid en gelet op de traditie van gastvrijheid die ons land kent,
is een ruimhartig beleid tegenover daadwerkelijke noodgevallen geboden. Een
bijzondere taak en verbondenheid ervaren wij tegenover degenen die om hun
christelijk geloof vervolging te duchten hebben en hun land van herkomst moesten
verlaten. Ook een vervolging om die reden is helaas vandaag de dag in tal van
landen een bittere realiteit. Wij zien ook een taak en opdracht voor de christelijke
gemeenten in Nederland om de Bijbelse boodschap te brengen aan degenen die in
Nederland opvang zoeken.' (TK 84-5411)
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Maar, geeft hij meteen daarna aan: Niet iedere asielzoeker is een vluchteling
die een veilig heenkomen zoekt...[want]...massale migratiebewegingen...zijn in
veel gevallen ook veroorzaakt door de verschillen in welvaart op deze wereld: het
schrille contrast van rijkdom en armoede. De wens om door emigratie naar een rijk
land te komen tot verbetering van het materiele perspectief, is vaak alleszins
begrijpelijk en invoelbaar. Het is duidelijk dat wij hiermee oplopen tegen de
grenzen van de herbergzaamheid die een klein en dichtbevolkt land als Nederland
kan bieden' (TK 84-5411). Hij meent echter wel dat de terughoudende benadering
van economische migranten alleen gerechtvaardigd is tegen de achtergrond van
een ruimhartige ontwikkelingssamenwerking. De SGP neemt hiermee dus helder
stelling voor uitsluitend het toelaten van 'daadwerkelijke noodgevallen: en het niet
toelaten van mensen die om andere redenen komen, hoewel ook de SGP, net als
veel andere partijen, aangeeft wei begrip voor hun motieven op te kunnen brengen.
Ook zij lijkt daarmee een deel van het (kerkelijke) publiek aan te willen spreken:
wij hebben de Bijbelse eisen voor ogen en het hart op de goede plaats.
Tegelijkertijd echter wordt ook nu weer het beeld geactiveerd van het kleine
Nederland dat niet de lasten van de hele wereld kan dragen, waarmee ook een
ander deel van het publiek aangesproken wordt. En ook de Europese partners
worden toegesproken: ook zij moeten hun last op zich nemen en het niet aan
Nederland overlaten.

Er zijn ook Kamerleden die niet zozeer hun eigen inbreng uitdrukkelijk baseren
op de Bijbel of andere religieuze bronnen, maar die degenen die dat wel doen
hierop aanspreken. Zo vraagt Dittrich aan Van der Staaij waarom deze kiest voor
het verlengen van de termijn die de tijdelijke verblijfsvergunning duurt van drie
naar vijf jaar, terwijl als de tijdelijkheid drie jaar duurt mensen binnen een
redelijke termijn weten waar zij aan toe zijn en zich eerder op hun inburgering
kunnen richten. 'Hoe verhoudt dit zich met het begin van uw betoog waarin u
stelde dat wij op grond van medemenselijkheid en gastvrijheid moeten openstaan
voor mensen die gevlucht zijn wegens vrees voor vervolging?' (TK 84-5416). Van
der Staaij antwoordt dat het een arbitraire keuze blijft en dat je juist als je vee!
mensen een goed perspectief wilt bieden. goed is om hiermee niet te royaal om te
gaan wanneer de grond voor verlening is vervallen.'(TK 84-5416)
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Het is overigens opmerkelijk dat de andere christelijke partij in de Kamer - het
CDA - in dit asieldebat, net als in de vorige twee besproken debatten, nooit met
een bijbelse onderbouwing werkt, er evenmin een andere partij op aanspreekt, dan
weI zelf hierop wordt aangesproken.

1

IM Hij zet hier weer het 'eigen bestwil' argument in en vermijdt de kwestie van de inburgering.
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3. Nationale belangen

Naast mensenrechten(verdragen) en humanitaire overwegingen is er zoals ik in de
inleiding heb aangeven, nog een andere bron waaruit politici putten voor hun
argumenten in asielbeleid. Dat zijn de nationale belangen. Ik laat deze - net als in
de vorige hoofdstukken - uiteen vallen in buitenlands beleid, politieke
overwegingen en de rechtsstaat, economische overwegingen en de
verzorgingsstaat en culturele overwegingen en de culturele gemeenschap.

3.1 Nationale belangen: buitenlands beleid en intemationale betrekkingen
Het buitenlands beleid valt in twee delen uiteen, waarvan het eerste complementair
is aan het thema van het 'moderniseren' van het Vluchtelingenverdrag en de
bredere mondiale context van de problemen rond gedwongen migratie. Het
handelt over opvang in de regio. Het tweede betreft Europa.

3.1.1 Opvang in de regio
Alle partijen in de Kamer zijn gecharmeerd van het idee van opvang in de regio, al
constateren velen van hen ook dat het dan gaat om 'verre toekomstpolitiek' zoals
Dittrich (D66) het uitdrukt (TK 83-5315). Al in het debat in 1987 vonden velen
dat opvang in de regio het beste was, en dat in ieder geval vluchtelingen dAAr
moesten wachten op selectie voor eventuele hervestiging in een ander land van
opvang (resettlement) Sindsdien is het regelmatig besproken, onder andere
Bolkestein (VVD) heeft het opgepikt, maar er is nooit concreet gevolg aan
gegeven. Nu komt het opnieuw ter sprake en alle partijen steunen het idee van
harte. Het blijkt alleen dat de invulling ervan, voorzover die al geconcretiseerd
wordt, mijlenver uiteen loopt, evenals de redenen waarom men zo veel ziet in het
idee. Meerdere keren wordt in de Kamer geconstateerd - met name door
voorstanders van ruim asielbeleid - dat het natuurlijk al zo is dat 90% van de
vluchtelingen in de regio wordt opgevangen.

De voorstanders van strikt asielbeleid die zich hierover uitspreken zijn Kamp
(VVD), Van der Staaij (SGP) en Wijn (CDA). Als zij het hebben over opvang in
de regio bedoelen ze uitdrukkelijk 'uitsluitend opvangen en asiel verlenen in de
eigen regio door UNHCR' (Kamp TK 83-5338). Alle asielzoekers die desondanks
naar Westerse landen komen terugsturen daar naar toe. De definitie van 'eigen

regio' is daarbij niet voor alle Kamerleden gelijk. Zo verdedigt Kamp (VVD) in
een interruptiedebat met Halsema (GroenLinks) dat mensen uit het voormalig
Joegoslavie 'in de eerste plaats in hun eigen directe omgeving moesten worden
opgevangen. De rest van Europa moest garanderen dat iedereen die daar niet
opgevangen kon worden, naar evenredigheid over de rest van Europa kon worden
verdeeld' (TK 83-5340). Halsema meent echter dat Nederiand als deel van de
Europese regio juist een veel grotere verantwoordelijkheid moet nemen voor de
toelating en opvang van deze mensen (TK 83-5340). Het hoofddoel van de
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voorstanders van strikt beleid met het concept 'opvang in de regio' is het
verminderen van aantallen asielzoekers hier, en dan met name asielzoekers die
volgens hen ten onrechte een beroep doen op asiel. Daarmee zou er een oplossing
zijn gevonden voor datgene dat in de loop van de afgelopen jaren de definitie het
probleem is geworden. Kamp zegt het zo: 'Als dit concept consequent wordt
toegepast, kan het in 66n klap de asielproblematiek in Nederland en andere
vergelijkbare landen oplossen' (TK 83-5338).

Voorstanders van ruimer beleid formuleren een vorm van opvang in de regio die
aan de voorwaarden voldoet die Rouvoet (RPF/GPV) als initiatiefnemer van deze
hernieuwde discussie naar voren brengt: 'behoud van het beschermingsniveau dn
van onze verantwoordelijkheid' (TK 84-5389). Hij zegt in een interruptie van
Kamp (VVD) dat aan zijn voorstel zeker niet de bedoeling ten grondslag ligt 'dat
onze verantwoordelijkheid voor de mondiale migratieproblematiek moet afnemen'
(TK 83-5340). De Wit (SP) en Halsema (GroenLinks), Middel (PvdA), Dittrich
(D66) en ook de staatssecretaris, onderschrijven expliciet die gelijkblijvende
verantwoordelijkheid, en het gelijke niveau van bescherming. Fatsoenlijke opvang
in de regio moet mogelijk gemaakt worden via UNHCR. Zij houden daarmee vast
aan de universele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het

Vluchtelingenverdrag. Zij willen niet zonder meer overgaan op een systeem van
regionale verantwoordelijkheid waarbij 'niet de ernst van het leed, maar de
nabijheid van degene die het heeft doorgemaakt' bepalend is voor het toekennen
van opvang en bescherming (Halsema TK 835340). Het hoofddoel van de
voorstanders van ruim asielbeleid bij het concept 'opvang in de regio' is het
verbeteren van de opvang van Alle vluchtelingen.

Ook de inschatting van de gevolgen van de invoering van dit concept lopen fors
uit elkaar, omdat de interpretaties van het concept zo verschillen. Voor Kamp
(VVD) betekent het selectie an opvang in de regio. Hij meent dat het concept
inhoudt dat 'alle vluchtelingen en ontheemden uitsluitend nog door UNHCR in de
eigen regio van herkomst worden opgevangen. De UNHCR beoordeelt dan wie
van hen onder de werking van een internationaal verdrag vallen, wie van hen niet
binnen een redelijke tijd naar hun land terug kunnen keren en ook niet elders in de
eigen regio geherhuisvest kunnen worden. Die personen - relatief gezien gaat het
om uitzonderingen - gaan niet als asielzoekers, maar als erkende vluchtelingen
naar landen elders in de wereld, zoals Nederland...Nu legt het
Vluchtelingenverdrag de verplichting om asielverzoeken te beoordelen, nog bij de
landen. Die verplichting moet helemaal komen te vervallen.' (TK 83-5339).

Halsema (GroenLinks) of Rouvoet menen daarentegen dat er dan misschien juist
nog wel meer mensen hiernaartoe komen. Net als Cohen hiervoor, doen zij dus
een beroep op de verhaallijn van de 'aanzuigende werking' in de vorm van de
perversiteitsstrategie, en dus op het inzicht in het verlicht eigenbelang van hun
tegenstanders. met als doel om iets dat hen niet welgevallig is te proberen tegen te
houden.

190



Vreemdelingenwet 2000

Bij opvang in de regio lijkt het opnieuw om een verhaallijn te gaan die mensen

'goed  in  de oren klinkt' (Hajer 1997) juist omdat iedereen de mogelijkheid heeft
om er een eigen invulling aan te geven, en er de oplossing in te zien van datgene
dat als de kern van het probleem wordt gezien. Het is opnieuw een voorbeeld van
een maatregel die ingaat tegen de verhaallijn van 'individualiteit' in asielkwesties.
Net als bij de Vreemdelingenwet 1994 wordt opnieuw een maatregel genomen die
over groepen gaat: een groepsgericht middel voor het tegenhouden van
asielzoekers (net als bijvoorbeeld destijds de visumvereisten en de carrier
sanctions) Deze maatregel kan dus opnieuw 'onechte' dn 'echte' vluchtelingen
treffen. Er blijkt daarnaast dat daarbij door iedereen vrij gemakkelijk over het
opnieuw delegeren van soevereiniteit wordt heengestapt, terwijl dat juist telkens
groot verzet oproept in concrete gevallen binnen de organisatie die op dit moment
soevereiniteit heeft overgenomen: de Europese Unie. Dit keer laat men de
beslissing over wie vluchteling is en wie niet, en ook over wie voor hervestiging in
aanmerking komt en wie niet, over aan een weer een ander supra-nationaal orgaan:
UNHCR die een soort 'wereld-asielproce(lure' vorm moet gaan geven. De kans op
het realiseren van een grotere beheersing van migratie wordt versterkt door middel
van het delegeren van soevereiniteit. Het doel van de vermindering van de
aantallen asielzoekers hier is belangrijker dan het behouden van soevereiniteit.

3.1.2 Harmoniseren en samenwerken in Europees verband
Alle partijen in de Kamer zijn voor het harmoniseren van het asielbeleid op
Europees niveau. Over de noodzaak daartoe wordt niet meer gediscussieerd, die
wordt geconstateerd. Waarover men het wel heeft is dat het zo'n moeizaam proces
is, en dat het nog lang niet zover is. Echter, ondanks dat ze het dus in principe eens
zijn over het onderwerp van de Europese samenwerking hebben voorstanders van
strikt en van ruim asielbeleid net als bij elk ander onderwerp weer een wat andere
insteek daarbij.

Voorstanders van strikt beleid waarschuwen er vooral voor dat Nederland niet
het 'asielputje' van Europa moet worden. Net als in vorige asieldebatten maken
politici ook nu weer selectief vergelijkingen met andere Europese landen om hun
argument kracht bij te zetten. Zo maakt Wijn (CDA) een aantal van deze
vergelijkingen om te laten zien dat Nederland nog steeds een veel te ruim
asielbeleid zou hanteren.

Voorstanders van ruim asielbeleid wijzen er juist op dat de Europese normen het
minimum zijn, en dat betere afspraken nodig zijn in het belang van asielzoekers.
Met name speelt voor hen de kwestie welk land verantwoordelijk is voor
asielaanvragen van alle gezinsleden. Door slechte afspraken worden nu nog
asielaanvragen van gezinsleden die niet gezamenlijk zijn gereisd, in verschillende
landen behandeld. Staatssecretaris Cohen wijst er Albayrak (PvdA) echter
tegelijkertijd op dat dit soort zaken in afstemming met andere landen moeten

plaatsvinden. De boodschap is dus dat het niet de bedoeling is dat als zich lan
gezinslid in Nederland bevindt, de anderen ook hier naartoe moeten komen zodat
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hun aanvraag hier behandeld kan worden omdat Nederland het belangrijk vindt dat
gezinsleden samen kunnen zijn, maar dat het andere land die aanvraag dan net zo
goed kan behandelen. Dit is weer een punt waarop duidelijk is dat er meerdere
soorten publiek bestaan voor de Kamerleden en de regering. Zij spreken niet
alleen voor de kiezers, maar hier ook voor de Europese partners waarmee
afspraken gemaakt gaan worden in het kader van de herziening van het Verdrag
van Dublin.

ledereen vindt het in dit kader nodig om te benadrukken dat tot de tijd dat er
(volledige) harmonisatie van het Europese asielbeleid is, Nederland moet
'erkennen dat het asiel- en immigratiebeleid een nationale zaak is', zoals Middel
(PvdA) het uitdrukt (TK 84-5370). En ook daarna 'hebben wij nog de taak om een
eigen beleid te voeren, zeker als het gaat om de procedure, de individuele
benadering en de opvang die in een aantal landen volstrekt onbekend is'. Dus
ondanks  dat   - of misschien wel juist omdat   - al vanaf 1986 geconstateerd,
geaccepteerd en bevorderd wordt dat Europese harmonisatie op het terrein van
asielbeleid van de grond moet komen en dat het Nederlandse asielbeleid in de
praktijk al die jaren al gedomineerd wordt door Europese partners, benoemen de
Kamerleden steeds opnieuw deze autonomie of soevereiniteit"'. Dat lijkt niet
alleen gericht op het publiek van Europese partners, maar meer nog op dat van de
Nederlandse kiezers, omdat in deze soevereiniteit ten slotte de legitimiteit van de
asielpolitiek ligt

Ook bij voorstanders van ruim asielbeleid zijn er trouwens, net als bij Wijn
(CDA) hierboven, volop selectieve vergelijkingen met andere Europese landen te
vinden, maar nu om te laten zien dat we het toch vooral niet zo willen als elders.
Zo wijzen zij bijvoorbeeld vol afgrijzen op het Deense systeem van in bewaring
nemen van ongedocumenteerden (' illegalen') zonder dat er een termijn aan gesteld
wordt door de wet of de rechter. Waar voorstanders van strikt beleid selectieve
vergelijkingen maken om te onderbouwen dat het in het belang van Nederland is
om zo min mogelijk asielzoekers te ontvangen, maken voorstanders van ruim
asielbeleid dit soort vergelijkingen om te benadrukken dat Nederland toch trots
mag zijn dat het niet zulke keuzes maakt als sommige andere landen. Zij doen dus
een beroep op het Nederlandse zelfbeeld van fatsoenlijke natie om de belangen
van asielzoekers en vluchtelingen te kunnen behartigen.

3.2 Nationale belangen: politiek-bestuurlijke argumenten en de rechtsstaat
Alle woordvoerders onderschrijven het hoofddoel van de wet, dat de
asielprocedures versneld moeten worden. Dat staat niet ter discussie. ledereen
constateert ook dat de huidige situatie totaal uit de hand gelopen is en gebruikt
daar crisisachtige termen voor waarbij het klaarblijkelijke doel is elkaar en het
publiek ervan te overtuigen dat forse maatregelen onvermijdelijk zijn, en de enige

1!9 Al eerder heb ik dat benoemd als een teken van de groeiende interdependentie.
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rationele optie die er is. Zo heeft Wijn (CDA) het over 'onbeheersbare toestanden'
(TK  83-5333),  zegt  Kamp (VVD)  dat de Vreemdelingenwet  1994 'is mislukt'  (TK
83-5335), roept Rouvoet een eerdere uitspraak van de staatssecretaris in
herinnering: 'als we niets doen, ontploft het stelsel' (TK 84 5388), en zegt Middel
(PvdA) dat deze nieuwe restrictieve wet nodig is omdat de procedures absoluut
korter moeten want: 'zou het nog erger kunnen dan het nu al is? Ik denk van niet'

(TK 83-5378).

3.2.1 Snelle procedures
Voorstanders van strikt asielbeleid hebben uitdrukkelijk het doel het aantal
asielzoekers te verminderen. 'Het is nu de allerhoogste tijd om de noodzakelijke
grote beleidsombuigingen in de praktijk te realiseren. Het gaat, vindt de VVD-
fractie, om drie keer minder, veel minder: minder asielzoekers, minder AMA's,
minder illegalen' (Kamp TK 83-5346). Hierachter klinkt de verhaallijn van de
angst voor de aanzuigende werking weer door. Op andere plekken klinkt die
verhaallijn wat harder: 'Als wij allen het voor elkaar krijgen dat die procedures
snel afgewikkeld kunnen worden en de economische migranten daarbuiten vallen
en volhouden dat 90% van de aanvragen wordt afgewezen en als de mensen die als
economische migrant hier naartoe komen en vervolgens arm en met lege handen
weer naar het land van herkomst terug worden gezonden, dan kan een beweging
ontstaan - en ik hoop dat wij dit allen in dit huis proberen te bereiken - dat er veel
minder asielzoekers naar Nederland komen. Wie nog wel zullen komen, zullen
echte vluchtelingen zijn die in Nederland een eerste veilige plek vinden na een
vlucht voor vervolging' (Kamp (VVD) TK 83-5337).

Voor voorstanders van ruim asielbeleid ligt dat een nuance anders. Zij menen
dat het verminderen van het aantal asielzoekers een mogelijk bijkomend - en in de
ogen van velen van hen welkom - gevolg van de wetswijziging kan zijn, maar
willen dat niet zien als doel op zich. Middel (PvdA) constateert dat de PvdA blij is
met een wetsvoorstel dat leidt tot snellere en doorzichtiger procedures. 'Wanneer
dit tot gevolg heeft dat er minder asielzoekers deze kant opkomen, is dat mooi,
maar tegelijkertijd mag dat nooit een doelstelling zijn. Voor Nederland, als
rechtsstaat en democratie, bestaat de plicht om mensen die dat nodig hebben,
bescherming te bieden' (TK 83-5377). Daarmee constateert hij impliciet dat de
voorstanders van strikt asielbeleid er voor kiezen om 'de mensen die dat nodig
hebben' niet te beschermen, als ze daarmee maar de aantallen omlaag krijgen. Hij
beschuldigt hen er daarmee van dat zij eerder zullen kiezen voor het niet

beschermen van echte vluchtelingen als dat het probleem van de aantallen en de
procedures oplost dan het wel tot de procedure toelaten van asielzoekers die later
volgens de definities geen echte vluchtelingen zouden blijken te zijn. Vreemd
genoeg reageert niemand van de voorstanders van strikt asielbeleid op deze toch
forse beschuldiging, in aanmerking genomen dat ook voorstanders van strikt
asielbeleid niet nalaten er bij voortduring op te wijzen dat zij vinden dat Nederland
dan wel flinke maatregelen moet nemen, maar dat wij natuurlijk altijd gastvrij
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moeten zijn voor echte vluchtelingen'20. Maar misschien ook hoeven zij zich niets
meer aan te trekken van dit soort opmerkingen. Nu hun visie dominant is
geworden, binnen en buiten het parlement, zijn dit niet meer dan speldenprikjes.

Zoals gezegd is deze nieuwe Vreemdelingenwet 2000 vooral bedoeld om
procedures te versnellen en verminderen, met als (bijkomend) doel de aantallen
asielzoekers te verminderen. Dat is de belangrijkste verhaallijn die voortdurend
geactiveerd worden tijdens de besprekingen. Draagt het ene of andere voorstel dat
Kamerleden doen bij aan dit doel, of doet het er juist afbreuk aan? De
belangrijkste verandering die daarom in de Vreemdelingenwet wordt aangebracht
is dat er maar 66n status toegekend gaat worden: de verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd - asiel (vbt-a). De asielkwestie is hiermee feitelijk door voorstanders
van strikt en van ruim asielbeleid geherdefinieerd als 66n probleem (procedures en
daaraan vast de aantallen in Nederland), en daarvoor is nu 66n oplossing gevonden
(ddn tijdelijke verblijfsstatus met 66n voorzieningenniveau voor iedereen).

Aan asielzoekers waarvan tijdens de asielprocedure geconstateerd wordt dat zij
terecht een beroep op bescherming doen wordt die ene tijdelijke
verblijfsvergunning toegekend, en die kent dus 66n uniform voorzieningenpakket.
De bedoeling hien,an is dat de reden voor doorprocederen weggehaald wordt. Tot
nu toe was het zo dat asielzoekers die bijvoorbeeld een vvtv-status toegekend
kregen vaak in bezwaar (en beroep) gingen voor een andere status: een vtv-
humanitair of liefst een A-status. Dat had niet alleen een reden in het streven naar
erkenning van de ernst van het asielverhaal, maar ook in de voorzieningen die
gekoppeld waren aan die verschillende statussen. Zo was het houders van een A-
status toegestaan om zich met hun gezin te herenigen, zelfs zonder aan allerhande
voorwaarden te moeten voldoen als de inkomenseis. Dat gold niet voor vvtv-ers.
voor hen stond gezinshereniging niet open. Dat was erg moeilijk voor mensen die
daardoor jarenlang van hun geliefden gescheiden moesten leven. De belangrijkste
reden voor deze regeling was het voorkomen van integratie van degenen waarvan
niet duidelijk is dat zij in Nederland mogen blijven en die daarom de
terugkeeroptie helder voor ogen moeten houden.

Een expliciete doelstelling van deze nieuwe wet is om de aantallen en de duur
van de procedures terug te brengen. met name door de redenen voor
doorprocederen weg te halen. Daarbij stelt het kabinet voor om niet te motiveren
op welke grond iemand wordt toegelaten, en dat pas bij een eventuele intrekking
aan de asielzoeker mee te delen. Dat is een 'extra slot op de deur', tegen
doorprocederen, meent het kabinet. Daartegen komt in de Kamer veel weerstand.

a Zij het dat in de loop van de verschillende asieldebatten zoals eerder geconstateerd ook echte

vluchtelingen niet meer zonder meer welkom zijn in Nederland. Zoals Kamp hierboven zegt: het gaat om
echte vluchtelingen (bedoelend: verdragsv'luchtelingen, die vervolgd worden vanwege minstens den van de
vijf gronden die in het Vluchtelingenverdrag genoemd worden. en dus niet om andere redenen zoals 3
EVRM), tn die rechtstreeks naar Nederland zijn gekomen (dus niet via een ander land). Met deze

perwijzing naar zogenaamde 'veilige derde landen' wordt de beperkte categorie 'echte vluchtelingen' verder
ingeperkt.
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Voorstanders van ruim asielbeleid vinden dat ten opzichte van de asielzoeker niet
redelijk. Voorstanders van strikt asielbeleid hebben vooral praktische bezwaren.
Zij denken dat er te veel problemen mee zullen ontstaan in de praktijk en dat de
rechter zal beslissen dat asielzoekers vaak wei degelijk rechtens relevant belang
erbij hebben om de grond voor de verlening van de verblijfsvergunning te weten.
Ook menen veel Kamerleden dat vanwege de Wet Openbaarheid Bestuur deze
motivering niet onbekend zal kunnen blijven. Het motiveringsverbod wordt na
deze uitwisseling van argumenten in de Kamer, niet in de wet opgenomen.

ledereen  is voor het verlenen van slechts ean status met dan

voorzieningenpakket. Echter, voorstanders van strikt asielbeleid vinden dat
daarmee de rechtspositie van degenen die 'vvtv-er' zijn wel heel erg gunstig wordt.
Zij vragen zich af of dit niet zal leiden tot aanzuigende werking (Kamp VVD TK
83-5342). Zij vinden het vreemd dat nu andere Europese landen hun beleid
restrictiever maken, Nederland juist zo'n uitgebreid voorzieningenpakket aanbiedt
aan alle toegelatenen. Met name Wijn (CDA) vindt dat Nederland alleen zo'n
pakket kan aanbieden als het tegelijkertijd strenger is dan andere landen in het
toelaten van mensen. De redenering is dus dat degenen die binnen zijn ter
voorkoming van doorprocederen zo'n voorzieningenpakket toegewezen mogen
krijgen, maar dan alleen op voorwaarde dat dit er veel minder zullen zijn. Niet
alleen minder dan nu in Nederland, maar ook minder dan in andere landen van
Europa. Hier staan voorstanders van strikt asielbeleid voor het dilemma van het
afwegen van het langetermijnbelang van Europese harmonisatie, dat de enige weg
wordt gevonden waarmee uiteindelijk de asielkwestie kan worden aangepakt, en
het kortetermijnbelang van de aantallen in Nederland op dit moment. De
voorstanders van strikt beleid worden gerustgesteld door staatssecretaris Cohen
die zegt dat dit voorzieningenpakket toch alleen bedoeld is voor degenen die
inderdaad die verblijfsvergunning krijgen en dat het daarmee dus niet naar de
fraudeurs gaat. Die zijn eruit gefilterd. Het blijft onduidelijk welke andere mensen
voor voorstanders van strikt asielbeleid er daarnaast nog uitgefilterd moeten
worden als zij pleiten voor een strikter selectiebeleid dan andere Europese landen.
(In de volgende paragraaf 3.2.2 over het besluitmoratorium en het landgebonden
asielbeleid. komt deze kwestie terug).

Voorstanders van ruim asielbeleid benaderen deze kwestie van precies de andere
kant. Waar voorstanders van strikt beleid zich zorgen maken over de uitbreiding
van de voorzieningen voor 'vvtv-ers', maken voorstanders van ruim beleid zich
juist zorgen over het feit dat met deze ene status degenen die
verdragsvluchtelingen zijn en 'vtv-hum', te lang in onzekerheid blijven. Zij krijgen
nu tenslotte een slechts tijdelijke status voor drie jaar, terwijl zij voorheen
onmiddellijk wisten dat hun status feitelijk permanent verblij f inhield.

Voorstanders van strikt beleid maken zich dus voornamelijk zorgen over de (te
gunstige) rechtspositie van de status. voorstanders van ruim beleid doen dat over
de (te ongunstige) rechtsbescherming ervan. Daarmee zijn de - ook in hiervoor
gevoerde debatten- twee hoofdposities opnieuw ingenomen.
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De andere belangrijke maatregel om snelle procedures te bewerkstelligen, naast
het invoeren van Edn tijdelijke verblijfsstatus, is het instellen van de mogelijkheid
om een zogenaamd beleidsmoratorium af te kondigen en het daar - voor sommigen
- mee samenhangende zogenaamde landgebonden asielbeleid. 121

Het accepteren van deze ene status met Wn voorzieningenpakket is een uitkomst
van politiek onderhandelen. Voorstanders van strikt beleid wilden dat alleen
accepteren onder voorwaarde van de invoering van een beleidsmoratorium en een
zeer strikt landgebonden asielbeleid. Het zijn volgens hen noodzakelijke

maatregelen die gepaard moeten gaan met het toekennen van een
voorzieningenpakket ter bestijding van de aanzuigende werking. De redenering bij
het landgebonden asielbeleid is zoals gezegd: als er in vergelijking met andere
Europese landen betere voorzieningen geboden worden, dan moeten we strikter
zijn dan andere Europese landen in het toelaten van mensen om 'aanzuigende
werking' te voorkomen (Wijn 84-5402) of in de woorden van Kamp, Nederland
moet nog terughoudender zijn dan andere landen bij het stellen dat 'de situatie in
een land te slecht is om terug te keren. Dat zal er om te beginnen toe moeten
leiden dat het landgebonden asielbeleid met betrekking tot Afghanistan wordt
beeindigd of tenminste drastisch beperkt wordt tot bepaalde groepen uit bepaalde
delen van het land' (TK 83-5343).

Daarnaast vinden de voorstanders van strikt beleid en voorstanders van ruim
beleid dat er een besluitmoratorium ingevoerd moet worden - waarbij het nemen
van een beslissing uitgesteld kan worden - dat in drie gevallen toegepast kan
worden:   bij een tijdelijk onzekere situatie   in   het   land van herkomst,   bij   de
verwachting dat de slechte situatie op korte termijn zal verbeteren, en bij grote
instroom. Voorstanders van strikt beleid zien ook dit besluitmoratorium als een
maatregel tegen 'aanzuigende werking' (Wijn CDA, TK 84-5402)122. Als
voorstander van stikt asielbeleid wordt Kamp betrapt op een uitspraak die
voorstanders van ruim asielbeleid zorgen baart en voorstanders van strikt beleid
blij maakt. In een reactie op een discussie over de verhoging van de tijd die een
tijdelijke vergunning asiel zal duren  -  drie  of vij f jaar -  zegt  hij  dat  er een soort
tussenweg is gevonden waarbij men voor bepaalde groepen op vier jaar uitkomt:
'Voor betrokkenen geldt dan wel dat zij maximaal een jaar in het
besluitmoratorium hebben gezeten en daarna nog eens drie jaar moeten wachten
voordat zij een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Die optelsom levert vier

121 Een landgebonden asielbeleid houdt in dat asielzoekers uit bepaaide landen niet teruggestuurd kunnen
worden omdat deze landen  te onveilig worden geacht.  In  1999  is door staatssecretaris Cohen het aantal
landen dat onveilig werd geacht zeer sterk teruggebracht om zodoende meer asielzoekers naar meer landen

terug te kunnen sturen.
122 Maar men maakt zich echter tegelijkertijd ook weer zorgen over de mogelijke aanzuigende werking die
het besluitmoratorium zelf weer zou kunnen hebben. Daarom moet nadat het besluit in de ministerraad is

genomen, in de Staatscourant bekend worden gemaakt en onmiddellijk ter kennis van de Kamer worden
gebracht. 'Daarmee js slagvaardigheid verzekerd, het risico van aanzuigende werking minimaal en tevens
de betrokkenheid van de Kamer gegarandeerd'. De staatssecretaris wil dit niet in de wet vastgelegd hebben
'niet  in de laatste plaats omdat het weer een aanzuigende werking kan hebben' (TK 85-5492).
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jaar op, dus tussen drie en vijf in.' Middel (PvdA) reageert hierop als door een
wesp gestoken: 'Met alle respect, maar de heer Kamp vergelijkt nu appels en
peren. Het vvtv-beleid is iets anders dan het besluitmoratorium, dat heeft hij zelf
ook in het interruptiedebat met de heer Wijn gezegd. De periode van drie jaar blijft
gelden voor het vvtv-beleid, die mensen krijgen een vergunning voor bepaalde tijd
van drie jaar. Voor het besluitmoratorium dat een heel ander categorie betreft,
geldt inderdaad een wachtperiode van drie123 jaar. Die wordt gevoegd bij de
periode van drie jaar en dan kom je inderdaad uit op vier jaar. Dit geldt echter niet
voor degenen die onder de vvtv blijven vallen. De periode van  vier jaar is dus niet
voor die categorie' (TK83-5344). Wijn (CDA) echter vraagt meteen: 'Was het een
verspreking van de heer Kamp dat hij het besluitmoratorium standaard voor de
v 'tv-procedure plakt of heeft hij dit bewust gedaan?' (TK 83-5344). Een ook
Halsema (GroenLinks) springt er meteen op: 'Bedoelt de heer Kamp eigenlijk te
zeggen dat het volgens zijn uitleg van de wet zo zal zijn dat de huidige vvtv'ers in
de toekomst in het besluitmoratorium terechtkomen?' (TK 83-5344). Middel
(PvdA) komt hier later op terug als hij aangeeft dat het niet de bedoeling kan zijn
om mensen standaard in een situatie zonder rechten terecht te laten komen. 124

Opnieuw blijkt hier het verschil in nadruk van beide discours coalities. Waar
voorstanders van strikt asielbeleid het beleidsmoratorium als min of meer
standaard willen invoeren, willen voorstanders van ruim beleid dat alleen in
uitzonderlijke gevallen. Waar voorstanders van strikt beleid het landgebonden
asielbeleid zo strikt mogelijk willen toepassen, willen voorstanders van ruim
beleid het handhaven en in de pas lopen met andere Europese landen. Het
landgebonden asielbeleid is echter al een jaar voor dit debat fors ingeperkt onder
Cohen, in die zin dat de interpretatie van wat een veilig land is, en wat een
vestigingsalternatief is, is gelimiteerd!25. Het lijkt er daarmee op dat voorstanders
van ruim beleid hun toevlucht zoeken in flinke bewoordingen ten opzichte van
voorstanders van strikt beleid terwijl    zij al voorafgaand    aan dit debat    al
geaccepteerd hebben dat strikte beleid feitelijk praktijk is geworden en er nu nog
slechts gesproken kan worden over zo strikt als het nu is, of nog iets strikter.

3.2.2 Rechtswaarborgen
Ook over de diverse rechtswaarborgen werd in de Kamer weer gediscussieerd. Het
gaat om: het afschaffen van bezwaar, het invoeren van de voornemenprocedure in
aanmeldcentra (AC's), het herinvoeren van hoger beroep bij Raad van State, en
het invoeren van de ex nunc toetsing in beroep.

Met de Vreemdelingenwet 2000 wordt de bezwaarfase in asielzaken afgeschaft
(niet in reguliere vreemdelingenzaken). Ook dit blijkt een politiek compromis te

123 Dit is een (wonderlijke) verspreking. Bedoeld wordt maximaal 66n jaar.
124

Dit gaat er feitelijk over of er weer opnieuw een nieuwe categorie gedoogden wordt gecreeerd in deze
wet.
125 Cohen geeft zelf aan dat de wijzigingen in het landgebonden asielbeleid een flinke daling in het aantal
afwijzingen in eerste aanleg tot gevolg hebben gehad (TK 85-5477).
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zijn tussen voorstanders van strikt asielbeleid in de coalitie en voorstanders van
ruim asielbeleid. Voorstanders van strikt beleid hechten er groot belang aan de
bezwaarfase af te schaffen omdat volgens hen op die manier de asielprocedure

aanmerkelijk versneld kan worden. Voorstanders van ruim beleid zijn daarmee
akkoord gegaan als daartegenover zou komen te staan dat de kwaliteit van de
beschikkingen verbeterd zal worden via het in de wet opnemen van de
zogenaamde voornemenprocedure en meer indirect via het herinvoeren van het
hoger beroep. Deze voornemenprocedure is op het moment dat het Kamerdebat

gehouden wordt al een tijdje praktijk, maar wordt nu pas opgenomen in de wet. De
kern hiervan is dat bij het voornemen een negatieve beslissing te nemen, de IND
dit meldt aan de asielzoeker waarna diens advocaat of rechtshulpverlener als die
het er niet mee eens is een zwaarwegend tegenadvies kan geven. Dittrich (D66)
die als voorstander van ruim beleid pleit voor een verdere verbetering van de
voornemenprocedure nu de bezwaarfase wordt afgeschaft, met name via het
opnemen van een hoorplicht van de asielzoeker (TK 83-5321).

Voorstanders van strikt beleid vonden het opnemen van   de

voornemenprocedure in de wet acceptabel - zij het zonder hoorplicht, omdat dit
volgens hen in feite zou leiden tot een soort bezwaarfase - maar stelden wel voor
te onderzoeken of de AC-procedure uitgebreid zou kunnen worden met
onderzoekstijd van 3 weken om nationaliteit, identiteit en reisroute vast te stellen.

Het blijkt in de praktijk namelijk lang niet altijd mogelijk om dit doel van de AC-
procedure binnen de ter beschikking staande 48 uur te halen.

Voorstanders van ruim beleid meenden dat de AC-procedure toch eigenlijk
bedoeld is om de zogenaamde flinterdunne zaken uit te filteren. Als dat binnen 48
uur niet lukt is er kennelijk geen sprake van een flinterdunne zaak. Deze andere
zaken moeten volgens hen naar de OC-procedure om verder onderzocht te worden.
Halsenia (GroenLinks) zegt dat haar ook nu al signalen bereiken dat de oprekking
van de termijn van 24 naar 48 uur heeft geleid tot behandeling in het
aanmeldcentrum van zaken die eigenlijk 'niet AC-waardig' zijn...Mij blijkt dat het
AC-criterium - een zaak moet binnen 48 uur kunnen worden afgewezen - een
willekeurige behandeling bevordert. Veel rechtshulpverleners verwachten dat dit
ruime en niet inhoudelijke criterium de gewone procedure zal verdringen. Dit staat

opnieuw haaks op het streven naar kwaliteitsverbetering en vermindering van
procedures. Beslisambtenaren en rechters hebben een inhoudelijk criterium nodig
om een zorgvuldige procedure te kunnen garanderen' (TK 83-5354)126 Later komt

126 Dit wordt later een belangrijk punt. Na de in\ oering van de Vreemdelingenwet 2000 wordt het criterium
'flinterdun' verlaten om in het AC-zaken af te kunnen doen. In de loop van 2002 beginnen in bredere kring
dan bij rechtshulpverleners en de rechterlijke macht twijfels te rijzen over de AC-procedure, waarin in 2002
45% van de zaken "·ordt at-gedaan, in het laatste kwartaal 60%. Ook voorstanders van strikt asielbeleid  -
zoals de dan demissionaire minister Nawijn - menen dat onderzocht moet worden of snelheid van de
procedure de zorgvuldigheid niet aantast. Hij maakte deze opmerking naar aanleiding van een uiterst
kritisch rapport ,·an de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (2003), waarin vanuit
mensenrechtenovemegingen  met name ernstige kritiek  id erd geuit  op de AC-procedure .anwege  het ten
onrechte afwilzen  Kan  asielverzoeken  in  een verkorte procedure. Snel daarna volgt  ook van andere
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Halsema opnieuw op dit punt terug. nu in een interruptiedebat met de
staatssecretaris. Dan maakt zij het argument van de 'equality of arms' tussen

bestuur en rechtshulp: 'In de AC-procedure is er... voor de rechtshulp nog maar
drie uur de tijd om te controleren of het bestuur een juist besluit heeft
genomen...[dan]...kan er toch geen sprake meer van zijn dat een asielzoeker in
staat is om zijn verweer goed voor te bereiden, temeer omdat er voor de
asielzoeker alleen maar de schriftelijke hoormogelijkheid is' (TK 85-5471). De
staatssecretaris beroept zich er op dat dit de huidige praktijk in feite al is. 'lk weet
wei dat de rechtshulp daar niet bij staat te juichen maar het op zich toch wel een
werkbare manier vindt. Ook als het er in de toekomst toe zou leiden dat er binnen
de 48 uur meer zaken zullen kunnen worden afgedaan. dan zal dat alleen gaan om
die zaken die ook in 48 uur kunnen worden afgedaan. Als er meer onderzoek
nodig is, kunnen die zaken niet in die tijd worden afgedaan' (TK 85-5471). lets
verderop in het debat reageert de staatssecretaris echter op een voorstel van Kamp
om in de AC-procedure een 'knip' aan te brengen als niet snel helderheid over
identiteit en nationaliteit van de asielzoeker verkregen kan worden door de IND.
Dan zou er toch formeel vast worden gehouden aan de 48 uur die beschikbaar is,
echter dan met 24 uur om te praten over identiteit en nationaliteit. dan de 'knip'
waarin nader onderzoek gedaan kan worden, en dan weer 24 uur na afloop van dat
onderzoek. Die 'knip' zou drie weken kunnen beslaan, in het voorstel van Kamp.
Halsema meent dat de 'equality of arms' nog verder in het geding komt als voor de
dienst de mogelijkheden met drie weken worden verruimd, en deze voor de
rechtsbijstand onveranderd blijven.

Dit is een principieel punt waarin de verschillende doelen - oftewel de
metaculturele kaders van enerzijds behartiging van nationale belangen en dus
beheersing van migratie en anderzijds bescherming van vluchtelingen en dus
mensenrechten - van voorstanders van strikt en voorstanders van ruim asielbeleid
doorklinken. Voorstanders van strikt asielbeleid kiezen op de eerste plaats voor
een beheersbaar asielstelsel via versnelling van procedures en vermindering van
aantallen. Daarbij hoort ook een AC-procedure waarin zoveel mogelijk
asielverzoeken worden afgewezen. Iemand als Kamp (VVD) noemt niet voor niets
als doel waarnaar iedereen gezamenlijk moet streven het afwijzen van 90% van de
aanvragen, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de procedure, dus in het AC.
Voorstanders van ruim asielbeleid hameren meer op rechtsbescherming en nemen
daarbij op de koop toe dat dan dus een aantal asielverzoeken doorgaat naar het
OC, terwijl dat mogelijk na procedures uiteindelijk alsnog zal worden afgewezen.
Zij willen minder het risico lopen dat asielverzoeken ten onrechte in een korte
procedure worden afgewezen. Voorstanders van strikt beleid willen niet het risico
lopen dat procedures ten onrechte verlengd worden.

organisaties in toenemende mate forse kritiek: hijvoorheeld \·an Amnesty International. en de
Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ). In 2004 gebeun er echter iets heel anders dan na de
Vreemdelingenwet   1994.  toen  er  ook een gebrek aan steun  was  vanuit  'het  ,·eld'. De zittende minister,
Verdonk. legt de kritiek naast zich neer. en de Kamer accepteert dat.
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Een aanverwant punt dat in het wetsvoorstel is opgenomen, is dat het hoger
beroep opnieuw wordt ingevoerd. Dat was bij de herziening van de
Vreemdelingenwet 1994 eruit gehaald omdat  men  ook toen  al de asielprocedures
wilde versnellen door het schrappen van een fase. Nu wordt het hoger beroep weer
ingevoerd omdat het voorstanders van ruim dn van strikt beleid is gebleken dat het
afschaffen van het hoger beroep slecht heeft uitgewerkt voor de rechtseenheid en
de rechtszekerheidl  Daarvoor is destijds wel de Rechtseenheidkamer (REK)
ingesteld, maar die voldoet kennelijk niet zoals een hoger beroep dat doet.
Voorstanders van strikt asielbeleid vinden daarbij ook dat de REK te veel op de
stoel van het bestuur is gaan zitten en te vaak de bedoelingen van het parlement
onderuit heeft gehaald. Hoewel iedereen benadrukt dat de rechter onafhankelijk is,
en dus het recht heeft om onafhankelijk afwegingen te maken, zijn met name
voorstanders van strikt beleid bijvoorbeeld niet blij met wat zij benoemen als het
onderuit halen van beperkingen in het landgebonden asielbeleid. Zo heeft de REK
bepaald dat Afghaanse asielzoekers niet kunnen worden teruggestuurd naar
Pakistan. Voorstanders van strikt asielbeleid zijn er tevreden mee dat de Raad van
State het hoger beroep gaat doen. Zij hebben daar goede ervaringen mee, zegt
Kamp (VVD). 'Wij weten wat we hebben en dat bevalt ons niet. Wij weten niet
wat wij krijgen, maar wij hebben goede hoop dat dit ons wel zal bevallen. De
Raad van State heeft voor de invoering  van de Vreemdelingenwet  1994,  toen de
AROB-procedure nog gebruikt werd, hier op een heel andere en voor ons veel
aantrekkelijker manier lijn in gebracht dan de Rechtseenheidkamer de afgelopen
jaren heeft gedaan' (TK 83-5336). Dit is een voorbeeld van hoe discours
structurering in de strikte lijn ook leidt tot (verdere) discours institutionalisering in
deze lijn 128.

Verder vinden voorstanders van strikt asielbeleid dat er geen gratis
rechtsbijstand meer gegeven moet worden bij een herhaald asielverzoek, ook niet
als daarin nieuwe feiten en omstandigheden zijn opgenomen, als die volgens de
IND geen aanleiding geven tot een andere beslissing dan zij aanvankelijk
genomen had. Voorstanders van ruim asielbeleid vinden daarentegen dat er alleen
geen gratis rechtsbijstand gegeven moet worden in het geval van een werkelijk
herhaald asielverzoek, dus een asielverzoek waarin geen nieuwe feiten en
omstandigheden aangevoerd worden, na de ex nunc toetsing door de rechter. Bij

een tweede nieuw asielverzoek zou de rechtsbijstand wel degelijk weer gratis
moeten zijn. Het is echter de bedoeling dat dit weinig voor zal komen omdat de
rechter nu dus deze nieuwe feiten en omstandigheden al bij zijn beslissing mee
kan nemen, waar onder de oude wet de ex tunc toetsing, in combinatie met de

127 In 1995 adviseerde  ook  de  Hoge  Raad de regering  al om hoger beroep in vreemdelingenzaken  in  te
voeren. ter bevordering van de rechtseenheid en de rechtszekerheid en ten behoeve van de correctie van
misslagen in eerste aanieg.
128 In de oratie van Spijkerboer (2002) wordt aangetoond dat de Afdeling Rechtspraak van de Raad van
State veel minder toetst dan zij zou kunnen en daarmee het bestuur meer ruimte geeft om naar eigen inzicht
te handelen. Deze taakopvatting valt volgens Spijkerboer stelseimatig in het nadeel van de asietzoeker uit.

200



Vreemdelingenwet 2000

lange wachttijden vanwege de grote achterstanden, ertoe leidde dat in een aantal
gevallen bij de behandeling in de rechtszaal er inmiddels al weer zoveel nieuwe
feiten zich hadden voorgedaan dat een nieuw asielverzoek ingediend werd. Zoals
gezegd wil deze wet, onder andere via de ex nunc toetsing bij de rechter,
voorkomen dat dergelijke gevallen zich voordoen.

Voorstanders van strikt asielbeleid willen formeel uitsluiten dat tweede
asielverzoeken ingediend kunnen worden. Voor voorstanders van ruim beleid gaat
dat te ver. Dittrich (D66) voert aan dat dit volgens hem ook in strijd zou zijn met
internationale verdragen.

3.2.3 Misbruik van de asielprocedure
Opnieuw wordt in de Kamer geconstateerd dat er misbruik gemaakt wordt van de
asielprocedure. Met name de voorstanders van strikt asielbeleid zijn hier
verbolgen over. Zij leggen de schuld bij de asielzoekers die in groten getale
ongedocumenteerd hun asielaanvraag indienen.    In     1998    is    er    een    Wet
ongedocumenteerden aangenomen die ertoe heeft geleid dat een asielzoeker
zonder documenten aannemelijk moet maken dat hij een geldige reden heeft om
geen documenten of reispapieren te hebben. Heeft hij een ongeloofwaardig
verhaal, dan wordt zijn verzoek in het aanmeldcentrum afgewezen. Dittrich (D66)
constateert dat inmiddels 'het percentage ongedocumenteerden eerder is toe- dan
afgenomen' (TK 83-5323). Hij vindt dat heel zorgelijk, want: 'Als dat opzettelijk
gebeurt, lijden ook degenen die zonder papieren moeten vluchten daaronder' (TK
83-5323)129. Hij denkt erover om deze aantallen nu terug te brengen door
ongedocumenteerde asietzoekers die door de aanmeldprocedure heen komen niet
in aanmerking te laten komen voor betaalde arbeid na zes maanden. Hij realiseert
zich tegelijkertijd dat dit lastig is omdat er ook altijd mensen zijn 'die er echt niets
aan kunnen doen dat zij geen papieren hebben' (TK 83-5323). Halsema
(GroenLinks) reageert hierop met de constatering dat dan 90% van de asielzoekers
niet aan het werk zou kunnen, en dat daarover ook al eerder is gesproken met
minister Vermeend, die destijds gezegd zou hebben dat dit 'volstrekt onhaalbaar'
was (TK 83-5323).

Veelal brengen met name voorstanders van strikt asielbeleid, het ontbreken van
papieren bij asielzoekers in verband met het misbruik maken van de
asielprocedure. Voorstanders van ruim beleid hebben er, zoals ook in eerdere
debatten, ook oog voor dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Dittrich heb ik

129 Hier komt het ook in eerdere debatten gebruikte argument terug van 'de goeden lijden onder de kwaden',
waarmee asielzoekers als een groep gedefinieerd worden, omdat ze dat voor het beleid zijn. Ze zijn het
object van het beleid als categorie. Echter, asielzoekers zelf hebben natuurlijk helemaal niets met elkaar te
maken, ze vormen geen groep. Zij komen individueel, om individuele redenen en hebben niet meer gemeen
dan dat ze onder hetzelfde beleid vallen. Het is opvallend dat een beleidscategorie hiermee tot een groep
wordt gemaakt. En daarboven: een groep waarbij bepaalde mensen hun verantwoordelijkheid zouden
moeten nemen door niet ongedocumenteerd te komen zodat degenen die het beleid maken niet in de
vervelende positie zouden komen een keuze te maken die andere mensen benadeek terw ul het beleid hen
juist als rechthebbenden heeft gedefinieerd.
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hierboven hierover al aan het woord gelaten. Ook Middel (PvdA) gaat hier op in.
als Wijn (CDA) voorstelt om helemaal geen verblijfsvergunning te geven aan
mensen met valse papieren, behalve als vanwege internationale verplichtingen dat
onmogelijk is. Middel brengt daartegen het argument van de Tweede
Wereldoorlog in stelling: 'U kunt zich toch wel voorstellen dat het in sommige
gevallen alleen maar mogelijk is om met valse papieren weg te komen? Kijk maar
naar de Tweede Wereldoorlog. Dan zie je toch dat er vaak geen andere weg is.
Dan kun je toch niet zo hard zeggen: coute que coute geen verblijfsvergunning'
(TK 84-5399). Wijn antwoordt Middel dat wat hem betreft mensen gebruik mogen
maken van valse papieren tijdens de vlucht, maar dat als ze hier zijn er'volledig en
eerlijk openheid van zaken' moet worden gegeven. Dit is een punt dat vaak
terugkomt in debatten,   ook   al    in    1993:   om   geloofwaardig   te zijn moeten
asielzoekers onmiddellijk en volledig vertellen wat er gebeurd is, nadat zij in hun
land van herkomst en tijdens de vlucht juist de waarheid niet konden vertellen om
niet in gevaar te komen. Voorstanders van strikt asielbeleid leggen daarbij meestal

de nadruk op het eerste deel van deze redenering, omdat zij er voor kiezen
misbruik fors te willen aanpakken. Voorstanders van ruim beleid noemen het
tweede deel om aan te geven waarom misbruik op deze manier volgens hen
verkeerd gedefinieerd is.

Om misbruik te voorkomen door middel van het zich ontdoen van papieren
wordt. zoals gezegd, door Kamp voorgesteld om de AC-procedure te verlengen
met drie weken waarin onderzoek gedaan zou kunnen worden naar nationaliteit.
identiteit en reisroute. Dit is een behoorlijke verruiming van de AC procedure, die
op dit moment nog 48 uur is. nadat hij aanvankelijk 24 uur was en bedoeld om
kennelijk ongegronde en niet-ontvankelijke zaken te schiften van de zaken die
nader onderzocht zouden moeten worden. Maar eigenlijk vindt Kamp dat er maar
66n ding helpt tegen het ongedocumenteerd zijn en dat is 'geen verblijfsvergunning
te geven' (TK 83-5338). Hij meent dat dit formeel kan, omdat internationale
verdragen slechts tel'ugsturen naar een mogelijk onveilige situatie in de weg staan,

130maar niet vet'plichten tot vergunningverlening  . Dat heeft zijn voorkeur in het
algemeen. Echter. 'vanwege de belangen van echte vluchtelingen' wil de VVD-
fractie een poging doen om het probleem op een andere wijze aan te pakken. Dat
zou volgens Kamp kunnen op de manier zoals in de Verenigde Staten en
Denemarken gebeurt: indien men geen documenten heeft en er twijfel bestaat over
identiteit of reis, wordt de asielzoeker vastgehouden tot die twijfel is
weggenomen. Kamp pleit voor een iets lichtere variant daarvan, namelijk de
verplichting om op het terrein van het opvangcentrum te blijven. Als iemand dat
opvangcentrum dan toch zou verlaten. komt hij niet meer voor opvang in
aanmerking (TK 83-5338).

'"' Merk op dat dit zou leiden tot weer een nieuwe categorie gedoogden: degenen die niet uigezet worden.
maar ook niet toegelaten, en die dus rechteloos zouden verblijven.
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Voorstanders van ruim asielbeleid gruwen juist bij het voorbeeld van
Denemarken. Zij vinden het volstrekt onacceptabel dat men in het Deense systeem
asielzoekers kan vastzetten zonder dat duidelijk is voor hoe lang, zonder dat er
uitzicht is op uitzetting, en zonder dat er heldere criteria voor bestaan. Zij zetten
daarbij het zelfbeeld van Nederland als rechtsstaat in, die ook voor vreemdelingen
moet gelden om geloofwaardig te zijn. Zo wijst Dittrich (D66) er op dat een helder
onderscheid tussen bestuursrecht en strafrecht een noodzaak is in een rechtsstaat:
Vreemdelingenbewaring is en blijft een administratieve maatregel en het is geen
straf. De bewaring dient om de vreemdeling te kunnen uitzetten. Als er geen enkel
reeel vooruitzicht op uitzetting is, kan de bewaring niet voortduren en moet die
worden opgeheven, hoe onbevredigend dat ook kan zijn. Administratieve
opsluiting voor onbepaalde tijd past niet in ons land. Een dergelijke opsluiting zal
ook in de ogen van de onafhankelijke rechter geen genade vinden' (TK 83-5326).
Zij bevestigen hiermee dus de analyse van Joppke (1998) en Freeman (1998) dat
meer dan externe verdragen, het de nationale rechtspraak is die beperkingen stelt
aan restrictief beleid.

3.2.4 Illegaliteit
In de Kamer wordt uitgebreid gediscussieerd over het vreemdelingentoezicht dat
nu niet effectief zou zijn. Men concentreert zich op mensen zonder documenten,
de zogenaamde 'illegalen'. ledereen is het erover eens dat illegaliteit tegengegaan
moet worden. De meningen lopen uiteen over de manier waarop en over de
effectiviteit. Met name voorstanders van strikt asielbeleid pleiten voor een forse
aanpak. Middel (PvdA) verwijt Kamp (VVD) echter gebrek aan realiteitszin als
deze van de regering vraagt om een plan om te bereiken dat 'alle illegalen
Nederland zo snel mogelijk verlaten en er geen illegalen meer komen' (TK 83-
5341). Middel constateert:  'Als je in een land leeft met open grenzen, moet je
illegaliteit als een gegeven, een weinig plezierig gegeven beschouwen...Die
afweging tussen wat eigenlijk zou moeten en waarover wij het in theorie eens
kunnen zijn, maar wat feitelijk niet mogelijk is, omdat wij gelukkig in een
rechtsstaat leven en in een land met open grenzen, mis ik in zijn betoog' (TK 83-
5341). Middel haalt hier dus expliciet economische en politieke mondialisering
aan in zijn argumentatie. Daarop antwoordt Kamp: 'Wij moeten de grenzen niet
sluiten en om de vijftig meter bewaking installeren. Ik ben er ook niet voor. de
jacht op illegalen te openen. Ik zeg weI dat wij in de dagelijkse praktijk heel veel
dingen kunnen doen.' (TK 83-5341). Hij doelt dan onder andere actief
vreemdelingentoezicht en op de verplichting aan overheidsinstanties en alle door
de overheid gesubsidieerde of gereguleerde instellingen om iedere constatering
van illegaal verblijf te melden, met als gevolg een uitzettingsactie (TK 83-5332).
De Wit (SP) interrumpeert Kamp in zijn betoog met een zwaar moreel beroep. als
deze ook de toegankelijkheid van medische voorzieningen voor illegalen en het
onderwijs aan kinderen van illegalen ter discussie stelt. 'Kan zelfs de VVD niet
zeggen dat je bepaalde zaken buiten beschouwing moet laten, omdat het gaat om
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mensen, in dit geval kinderen, die er helemaal niets aan kunnen doen?' (TK 83-
5341).

3.2.5 Draagvlak
Draagvlak is een veelgebruikt woord in asieldebatten. zo ook in dit debat. Het
hangt samen met de verschillende soorten publiek die horen bij deze debatten. Zo
is er draagvlak nodig bij de verschillende uitvoeringsinstanties zoals de directies,
medewerkers en ondernemingsraad van IND en COA. Er is draagvlak nodig bij
rechters in verband met de invoeringsdatum en procedure van de wet. Beide
categorieen vallen onder de zogenaamde 'onmisbare partners'. Er is ook draagvlak
nodig of minstens gewenst bij ngo's en wetenschappers in verband met de relatie
tussen papier en praktijk van de wet: er is al kritiek gehoord vanuit deze kanten dat
meer statussen gaan ontstaan, en dat doorprocederen voorkomt. Er is verder
draagvlak nodig bij gemeenten, kerken en ngo's in verband met uitzettingen en het
al dan niet tegengaan daarvan via het onderdak verlenen aan uitgeprocedeerde
asielzoekers. Er is ook internationaal draagvlak nodig: de Europese partners
moeten niet gaan steigeren, UNHCR moet het voorstel niet als niet-acceptabel
beoordelen. En er is natuurlijk altijd het algemene draagvlak van de kiezer,
waarvan nooit zeker is hoe die denkt over asielbeleid. At met al is het voor politici
dus behoorlijk lastig om voortdurend al deze verschillende soorten publiek in
gedachten te hebben en vooral ook tevreden te houden. Maar de andere kant van
de medaille is dat het juist ook mogelijkheden schept om steeds het
draagvlakargument in te zetten ter ondersteuning van de eigen argumentatie. Juist
omdat onder draagvlak van alles valt - het begrip dus een grote mate van
ambigurteit kent - kan het op veel manieren ingezet worden.

Zo gebruiken voorstanders van strikt asielbeleid het argument om het
asielbeleid verder restrictief te maken. Wijn (CDA) verhaalt eerst over de
uitgangspunten van het asielbeleid voor het CDA: op basis van solidariteit en
gerechtigheid bescherming bieden aan mensen, in ieder geval voor de periode
waarin ze die nodig hebben. Hij geeft ook aan dat de groep mensen die deze
bescherming nodig heeft groter is dan degenen die vallen onder de criteria van het
Vluchtelingenverdrag, en dat het CDA het daarom terecht vindt dat Nederland
verder gaat bij het bieden van bescherming dan louter de internationale
verplichtingen. En Wijn vindt ook dat het soms best begrijpelijk is dat iemand
probeert om vanwege allerlei redenen in Nederland 'zijn toekomst te zoeken' (TK
84-5398). Maar, meent Wijn: '[h]et CDA maakt zich zorgen over het draagvlak
voor dit beleid. Het staat onder druk en dat mag niet verder gebeuren, want dan
houd je op lange termijn de huidige beleidsintentie die wij delen met de regering
niet in stand. De duurzaamheid van het beleid komt onherroepelijk ter discussie te
staan. Dat zou slechte gevolgen hebben voor de mensen voor wie we het doen. de
mensen die onze bescherming echt nodig hebben.'

Het draagvlak staat volgens Wijn om een aantal redenen onder druk: de eerste is
dat de afstemming binnen Europa gebrekkig is en dat Nederland wei eens 'het
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asielputje van Europa' wordt genoemd...De tweede reden... is dat de politiek niet
daadkrachtig genoeg is. De politieke attitude moet beter; er is meer daadkracht
nodig. In de praktijk wordt te vaak een probleem opgelost door maar toe te geven.'
Wijn noemt hier de voorbeelden van alleenstaande minderjarige asielzoekers, de
tweede witte-illegalen regeling, de aanpak van illegaliteit, groepen uit Srebrenica
en bijvoorbeeld toegeven aan stampij bij uitzettingen. De derde reden...is dat er
zeer veel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van onze asielprocedure.' Wijn noemt
daarbij economische redenen, ongedocumenteerd zijn, mensensmokkel, en
concludeert dat 'alle[n]...die valse papieren gebruiken, die valse informatie
verstrekken, die aliassen gebruiken of die een gevaar vormen voor de openbare
orde door crimineel gedrag...geen verblijfsvergunning krijgen tenzij internationale
verplichtingen ons heel duidelijk daartoe verplichten.' (TK 84-5399).

In het bovenstaande onderdeel van zijn betoog probeert Wijn zich op meerdere
soorten publiek tegelijkertijd te richten en hen in zijn argumentatie mee te nemen.
Zo begint hij met de voorstanders van ruim asielbeleid, waaronder bijvoorbeeld
ook kerken en sommige ngo's, De woorden die hij gebruikt: 'gerechtigheid en
solidariteit' lijken rechtstreeks afkomstig uit datgene waar dit discours in wortelt:
een ruime opvatting van mensenrechten, sociaal-democratische uitgangspunten, en
ook bijbelse klanken klinken er in door. Wijn geeft hiermee aan dat hij wel
degelijk   het   hart   op de goede plaats heeft zitten   voor wat betreft echte
vluchtelingen. Hij zegt zelfs met zoveel woorden dat dit restrictieve beleid voor
hen bedoeld is. Het is voor hun bestwil.

Maar, Nederland kan maar beperkt iets doen aan de enorme problemen dat zich
in de wereld voordoen: 'ondanks onze inspanningen op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking of ons voortdurend propageren van mensenrechten,
bijvoorbeeld in het kader van handelsmissies, zullen deze oorzaken van migratie
helaas voorlopig niet verdwijnen.' (TK 84-5398). Hij geeft aan dat de problemen
enorm zijn en dat Nederland ondanks goede pogingen deze problemen echt niet
alleen aankan. En Nederland is ook maar een klein land in Europa, waar de lasten
oneerlijk verdeeld zijn en Nederland enorm veel asielzoekers moet opvangen
(zonder dat deze relatieve aantallen overigens concreet worden gemaakt). Nu
worden ook de Europese partners aangesproken, die er maar alvast rekening mee
moeten houden dat Nederland niet langer 'het asielputje' wil zijn. Daarmee
verschuift het perspectief van de problemen in de wereld die mensen er toe
brengen te migreren, naar de problemen die wij ondervinden doordat er zovele van
hen naar Nederland komen. Daarmee worden degenen aangesproken onder de
kiezers die dan wel weinig kennis hebben over de feiten en ontwikkelingen, maar
wel een duidelijke mening (zoals blijkt uit opiniepeilingen, zie hoofdstuk 3). Wijn
zegt dat er 'zeer veel' oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de asielprocedure:
'Gemakshalve stellen wij dat...70% van de asielzoekers hier om economische
redenen komt' (TK 84-5399, mijn cursivering KG, merk het gebruik van de
opzettelijk vage categorisering op). Dit omdat 30% een status krijgt, volgens de
staatssecretaris. Hij activeert hiervoor de verhaallijn van het misbruik, de
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economische redenen en de criminaliteit in combinatie met elkaar. En ten slotte
spreekt Wijn dat deel van de kiezers aan dat vindt dat de politiek maar een slappe
hap is die niets voor elkaar krijgt, en die dus blij is als er nu eindelijk eens forse
maatregelen genomen worden die het probleem echt aan zullen pakken. Daarmee
geeft hij enerzijds aan dat er tot dan toe veel symboolpolitiek is bedreven, want
ook eerder is steeds gezegd dat er nu echt afdoende maatregelen genomen zouden
worden, en tegelijkertijd brengt hij de boodschap dat het deze keer dan toch echt
wel gaat gebeuren.

Voor voorstanders van ruim beleid liggen de problemen met draagvlak wat
anders. Ook zij maken zich zorgen over dat draagvlak. Ook bij hen kan dat steeds
weer een andere invulling krijgen. Bij een deel van hen heeft het echter ook nog
een partijpolitiek tintje. Middel (PvdA) geeft zelf het dilemma aan waarmee zijn
partij zit, met name op het terrein van asielbeleid, als hij zegt dat de achterban
gespleten is. Aan de ene kant is er de 'traditionele achterban', die de angst voor het
onbekende verwoordt en vaak meent dat wij veel te soft zijn...Ik ben het niet met
hen eens... Aan de andere kant zijn er de grachtengordelbewoners van Amsterdam
tot  Assen en alles wat daartussen ligt...Zij vinden  ons  hard  en niet zelden
onbarmhartig...Ik ben dat niet met hen eens. Tussen die twee uitersten bevindt zich
de rest van mijn partij, onder wie velen die als vrijwilliger actief zijn in
organisaties zoals Vluchtelingenwerk en Amnesty International. Zij hebben het
hart op de goede plaats'. Tussen de uitersten balanceert volgens Middel de PvdA-
fractie, 'zoals altijd' (TK 83-5360).In de Kamer zit de PvdA daarom ook tussen
GroenLinks dat volgens Middel niet na laat te benadrukken dat dit wetvoorstel 'te
hard' is (TK 83-5361), en CDA en VVD die deze wet 'behoorlijk soft' (TK 83-
5362) vinden. Door deze partijpolitieke achtergrond is het duidelijk dat nu de
PvdA-fractie mee gaat in het strikte discours ze een deel van haar achterban
tevreden stelt, en een deel teleur stelt (hoewel het uit de woorden van Middel niet
duidelijk wordt wat de 'rest van zijn partij' nu eigenlijk precies verstaat onder dat
midden tussen te soft en te hard). Die verwachte teleurstelling lijkt ook een reden
waarom Middel in zijn betoog zo uitgebreid ingaat op de gevolgen van dit strikte
beleid voor gemeenten (deels bestaande uit wethouders en gemeenteraadsleden
van de PvdA die het hart op de goede plaats hebben) en ngo's en kerken (ook deels
gevormd door leden van de PvdA die het hart op de goede plaats hebben). Zij zijn
een deel van het publiek van dit debat en luisteren dus mee naar wat de PvdA bij
monde van Middel zegt. En Middel weet dat dit hen niet meevalt. Hij haast zich
dan ook om meteen aan het begin van zijn bijdrage aan het debat te zeggen: 'De
Partij van de Arbeid, stond, staat en zal op het standpunt blijven staan dat een
streng, maar bovenal rechtvaardig beleid voorop blijft staan: streng om
rechtvaardig te kunnen blijven. Juist in het asielbeleid moet altijd weer tot
uitdrukking komen dat solidariteit en zorgvuldigheid voor ons geen loze begrippen
zijn. Maar ook moet tot uitdrukking komen dat wij in Nederland niet bij machte
zijn in ons eentje de gigantische mondiale verschillen tussen arm en rijk op te
lossen, bijvoorbeeld door onze grenzen te openen voor wie maar wil.' (TK 83-
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5360). Waarmee Middel dus net als Wijn (hierboven) dat deel van het publiek
aanspreekt waarbij begrippen als solidariteit een belletje doen rinkelen,
tegelijkertijd zegt zelf ook het hart op de goede plaats te hebben want hij ziet de
grote mondiale problemen wei, maar spreekt ook uit dat Nederland maar klein is
tegenover deze problemen  en  ze niet alleen  kan oplossen'31 Daarmee maakt  ook
hij de verschuiving van de problemen in de wereld die enorm zijn, naar de
problemen waar Nederland mee zit. En hij spreekt op die manier beide uiterste
delen van zijn achterban tegelijkertijd aan. Hij zegt uitdrukkelijk zelf 'de gouden
middenweg' te kiezen. De PvdA stemt voor het restrictieve beleid132.

3.2.6 Effectiviteit van de wet: papier en praktijk
Opnieuw heerst er in de Kamer twijfel over de effectiviteit van de wet.
Voorstanders van strikt beleid zon verdeeld in hun vertrouwen in de effectiviteit
die van deze wet verwacht mag worden. De VVD en de SGP hebben een groot
vertrouwen in de IND. Kamp roept op om de IND gewoon zijn werk te laten doen,
zonder de hijgende adem van de Kamer in de nek. Dan zal het allemaal wel goed
komen. Het CDA daarentegen heeft dat vertrouwen niet, ziet achterstanden bij de
IND en bij de rechtbanken als vrijwel onoverwinbare hindernissen.
Ook voorstanders van ruim asielbeleid constateren dat de IND een blijvend
probleem is. Dittrich (066) is lan van de woordvoerders die wijst op het feit dat
een goede wet een noodzakelijke voorwaarde is om problemen in het asielbeleid
aan te pakken, maar geen voldoende voorwaarde: 'Problemen die wij in het
vreemdelingenbeleid hebben zullen niet worden opgelost door een goede wet aan
te nemen. Nee, daar is een goede uitvoering voor nodig. Hij wijst in dat kader,133

met name in de richting van de problemen bij de IND. 'De kwaliteit van de
beschikkingen is, om het maar zacht te zeggen, niet om over naar huis te
schrijven'. Het vernietigingspercentage door de rechter van beschikkingen van de
IND is weI eens 20% geweest, 'een veel hoger percentage dan in andere
onderdelen van het administratief recht als fatsoenlijk wordt gezien' (TK 83-5316).
Dittrich vraagt zich dan ook, net als een aantal andere woordvoerders, af hoe de
kwaliteit bij de IND verbeterd kan worden, zodat de nieuwe wet ook echt kan gaan
werken. Hij wil de staatssecretaris erop afrekenen als blijkt dat aan het eind van
het jaar 2000 de achterstanden niet zijn weggewerkt of dat dit ten koste is gegaan
van ander werk van de IND. Middel (PvdA) voegt daaraan toe dat 'de Kamer
zichzelf ook [moet] "afrekenen", zij heeft immers herhaaldelijk - overigens terecht
- het punt van de IND ter discussie gesteld.' Dittrich erkent dat het een groot

131 Ook Dittrich gebruikt trouwens de Rm·ijzing naar een kenmerk van Nederland die het onmogelijk
maakt de grote problemen alleen te dragen. In zijn geval gebruikt hij niet klein. maar dichtbevolkt (TK 83-
5313). Vander Staaij (SGP) gebruikt beide termen: klein en dichtbevolkt (TK 84-5411, zie hiervoor ook de
paragraaf over religieuze argumenten).

- In de conclusie ga ik in op meer fundamentele redenen waarom de PvdA mee gaat. en ook niet goed
anders kan dan meegaan in het strikte discours.
t:,

Opnieuu  een van de condities poor het  succesvol  invoeren van beleidsveranderingen: de onmisbare
partners.
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probleem is als de Kamer iedere keer aan de regering vraagt ervoor te zorgen dat
het goed gaat en dan al of niet geruststellende antwoorden krijgt als 'wij werken er
aan, wij zijn er mee bezig, wij gaan een slag maken, enzovoorts' (TK 83-5316).
Hij vraagt zich af welke verbeteringen er bij de IND zijn aangebracht die het
optimisme rechtvaardigen dat de IND binnen zes maanden de eerste beslissingen
zal nemen. 'ls de Kamer niet meer dan eens voorgehouden dat de procedures
korter zouden kunnen worden, terwijl in feite het tegenovergestelde gebeurde?'
(TK 83-5317)134. Viak voor de behandeling van dit wetsvoorstel heeft de directie
van de IND aangegeven dat het allemaal wel zal lukken, maar de
ondernemingsraad heeft alarm geslagen. Meerdere woordvoerders in de Kamer
vragen zich af of althans de datum van de invoering van de wet niet uitgesteld
moet worden omdat anders mogelijk al vooraf de doelen onhaalbaar zullen blijken.

De Wit (SP) noemt ook nog twee andere punten waarop de wet volgens hem
niet effectief zal blijken te zijn. Het eerste argument gaat over de beoogde
tijdwinst. De Wit vreest dat die niet behaald zal worden omdat 'met het vervallen
van de bezwaarfase een verschuiving zal optreden naar de rechter en dat die door
de grote aantallen zaken ook in dit geval onder de nieuwe wet de vraag niet zal

135aankunnen' (TK 84-5422) . Daarnaast ziet hij problemen rijzen door de
combinatie van de nieuwe Vreemdelingenwet met andere maatregelen zoals 'de
aanscherping van de terugkeer en de Koppelingswet'. De gevolgen hien'an zullen
volgens De Wit zijn dat 'de aantallen illegalen in ons land toenemen, met name
door het buitenschuldcriterium en doordat de Dublinclaimanten en de mensen die
technisch niet uitzetbaar zijn, geen opvang meer krijgen' (TK 84-5323). Ook hij
wijst hierbij op het beroep dat gemeenten nu al doen op de Kamer om dit

136
probleem te signaleren.

3.3 Nationale belangen: economische argumenten en de verzorgingsstaat
Anders dan in voorgaande debatten komen nu economische overwegingen
expliciet aan bod. Met name gaat het om het voorzieningenpakket dat gerelateerd
is aan de toekenning van 66n status voor iedereen die wordt toegelaten. In de
praktijk zal dat betekenen dat bijvoorbeeld iedereen dus ook een
bijstandsuitkering kan aanvragen, een woonruimte van een gemeente aangeboden
moet krijgen, dat iedereen ook zelf kan beslissen om te verhuizen (waar vvtv-ers

134 Een voorbeeld van de perversiteitsstrategie: met de maatregelen om de procedures te bekorten wordt
precies het tegengestelde bereikt van wat de bedoeling was: ze worden langer.
1" Ook De Wit gebruikt de penersiteitsstrategie: je wilt tijdwinst in de procedure bereiken, maar door de
verschuiving naar de rechtbanken zullen die overladen worden en zal daardoor de procedure eerder langer
dan korter worden.
Ill Dit is de bedreigingsstrategie in combinatie met de perversiteitsstrategie: met deze nieuwe maatregelen
zullen er meer mensen zonder papieren op straat komen. Dat leidt tot een aantasting van de rechtsstaat (een
belangrijke vernon'enheid), omdat er minder in plaats van meer greep op deze categorie onterechte

asielaanvragers komt. En de gemeenten zullen niet minder problemen krijgen. zoals de bedoeling is, maar
meer.
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dat voorheen niet zelf konden beslissen maar moesten gaan wonen in toegewezen
woonruimte, om spreiding te bevorderen en concentratie in grote steden te
vermijden).

Voorstanders van strikt beleid vrezen zoals gezegd voor de aanzuigende
werking van dit voorzieningenpakket, waarin volgens hen met name degenen die
onder de oude wet vvtv-er zouden zijn geworden, weI erg ruim bedeeld worden.
De staatssecretaris stelt hen gerust door erop te wijzen dat slechts een klein
gedeelte van de asielzoekers hien'oor in aanmerking zal komen. Dus: er zullen
maar weinig mensen een status krijgen. In het compromis van deze wet is dat al
via het landgebonden asielbeleid en het besluitmoratorium afgedekt.

Voorstanders van ruim beleid wijzen er juist op dat onder de oude wet het voor
houders van een A-status, dus verdragsvluchtelingen, zo was dat zij ook als
ingezetene werden beschouwd, en dus een sterke juridische binding met de staat
hadden. Dat vervalt nu voor deze groep. In de praktijk betekent dit, dat zij
bijvoorbeeld niet voor volksverzekeringen in aanmerking komen, omdat ook zij nu
een tijdelijke status hebben met een veel lossere juridische band met de staat. Zij
vragen zich af of deze achteruitgang voor verdragsvluchtelingen wel terecht is,
maar accepteren dit compromis.

In de afweging tussen het belang van het versnellen van de procedures en het
verminderen van de aantallen enerzijds, en de kosten van het voorzieningenpakket
anderzijds blijkt dat het eerste veel zwaarder weegt. De kosten voor de
verzorgingsstaat zijn kennelijk van minder belang dan het beheersen van de
procedures en aantallen. Dit kan ook geYnterpreteerd worden als een keuze tussen
korte- en langetermijnkosten voor de verzorgingsstaat: op korte termijn worden er
dan wel wat meer kosten gemaakt vanwege de uitgebreidere voorzieningen voor
statushouders, maar op lange terrnijn komen er minder asielzoekers en
statushouders en bespaart dat dus weer kosten.

Een verdere besparing zou kunnen optreden als deze statushouders ook goed
zouden integreren, onder andere in de arbeidsmarkt, en daarmee dus uitkeringen
bespaard zouden worden. Dat blijkt echter een punt van discussie, zoals blijkt uit
de volgende paragraaf.

3.4 Nationale belangen. culturele argumenten en de culturele gemeenschap
Tijdens dit Kamerdebat wordt er ook behoorlijk veel aandacht besteed aan de
aspecten inburgering en terugkeer, en ook aan de relatie tussen die twee. Concreet
spitst de discussie zich toe op de inburgeringscursussen en de vraag of daarin al
dan niet gedifferentieerd moet worden, nu er slechts 66n juridische status is,
namelijk de tijdelijke verblijfsvergunning voor iedereen, en ook lan
voorzieningenpakket voor iedereen. Voorstanders van strikt asielbeleid vinden dat
bij deze tijdelijke status ook uitdrukkelijk terugkeeropties aan de orde gesteld
moeten worden. Voorstanders van ruim asielbeleid pleiten voor differentiatie.
Voor degenen die toegelaten zijn op de zogenaamde d-grond, (dat wil zeggen
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degenen die daarvoor 'vvtv-ers' zouden zijn geweest) moet de terugkeeroptie in de
inburgeringscursus een rol spelen. Dat geldt volgens hen niet voor degenen die op
de a-grond zijn toegelaten, dus de verdragsvluchtelingen. Enkele voorstanders van
ruim asielbeleid vragen zich af of zel fs voor 'vvtv-ers' het wel zo zinvol is om al te
sterk de nadruk te leggen op de terugkeeroptie. In de praktijk blijkt volgens hen
namelijk dat ongeveer 70% van hen uiteindelijk in Nederland blijft, die zijn dan te
slecht voorbereid op integratie, volgens de voorstanders van ruim asielbeleid.

Sommige Kamerleden willen daarnaast bij degenen die toegelaten zijn. en
waarvan na drie jaar blijkt dat ze niet teruggestuurd kunnen worden, de verlening
van een vergunning voor onbepaalde tijd (die mensen zich voorgoed laat vestigen
in Nederland) afhankelijk maken van het volgen van een inburgeringscursus.
Dittrich (D66) stelt de regering voor om een onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om de verlening van de vergunning voor onbepaalde tijd
afhankelijk te maken van de inburgeringscursus. Halsema (GroenLinks) stelt als
reactie aan de orde hoe lang de tijdelijke vergunning dan kan duren als mensen
geen cursus volgen. Zij zou graag willen weten 'hoe lang er gespeeld mag worden
met de vergunningen voor bepaalde tijd'. Dittrich erkent daarop dat het 'niet te
lang moet duren. want je moet mensen niet te lang in onzekerheid houden'.

Voorstanders van ruim asielbeleid zijn er ook geen voorstander van om de duur
van de tijdelijke verblijfsvergunning op te rekken van 3 jaar naar 5 jaar, zoals
voorstanders van strikt asielbeleid willen. Dittrich (D66) meent: 'Iemand die
gevlucht is uit ellendige omstandigheden en noodgedwongen, onvrijwillig zijn
land verlaten heeft. moet niet vijf jaar behoeven te wachten om uitzicht te
verkrijgen op een nieuw bestaan in Nederland. Dat werkt demotiverend en
frustreert de inburgering' (TK 83-5317).

De verschillen tussen voorstanders van strikt en van ruim asielbeleid liggen kort
samengevat dus als volgt. Voorstanders van strikt beleid vinden terugkeer zo
belangrijk dat zij wat minder aandacht willen besteden aan de integratieproblemen
die spelen bij degenen die blijven (en daarmee dus ook voor de kosten die daarbij
een rol spelen, niet alleen in menselijk opzicht, maar ook financieel). Voorstanders
van ruim asielbeleid vinden integratie zo belangrijk dat zij wat minder aandacht
willen besteden aan de terugkeerproblemen die spelen bij degenen die terug
moeten.

Naast integratie en terugkeer is ook het voork6men dat mensen naar Westerse
landen komen een onderwerp dat hier bespreking behoeft. Met name voorstanders
van strikt asielbeleid wijzen er - net als in de vorige Kamerdebatten - op dat het
ook in het belang van asielzoekers zelf is dat zij 'in de regio' opgevangen worden:
'Hij kent dat deel van de wereld en hij spreekt de taal en daarom heeft hij daar de
beste kansen', meent Kamp (TK 83-5339). Reacties van voorstanders van ruim
asielbeleid richten zich op de bescherming die vluchtelingen geboden moet
worden en of dat al dan niet in voldoende mate mogelijk is 'in de regio'. Halsema
stelt - zoals hierboven reeds aangegeven - ter discussie hoe ruim die regio is: is dat
voor Bosniers nu de 'Europese regio', zoals Halsema meent, of is dat 'hun eigen
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directe omgeving: zoals Kamp stelt. Anders dan tijdens het Kamerdebat  in   1987
stelt nu niemand het idee op zichzelf ter discussie dat mensen het beste 'in de
regio' opgevangen zouden kunnen worden, terwijl wei een aantal Kamerleden
heeft geconstateerd dat er 'mondiale' problemen zijn en dat 'communicatie en
transportmiddelen' mondiale migratie hebben veranderd. 137

4. Een zinvol onderscheid tussen echte en onechte vluchtelingen

Er blijken grote verschillen tussen de partijen te bestaan over wie nu een echte
vluchteling is en wie niet. Ook bestaan er grote verschillen over wat die 'anderen'
dan zijn: zijn het mensen waarvoor wij begrip moeten opbrengen, of zijn het
mensen die misbruik van ons willen maken? Moet er puur een 'kwalitatieve grens'
worden gesteld, zoals bijvoorbeeld Halsema (GroenLinks) meent, waarbij 'de ernst
van de bedreiging die wordt ontvlucht' de mate van gastvrijheid bepaalt en niet 'de
grootte van de groep die hier naartoe komt, noch de bevolkingsdichtheid van dit
land.' (TK 83-5348), of de geografische nabijheid van deze personen.

Ook tijdens dit Kamerdebat besteden enkele woordvoerders aandacht aan de
oorzaken van gedwongen migratie. Vooral degenen die voor een ruimer
asielbeleid pleiten besteden hier beschouwingen aan, met name Halsema
(GroenLinks), Rouvoet (RPF/GPV), De Wit (SP). Allen noemen naast de
vluchtredenen van vervolging en onderdrukking ook ongelijkheid tussen arm en
rijk. De verschillen zitten hem in de nadruk op 66n van beide.

Zo plaatst Halsema (GroenLinks) de oorzaken van gedwongen migratie in het
stekader van een nieuw verdelingsvraagstuk aan het begin van de 21  eeuw,

namelijk dat van 'mondiale onderdrukking, uitbuiting en armoede', waarbij
'politieke en democratische vrijheid, welvaart en welzijn een schaars goed zijn
geworden, omdat iedereen er dankzij de moderne techniek in principe toegang tot
heeft door te dagdromen van en over een andere wereld en door de grauwe
werkelijkheid van onderdrukking, mensenrechtenschendingen soms, honger en
armoede lijfelijk te ontvluchten om elders rechten op te eisen. Wereldwijd heeft
dit geleid tot nieuwe afhankelijkheden tussen staten en de mensen die er wonen.'
Halsema wijst op 'de hindermacht van de migrant' die het een kwestie van
'welbegrepen eigenbelang' maakt voor Westerse regeringen om te investeren in
landen van de Derde Wereld zodat daarmee misschien waarborgen kunnen worden
geschapen voor het leiden van in ieder geval een 'leefbaar minimumbestaan met
erkenning van de meest fundamentele politieke vrijheden' omdat 'wij deel
uitmaken van een 'internationale en open samenleving' (TK 83-5348). Zij noemt
asiel en migratie 'de achterkant. de keerzijde van internationale

"   Het valt op dat, anders dan  in de dehatten I·an  1987 en  1994, nu niemand uit de ruime discours coalitie
aan de orde stelt of' 'de regio' H el een eenduidig begrip is, en  „'at 'de taal' \·an de regio eigenlijk is.  Het
lijkt alsof voorstanders i an ruim asielbeleid  zich  nog uitsluitend concentreren  op het handhaven  van de
minimale rechtswaarborgen
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verdelingsvraagstukken' Uiteindelijk moet volgens haar dan ook gezocht worden
naar het tegengaan van migratie en asiel. Daarmee heeft ze er ook bezwaar tegen
dat 'asiel en migratie zich steeds meer dreigen te vernauwen tot een binnenlandse
aangelegenheid' (TK 85-5510).

Mondiale migratie stelt ons volgens Rouvoet (RPF/GPV) zowel nationaal als
internationaal voor 'schier onoplosbare problemen'. Hij noemt het asielbeleid 'de
achterkant van de echte problemen' en 'noodzakelijk dweilen omdat er elders in de
wereld kranen openstaan'. Het asielvraagstuk moeten we volgens Rouvoet dan ook
niet los zien van onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan 'internationale
vrede en gerechtigheid, onder meer via extra inspanningen op het vlak van
ontwikkelingssamenwerking'. (TK 84-5387/88 en 85-5517). Hij constateert verder
dat zolang er een kloof tussen arm en rijk in de wereld is, en die groter wordt, er
ook economische vluchtelingen zullen zijn. Degenen die zich druk maken over de
aantallen economische vluchtelingen kunnen en mogen zich volgens hem niet
neerleggen bij het bestaan van die kloof. Hij wijst in dit verband met name naar
Kamp (VVD) die weI allerhande maatregelen opsomt om de economische migratie
te lijf te gaan. maar waarbij Rouvoet dit aspect 'pijnlijk gemist' heeft. De
genoemde sprekers wijzen op de noodzaak om de oorzaken van gedwongen
migratie te (helpen) aanpakken, via ontwikkelingssamenwerking, opkomen voor
de rechten van minderheden, en het bestrijden van vervolging.

Er zijn echter ook voorstanders van strikt asielbeleid die aandacht besteden aan
de intemationale of mondiale context van het Nederlandse asielbeleid. Zij komen
daarbij tot andere interpretaties. Zo noemt Wijn (CDA) de economische migratie
als eerste als hij het over vluchtredenen heeft en hij besteedt hier ook de meeste
tijd aan, waarbij hij tot de conclusie komt dat deze vorm van migratie
onacceptabel is voor Westerse landen.

Het meest problematisch lijkt echter niet het in woorden vaststellen wie echte
vluchteling is, maar de praktijk die zo weerbarstig is. Behalve de categorie
vervolgden zoals bedoeld in het Vluchtelingenverdrag (en het EVRM) zijn er
zoals bekend ook andere categorieen mensen die worden toegelaten op
humanitaire gronden. Dat zijn ook mensen waartoe geen internationaal verdrag
verplicht: oorlogsgetroffenen bijvoorbeeld. Daarvoor zijn echter in de loop van de
tijd andere statussen bedacht, vooral tijdelijke. Lang niet altijd wil men echter deze
tijdelijke verblijfsstatus toekennen. Daarvoor is het besluitmoratorium
voorgesteld. Voor voorstanders van ruim beleid geldt daarbij echter de angst dat
deze mensen als er een besluitmoratorium wordt ingesteld, rechtenloos gedoogd
zullen worden. Middel waarschuwt ervoor dat het moratorium onder geen beding
'een verkapte verblijfsstatus zonder rechten en met nauwelijks perspectief voor
betrokkenen' mag worden (TK 83-5361). Juist in deze situaties echter, waarin een
besluitmoratorium wordt overwogen, blijkt er sprake van onoverzichtelijkheid en
onzekerheid over de situatie: men wordt geconfronteerd met de ongekende
samenleving (DOS). Wat is er aan de hand? Hoe lang gaat dit duren? Wie wordt er
getroffen? Hoeveel mensen komen hier naartoe? Het is allemaal niet bekend. Dan
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wordt er een situatie van niet-beslissen gecreeerd. Staatssecretaris Cohen meent
dat daarmee 'rompslomp' wordt voorkomen en mensen onmiddellijk terug kunnen
keren als de situatie verbeterd is (TK 85-5489). De beleidscategorieen vereisen
duidelijke situaties en ze passen niet op de wereld.

Nog moeilijker blijkt het dat er mensen zijn die niet onder
verdragsverplichtingen vallen, ook niet onder humanitaire overwegingen zoals die
zijn geformuleerd en die desalniettemin onmogelijk terug kunnen keren. Zo
benoemt Dittrich nog eens dat in het terugkeerbeleid door de regering is bepaald
dat 'de vreemdeling, die buiten zijn schuld niet kan vertrekken, Nederland niet
hoeft te verlaten en opvang behoudt' (TK 83-5329). Ook in deze gevallen past de
wereld niet in de beleidscategorieen 6n blijkt de wereld niet zo gemakkelijk
aangepast te kunnen worden dat ze er wel in past.

En dan zijn er ten slotte de mensen die uitgeprocedeerd zijn en volgens de
overheid en de rechter het land op eigen gelegenheid moeten verlaten, maar zelf
vinden dat ze onmogelijk terug kunnen keren. Kerken, gemeenten en ngo's vangen
deze mensen (soms) op. Middel noemt het een 'gigantisch dilemma' (TK 84-5378).
Deze mensen hebben 'een gezicht' als zij worden opgevangen door gemeenten en
ngo's die zich hun lot aantrekken. 'Zij komen dan in de publiciteit. Onze
samenleving, die tegelijkertijd om harde maatregelen roept, zegt dan dat dit niet de
bedoeling kan zijn. Die kindertjes kunnen toch niet zomaar op straat worden
gezet? Wat doet de staatssecretaris met dit soort dilemma's? Je zegt dat je hard
maar rechtvaardig wilt zijn en je meent dat ook. Je wordt echter geconfronteerd
met uitgeprocedeerden die een gezicht hebben. Je vindt dat uitgeprocedeerden een
eigen verantwoordelijkheid hebben. Je constateert dat niet wij, maar de
plaatselijke lokale politiek ermee wordt geconfronteerd en wordt geholpen. Je bent
eigenlijk ook nog wel blij dat ze geholpen worden en dat de mensen sociaal gevoel
kunnen opbrengen. Maar het moet niet' (TK 83-5378). Ook staatssecretaris Cohen
erkent dat toezicht en terugkeer beide weerbarstige zaken zijn 'omdat in een steeds
complexer wordende samenleving als de Nederlandse allerlei tegenstrijdige
belangen bestaan. Beide worden in ons land ook gekenmerkt door een hoge mate
van gevoeligheid, maar gelukkig niet alleen in ons land' (TK 85-5493). Middel en
Cohen voelen hier het hoofdprobleem van een puur restrictief asielbeleid: het
nastreven van mensenrechten en humaniteit is een inherent deel van moderne
rechtsstaten, en daarom is het zo moeilijk is om een puur restrictief asielbeleid te
voeren om de nationale belangen te behartigen.

Niet alleen blijkt het onderscheid tussen echte en onechte vluchtelingen dus
diffuser vanwege mondiale veranderingen, maar ook blijkt dat het gevolg geven
aan beleidskeuzes die er (desondanks) gemaakt zijn tot diffuse situaties kan kiden
in toelating en meer nog in (niet-)uitzetting. Het beleid lijkt geconfronteerd te
worden met zijn grenzen.
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5. Soevereiniteit van de nationale staat op het terrein van
toelating

Alle politieke partijen gaan uit van de principiele soevereiniteit van Nederland in
het beslissen over wie wei en wie niet toegelaten wordt. Dat geldt ook voor die
partijen die uitdrukkelijk wijzen op de voortschrijdende mondialisering en de
gevolgen daarvan. Zo zegt Halsema (GroenLinks) bijvoorbeeld: 'Daar waar
wij...uitgaan  van een internationale samenleving  met open grenzen, erkennen  wij
tegelijkertijd het bestaan van die grenzen. Grenzen, zo erkennen wij ook, hebben
wij nodig als selectiemechanisme voor wie wel en wie niet mag komen' (TK 83-
5348).

Nog duidelijker echter dan in voorgaande asieldebatten, blijkt dat politici zich in
het asielbeleid geconfronteerd zien met grenzen aan de soevereiniteit van
Nederland als nationale staat. De soevereiniteit ligt niet meer uitsluitend bij de
nationale staat, maar blijkt in de praktijk deels ook te vinden op andere niveaus en
bij andere actoren.

Op de eerste plaats is er sprake van een gedeeltelijke verschuiving naar het
suprastatelijke niveau. Enerzijds vindt die verschuiving plaats naar de (partners in
de) Europese Unie. Voortdurend wordt er op gewezen dat bepaald maatregelen
genomen moeten worden omdat andere (Europese) landen dat ook doen. Dan kan
het doel zijn: harmonisatie van het asielbeleid. Het doel kan ook zijn 'aanzuigende
werking' te voorkomen. Zo wordt een besluitmoratorium afgeroepen als de
Europese partners het ook doen. Echter, ondanks dat de EU (of delen daarvan)
steeds gebruikt wordt als alibi om bepaalde maatregelen te moeten nemen (we
kunnen niet anders, het is onvermijdelijk), wordt tegelijkertijd bij voortduring er
ook op gewezen dat Nederland weI degelijk een eigen beleid voert en moet
voeren. Tot de tijd dat er (volledige) harmonisatie van het Europese asielbeleid is,
moet Nederland 'erkennen dat het asiel- en immigratiebeleid een nationale zaak is',
zoals Middel (PvdA) het uitdrukt (TK 84-5370). En ook daarna 'hebben wij nog de
taak om een eigen beleid te voeren, zeker als het gaat om de procedure, de
individuele benadering en de opvang die in een aantal landen volstrekt onbekend
is'. Echter de praktijk blijkt gedomineerd door Europese partners. Dus enerzijds is
er een erkenning van de dominantie van de Europese besluitvorming en ook het
Nederlandse belang daarbij. Anderzijds, en daarmee in tegenspraak, wijst men er
steeds op dat Nederland haar eigen beleid voert (de reeds genoemde
interdependentie).

Soevereiniteit wordt deels ook overgenomen door een ander suprastatelijk
niveau, dat van UNHCR. Bij toetsing en opvang in de regio is het UNHCR die
bepaalt wie echte en onechte vluchteling is, wie voor herplaatsing in aanmerking
komt en bij wie dat gebeurt. Nederland zou zich daaraan ondergeschikt maken, om
het 'asielprobleem' hier op te lossen.
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Naast deze twee verschuivingen van soevereiniteit naar suprastatelijk niveau.
wordt door Nederland (en alle andere westerse staten) er ook voor gekozen om een
ander deel van de soevereiniteit te delegeren naar bepaalde non-statelijke actoren
(Guiraudon & Lahav 2000). Dat is al in 1994 in de wet opgenomen, nadat het in
1987 was aangekondigd: vervoersmaatschappijen worden geacht een deel van de
controle op de migratie over te nemen. onder bedreiging van (behoorlijke) boetes:
de carrier sanctions. Delen van het bedrijfsleven worden dus op deze manier

betrokken bij het asiel- en immigratiebeleid.
Hierboven zijn drie vormen van delegeren van soevereiniteit besproken:

bewuste keuzes om soevereiniteit te delen om op die manier de eigen doelstelling
van beheersing van migratie beter te kunnen behalen. Daarnaast echter verschuift
de soevereiniteit ook op een andere manier waarvoor de centrale staat niet kiest.
Soevereiniteit wordt hier niet gedelegeerd. maar aangetast. Deze aantasting
gebeurt op de eerste plaats doordat het substatelijk niveau eigen keuzes maakt.
Zoals hierboven al is aangegeven wijst Middel (PvdA) op het probleem dat het
Rijksbeleid gericht is op terugkeer, en dat gemeenten de opvang van
uitgeprocedeerde asielzoekers zelf organiseren of subsidie verlenen aan anderen
die dat doen. Dit is gerelateerd aan hun zorgplicht voor alle ingezetenen en aan de
verantwoordelijkheid die zij voelen om mensen niet op straat te laten zwerven,
met name als het gaat om gezinnen met kleine kinderen.

Hierin spelen ook ngo's, kerken, de advocatuur en wetenschappers, een steeds
sterkere rol, niet alleen in de lobby, maar ook in het rechtstreeks ondermijnen van
het beleid van de nationale overheid. Zij horen niet bij het substatelijke niveau dat
delen van de soevereiniteit van nationale staten overneemt, maar zijn niet-statelijk:
de (transnationale) civil society. In feite gaat dit nog verder dan overname door
andere statelijke niveaus. Niet-statelijke actoren staan zelfs buiten het staten-
stelsel. Deze invloed geldt niet alleen de problematiek van wat weI het sluitstuk
van het asielbeleid genoemd wordt - de uitzettingen - datgene dat bepaalt of het
asielbeleid geloofwaardig is. maar ook beslissingen over wie al dan niet toegelaten
zou moeten worden, en hoe zij behandeld moeten worden. Rapporten van
Amnesty International en Human Rights Watch blijken invloed te hebben op
politici. Zij kunnen er niet meer geheel om heen.

Ten slotte blijkt de soevereiniteit van de nationale staat ook gerelativeerd te
worden op een heel andere wijze, namelijk via het zonder toestemming het land
binnenkomen en hier blijven door (groepen) individuen zonder (de benodigde)
documenten: illegale binnenkomst en verblijf dus, (al dan niet met behulp van
mensensmokkelaars als onderdeel van transnationale criminele netwerken).
Hoezeer politici hierover ook verbolgen zijn in een land dat zeer op regelgeving
steunt, en hoezeer politici ook oproepen tot harde maatregelen, er blijkt maar zeer
beperkt resultaat behaald te worden. Er is eerder sprake van grote woorden dan
van grote daden. Sommigen realiseren zich dat ook in de openbaarheid van het
Kamerdebat. net zoals  dat  in het Kamerdebat  over de Vreemdelingenwet  1994
gebeurde. Zo reageert de staatssecretaris op opmerkingen van Kamp (VVD) over
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het niet meer binnenkomen van illegalen en het uitzetten van alle illegalen die er
zijn als volgt: 'Ongeacht de maatregelen die de regering neemt, zal het, gelet op de
open binnengrenzen en de intensiteit van het reizigersverkeer van en naar ons
land, niet mogelijk zijn om te bewerkstelligen dat illegalen Nederland verlaten en
nooit meer zullen binnenkomen. Dat is een illusie. De regering heeft er in de
afgelopen periode wei voor gezorgd dat illegaal verblijf in Nederland minder
aantrekkelijk is geworden. De Koppelingswet, de intensivering van het
terugkeerbeleid en de aangekondigde maatregelen in het kader van het VRIS-
rapport moeten ertoe bijdragen dat zo consequent mogelijk uitvoering gegeven kan
worden aan een geloofwaardig asielbeleid' (TK 85-5495)13: Maar juist het
terugkeerbeleid blijkt ineffectief. hoewel de staatssecretaris zegt te geloven dat
met de zogenaamde meervoudige beslissing in de nieuwe Vreemdelingenwet wel
veel bereikt zal worden, want afwijzing van het asielverzoek leidt daarmee
automatisch tot 'de plicht van de asielzoeker om Nederland te verlaten' (TK 85-
5533).

De soevereiniteit van de nationale staat verschuift dus, naar supra-statelijk.
substatelijk en non-statelijk niveau. Hij wordt deels gedelegeerd om migratie beter
te kunnen beheersen. en deels aangetast tegen de wil van de staat in. Enkele
politici  - met name Middel, de Wit en Halsema - leggen het verband met
mondialisering. Zij constateren een verband met meer en diffuser migratie en
toenemende sturingsproblemen in de ondoorzichtige samenleving.

6. Conclusie

De twee discours coalities  die  in   1987  en 1993 tegenover elkaar stonden  in  de
Kamerdebatten lijken niet meer te bestaan. Het discours van strikt asielbeleid is
dominant geworden, terwijl de voorstanders van ruim beleid nog wel
tegensputteren, maar niet echt serieus partij meer zijn. Zij moeten zich vrijwel
volledig plooien naar het taalgebruik en het perspectief van voorstanders van strikt
asielbeleid.

Deels heeft het een partijpolitieke achtergrond, zoals binnen de PvdA, dat deze
partij mee kan gaan in het strikte discours (zie paragraaf 3.2.5. over draagvlak).
Echter veel meer is het de kwestie dat het probleem van het internationale of
mondiale vraagstuk uit de jaren tachtig geherdefinieerd is naar uiteindelijk een
nationaal (en regionaal) probleem van snelle procedures en daarmee
samenhangend kleinere aantallen, dat het in 2000 is geworden. Daarmee is dus de
probleemdefinitie van strikt asielbeleid dominant geworden. Er is nu 66n - min of

11M Het is in het kader van dit debat opmerkelijk - maar in het licht van de symboolpolitiek die ik in de
inleiding van dit boek heb beschreven ook weer niet opzienbarend - dat de staatssecretaris het niet heeft
over een effectief asielbeleid. maar over een geloofwaardig asielbeleid.
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meer technisch - probleem en daarvoor vindt men 66n technische oplossing in
snelle procedures en afschrikking.

Deze probleemdefinitie wordt onder andere geaccepteerd door de ruime
discours coalities omdat het probleem voor Nederland als een grote crisis wordt
gepresenteerd, waarbij forse restrictieve maatregelen de enige rationele optie zijn,
omdat wij als 'klein' 'dichtbevolkt' land deze grote problemen anders niet
aankunnen. Voorstaanders van ruim asielbeleid voelen zich gedwongen in deze
redeneertrant mee te gaan om nog serieus te worden genomen als
gesprekspartners. Verhaallijnen als 'aanzuigende werking', 'ontploffend
asielstelsel' en 'opvang in de regio' werken als een magneet.

Opnieuw blijkt ook in dit debat dat politiek-bestuurlijke argumenten het
zwaartepunt hebben. De (financiele) kosten voor de verzorgingsstaat worden
bijvoorbeeld minder belangrijk gevonden dan de snelle procedures. Ook
argumenten over de negatieve gevolgen voor de culturele gemeenschap wegen
minder zwaar: inburgering is wei belangrijk, maar de optie van terugkeer
openhouden is nog belangrijker.

Tegelijkertijd blijkt ook nu weer dat er dan wel grote woorden gesproken
worden, maar dat ook erkend wordt dat de greep op de wereld maar beperkt is. Dat
blijkt met name uit de problemen die er zijn rond ongedocumenteerde
asielzoekers, de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten,
kerken en ngo's, het (steeds opnieuw) mislukken van het terugkeerbeleid en uit de
aanpak van illegaliteit. Op ditzelfde moment en misschien juist om deze reden,
blijkt de soevereiniteit van de staat gedelegeerd 6n aangetast te worden. Hij
verschuift naar supranationaal niveau (Europese Unie en UNHCR), naar
subnationaal niveau (gemeenten) en naar niet-state'Uke actoren als de
(transnationale) civil society (ngo's als Amnesty International en Human Rights
Watch) en business (vervoersmaatschappijen).

Een voorbeeld van de ambigurteit van een verhaallijn bij dit soort 'grote
woorden' is het onderwerp 'opvang in de regio'. Alle partijen in de Kamer zijn
erdoor gecharmeerd, maar ze verstaan er allemaal heel wat anders onder. De motie
van Rouvoet (RPF/GPV) wordt door iedereen gesteund, maar wat de gevolgen nu
precies zijn is volstrekt onduidelijk. Het is een mooi voorbeeld van een uitspraak
die iedereen goed in de oren klinkt: 'it sounds good', in de woorden van Hajer
(1997). Er wordt afgesproken dat het allemaal verder uitgewerkt zal gaan worden.
Dit  zou een voorbeeld kunnen  zijn van symboolpolitiek.  Al  in  1987 was iedereen
het erover eens dat opvang in de regio belangrijk is, en een goed idee. Ook toen
echter was het onduidelijk hoe dat concreet vorm zou kunnen krijgen. UNHCR
zou er een belangrijke rol in moeten spelen, maar daar bleef de invulling door de
Kamerleden in steken. Ook nu lijkt het erop dat het belangrijk is om naar buiten te
laten zien dat er plannen gemaakt worden en dat politici er serieus mee bezig zijn.

In dit debat blijkt de dominantie van het strikte discours te ontstaan via het
creeren van een crisis, en een herdefinitie van het probleem in de vorm van een
versmalling tot een vooral technische kwestie van procedures en aantallen, waarbij
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de enige rationele optie een technische oplossing is. Daarbij lijkt de
geloofwaardigheid van de politiek en minstens zo belangrijk als de effectiviteit.

Het debat over de Vreemdelingenwet 2000 is daarmee een heel ander soort
debat dan de twee voorafgaande. Nog steeds speelt dat de status quo als
onacceptabel gezien wordt, en nog steeds speelt de ook daar aangevoerde
argumentatie. Maar er gebeurt meer. De controverse wordt op dit moment
beslecht. Wat speelt daarin een rol. buiten de al genoemde aspecten? Dus, waarom
is de aanpak door de strikte discours coalitie succesvol? Daarvoor kijk ik naar drie
condities die 't Hart (2000) onderscheidt bij succesvolle veranderingsstrategieen
(dus behalve de hiervoor genoemde).

Ten eerste is het volgens hem nodig dat er een heldere visie op toekomst
gegeven wordt, en committment aan veranderingsdoelstelling door de leider van
het proces. Die heldere visie moet de vorm krijgen van een specifiek
hervormingsvoorstel of -pakket ('t Hart 2000. 33). In het debat over de
Vreemdelingenwet 2000 is dat het geval. Er wordt een duidelijke keuze gemaakt
voor beheersing boven bescherming: dus de strikte lijn wordt verkozen. Dit blijkt
niet alleen uit de Vreemdelingenwet 2000 zelf, maar ook uit flankerend beleid,
zoals het landgebonden asielbeleid dat daarvoor al is ingevoerd onder leiding van
dezelfde staatssecretaris Cohen.

Ten tweede wordt er veel geinvesteerd in 'cooptatie van uitvoerders' ('t Hart
2000,37). Da belangrijkste kritiek op de Vreemdelingenwet 1994 was dat die in
de praktijk (van uitvoeringsorganisaties en rechtspraak) niet functioneerde. Hij
leverde chaos op, en veel (terechte) kritiek uit het veld (die weer via de
'ontmaskering van de status quo' in dit debat breed uitgemeten werd). Voorafgaand
aan het debat over de Vreemdelingenwet 2000 werd daarom uitgebreid gesproken
met alle betrokkenen, zodat de meeste, en in ieder geval alle onmisbare partners
'om' waren, voor zover nodig. Gedurende de hele controverse zijn natuurlijk al de
Europese partners als onmisbaar geconstrueerd. Nu zijn het ook de
uitvoeringsorganisaties en de rechterlijke macht. De strikte discours coalitie zegt
succesvol een beroep te kunnen doen op onmisbare partijen bij het vormgeven en
uitvoeren van strikt asielbeleid. Ook niet-onmisbare partners - zoals
belangenorganisaties, academische juristen en advocaten - werden betrokken bij
de voorbereidingen voor deze wet, in expert meetings en hoorzittingen. Dit zou
gezien kunnen worden als een vorm van accommodatie. Hun kritiek werd
uiteindelijk opzij gezet ten behoeve van het - in ieders ogen - noodzakelijke
compromis dat met de Vreemdelingenwet 2000 gevonden werd.

Een gedeelte van het succes van het debat over de Vreemdelingenwet 2000
heeft ook afgehangen van de (procedurele) controle over het spel door de leider
van dit proces: staatssecretaris Cohen, de rasbestuurder. Dit is de derde conditie
die 't Hart onderscheidt bij succesvolle veranderingsstategieen. Cohen heeft vooraf
het hele debat dichtgetimmerd met de coalitiepartners. Dat wordt openlijk
besproken tijdens het debat. De regeringscoalitie geeft hiervoor als argument: het
kan niet anders (onvermijdelijk) want het probleem is zo groot (crisis). Cohen

218



Vreemdelingenwet 2000

heeft dus controle over dit relevante forum en over de regels van het spel. De
oppositie krijgt geen voet aan de grond, ook niet als ze de beladen term
'achterkamertjespolitiek' bezigt. Daarmee is binnen en buiten het parlement het
'draagvlak' afgedekt voor de heldere keuze voor de strikte beleidslijn. Het debat

krijgt daarmee het karakter van een ritueel, waarin de bijdragen van politici de
vorm krijgen van legitimaties van hun keuzes. Ook hierin blijkt de strikte discours
coalitie succesvol.

In het debat over de Vreemdelingenwet 2000 en de aanloop daar naartoe,
worden de condities voor succesvolle veranderingsstrategieen eigenlijk
traditioneel ingevuld, via een variant op de accommodatie strategie' 19. Deze

strategie wordt gehanteerd als partijen diep verdeeld zijn over welke waarden
relevant zijn met betrekking tot een bepaald probleem. Bij deze strategie gaat het
er niet om het conflict tussen de denkkaders op te lossen, maar om het te
bevriezen. Het wordt gedepolitiseerd. Politieke elites willen het waardenconflict in
dit geval op een 'realistische' of 'zakelijke' manier aanpakken. Accommodatie
wordt vaak toegepast in ethische kwesties of bij kwesties die de rechten van
culturele of etnische groepen betreffen (Hisschemoller & Hoppe 1995/6.48-9). Op
deze manier worden de beleidskaders van de metaculturele denkkaders
losgekoppeld (Sch6n  &  Rein 1994,177-8) waardoor beslechting  van het conflict
mogelijk wordt. Dit is precies wat gebeurd is in (de aanloop naar) het debat over
de Vreemdelingenwet 2000. Het morele probleem waarover de beide discours
coalities botsten is teruggebracht tot een technisch of managementvraagstuk
waarin het erom gaat een werkende oplossing te vinden voor een als acuut ervaren
kwestie. Daarbij wordt niet meer gesproken over grote kwesties als de verhouding
tussen beheersing en bescherming.

De definitie van het probleem en van de oplossingstrategie worden
geformaliseerd in de Vreemdelingenwet 2000. Het debat hierover krijgt (dus) de
vorm van een ritueel. Politici uit beide discours coalities gebruiken hun spreektijd
vooral om hun keuzes te legitimeren. De tijd is rijp geworden voor de
fundamentele keuze voor de strikte beleidslijn, en staatssecretaris Cohen maakt er
gebruik van. De controverse kan worden beslecht bij de Vreemdelingenwet 2000
door de vorm van het leiderschap dat staatssecretaris Cohen inzet.

119 In deze strategie wordt beleid gemaakt door besprekingen tussen elites, ondersteund door de ov·ertuiging
van die elites dat verbreding van het conflict zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Het
accommoderingsproces vindt dan ook grotendeels achter gesloten deuren plaats. De betrokkenheid van veel
experts heeft de bedoeling het contlict te depolitiseren door het te 'objectiveren'. Er is weinig
publieksparticipatie omdat deeinemers claimen namens bepaalde groepen te spreken

C HisschemOller  &
Hoppe 1995/6).
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7. Argumenteren over asiel in Duitsland en Groot-Brittannia

In Groot-Brittannie worden     in     1996    en     in 1999 wijzigingen     in     de
Vreemdelingenwet ingevoerd.   In    1996   is   dat nog onder een conservatieve
regering, met Labour onder leiding van Blair  in de oppositie.  In  1999 is Labour
aan de macht, met Blair als premier. De aantallen asielzoekers stijgen fors in de
tweede helft van de jaren negentig, van 29.640 in  1996 naar 51.255  in 2000.

De conservatieven blijven  bij het debat  in   1996  - als voorstanders van strikt
asielbeleid - hameren op de tegenstelling tussen echte en onechte vluchtelingen, en
op de noodzaak om het misbruik van het asielsysteem tegen te gaan. Daarom moet
de immigratie beheerst worden. Het moet 'firm but fair' zegt Minister van
Binnenlandse Zaken Howard in 1995140 Labour is tegen de nieuwe wetswijziging,
maar presenteerde deze kritiek zodanig dat ze niet beschuldigd konden worden
van 'soft' te zijn op het thema van immigratie. Kaye (1999,35) suggereert dat dit
uit electorale overwegingen voortkomt (dus - in termen van Gibney 2001 -
vanwege het democratische principe) : '...the Labour leadership...was not going to
allow too large a gap appear between itself and the Conservatives over asylum
seekers'. Zo zei ook Labour dat het misbruik van het systeem moet stoppen: 'no
one doubts the need to tackle bogus asylum seekers', zegt Straw (de toenmalige
schaduw Home Secretary, zoals geciteerd in Bloch 2000,37). Daarvoor moeten de
asielprocedures versneld worden. De voorstanders van ruim asielbeleid wijzen w61
- net als in de vorige debatten - op de negatieve gevolgen die deze restrictieve
maatregelen zullen hebben op 'race relations'.

Zodra Labour aan de macht komt, maakt zij een wetsvoorstel waarin dan ook
het bevorderen van 'race equality' centraal staat. Daarvoor moet beheersing van de
immigratie 'fair, fast and firm'. Daarin volgen zij dus de voorgaande conservatieve
regering. Datzelfde doen zij bij het verder uitbreiden van visumvereisten, en
carrier sanctions, terwijl ze tijdens de oppositieperiode nog ervoor waarschuwden
dat dit mogelijk ook echte vluchtelingen zou belemmeren om bescherming te
vinden.

In  Groot-Brittannie  is  in 1998 inmiddels sprake  van een achterstand  in  de
behandelingen van asielaanvragen van 52.000 gevallen. Dat zien ook voorstanders
van ruim asielbeleid als een groot probleem. Als antwoord daarop worden twee
maatregelen genomen. Ten eerste wordt het aantal mogelijkheden voor bezwaar
teruggebracht tot slechts ddn. Critici menen dat daarmee mogelijk het aantal keren
dat een beroep op de rechter zal worden gedaan, vergroot wordt. Beide zijn
dezelfde argumenten als in Nederland. Voorstanders van strikt asielbeleid zeggen:
we moeten de procedures verkorten en daarom een fase eruit schrappen, ook als
dit de rechtsbescherming van vreemdelingen vermindert. Voorstanders van ruim
asielbeleid zeggen dat dit ineffectief zal zijn omdat het een grotere last elders in
het asielsysteem zal leggen, en daarmee uiteindelijk tot mdtr in plaats van tot

!40 Vergelijk het identieke Nederlandse motto: 'streng maar rechtvaardig'.
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minder belasting van het systeem zal leiden (ze gebruiken hier dus de
perversiteitsstrategie van Hirschman).

De tweede maatregel   die   (in 1998) genomen wordt   om   van de grote
achterstanden in de behandeling van asielaanvragen af te komen is een tweeledige
vorm van 'specifiek pardon' zoals dat in Nederland om dezelfde reden ook is
voorgesteld (in 2003, om de achterstanden weg te werken van asielverzoeken die
nog vallen onder de oude Vreemdelingenwet 1994). Asielzoekers die al vijfjaar in
procedure zijn zonder definitieve uitslag krijgen in Groot-Brittannie 'leave to
remain' voor onbepaalde tijd. Asielzoekers die tussen  de  drie  en  vijf jaar hebben
gewacht, krijgen 'leave to remain' voor bepaalde tijd, namelijk vier jaar (Bloch
2000,40).

Ook in Groot-Brittannie worden   in de asieldebatten   uit   1996   en   uit   1999,
asielzoekers ingedeeld in echt en onecht. En ook hier worden de onechte
voorgesteld als degenen die schade berokkenen aan de echte vluchtelingen. Deze
zijn dus de slachtoffers van de onechte.

Ook worden in deze debatten regelmatig de bekende metaforen gebruikt die
associaties oproepen met strijd of invasie en met natuurrampen. Zo zegt Minister
van Binnenlandse Zaken Howard in  1996 dat er een 'threat to the integrity' van het
Britse immigratiesysteem is, die 'bestreden' moet worden. Ook noemen
woordvoerders de voortdurend toenemende stromen van 'bogus' asielzoekers die
Groot-Brittannie dreigen te overspoelen (Jones 2002,3). Net als in de Nederlandse
debatten ondersteunen deze metaforen het beeld van de crisis, en de
onmogelijkheid voor staten om deze (in hun eentje) te lij f te gaan. Ook worden in
Groot-Brittannie in beide debatten productiemetaforen gebruikt zoals over het
'systeem' waarin efficientie belangrijk is en waarin 'verstoppingen' en vertragingen
moeten worden tegengaan.

Op een vergelijkbare manier, en om dezelfde reden als in Nederland, pleiten
voorstanders van strikt asielbeleid om de rechtswaarborgen voor asielzoekers te
verminderen. De procedures duren volgens voorstanders van strikt asielbeleid zo
lang, en de achterstanden zijn zo groot omdat het mogelijk is om 'steeds opnieuw'
nieuwe procedures te beginnen tegen eerdere afwijzingen.

Net als in Nederland en in Duitsland gebruiken ook politici in Groot-Brittannie
vergelijkingen met andere Europese landen om tegenstanders te overtuigen van het
feit dat het eigen land het helemaal zo slecht nog niet doet in vergelijking met
andere landen (we hebben een traditie van tolerantie, we hebben het hart op de
goede plaats). Echter, nu andere landen zo restrictief worden m6et het eigen land
wel volgen wil het niet het 'putje van Europa' worden. Hier volgen twee mooie
voorbeelden van deze redenering van de onvermijdelijkheid om met de Europese
ontwikkelingen mee te gaan (voorbeelden dus waarin         de

onvermijdelijkheidsstrategie van Hirschman wordt ingezet).
Zo zegt Straw (minister van Binnenlandse Zaken)  in  1999  over de lange  duur

van de asielprocedures: 'In case after case the delay is caused not by the
Immigration and Nationality Directorate of the Home Office, but by the fact that
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in this country, much more than in any other EU state that I can think of,
particularly as the courts have developed the concept of judicial review, the
opportunities for making one appeal and piling it on another have become
disproportionate to the mischief of judicial maladministration, with which the
courts are trying to deal through the process of judicial review.  lf this pattern
continues indefinitely, it will be a constant obstacle to the effective operation of
the Dublin convention. Around a third of all cases are presently delayed in that
was. The consequences are serious. There is an obvious risk of damage to our
immigration control' (Straw, Hansard.  15 Juni  1999: c289, zoals geciteerd in Jones
2002,6).

Ook de voorgaande minister van Binnenlandse Zaken, Howard, maakte een
dergelijke vergelijking met andere Europese staten, om de noodzaak aan te geven
van aanpassingen van de wet in Groot-Brittannie: 'Other western European
countries have strengthened their legislation since Parliament last enacted an
asylum Bill in 1993. It would be very unwise for us to allow this country to be
seen as a soft target. Asylum claims have been falling across Europe for the past
two years but rising sharply in this country. We now receive the hightest number
of asylum claims of any country in Western Europe, apart from Germany. The key
proposals in the Bill are already in place elsewhere in Europe.' (Howard, Hansard
22 februari 1996: c542; zoals geciteerd in Jones 2002,7).

Uit de beide citaten wordt duidelijk dat zelfs in een land als Groot-Brittannie -
dat zichzelf letterlijk en figuurlijk, graag aan de rand van Europa plaatst - 'Europa'
op een zelfde manier als alibi, partner en concurrent ingezet wordt als in
Nederland - dat zichzelf graag  in de kern van Europa ziet. Vanaf 2001 echter,  gaat
Groot-Brittannie actief met andere Europese landen samenwerken op dit terrein.
David Blunkett, de minister van Binnenlandse Zaken wordt in 2001 in de
Guardian zelfs geciteerd met deze uitspraak: 'We need to give confidence to
people living in all EU countries that we are giving priority to these issues'.
(Gibney 2004,129).

Hoe anders is de situatie in Duitsland dan in Groot-Brittannie of Nederland. Waar
die  laatste twee landen  in 1999 volop bezig zijn om de kwestie onder controle te
krijgen,  is in Duitsland de paniek  na  1993 weg. Duitsland heeft tot 1993 verreweg
de meeste asielzoekers ontvangen van Europa. Daar hebben landen als Nederland
en Groot-Brittannie een hele tijd van geprofiteerd voor wat betreft de aantallen die
zij moesten opvangen.  Na 1993 echter lopen de aantallen in Duitsland snel terug,
en  vanaf  1995  zijn ze gestabiliseerd  op het niveau  van  voor 1989. Behalve  de
wijziging van de grondwet, heeft Duitsland om dit te bereiken ook andere
maatregelen genomen die tezamen een 'buffer' vormen om het land heen (Gibney
2004, 103). Die buffer wordt gevormd door allerlei overeenkomsten, waaronder
terugnameovereenkomsten met 'veilige landen' voor asielzoekers. zoals met
Roemenie   in    1992, met Polen en Zwitserland   in    1993,   en met Bulgarije   en
Tsjechie  in  1994. Als asielzoekers  door deze staten  heen zijn gereisd, terwijl ze
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daar bescherming hadden kunnen vragen. dan worden ze teruggestuurd. Duitsland
heeft ook flink betaald voor verbeterde grenscontroles in Polen (120 miljoen DM)
en  in  Tsjechie (60 miljoen DM 141) Daarnaast maakt Duitsland natuurlijk  deel  uit
van de Schengen en Dublin conventies, en heeft Duitsland visumvereisten en
carrier sanctions ingevoerd. Deze maatregelen bij elkaar opgeteld maken het
uiterst moeilijk om legaal asiel aan te vragen in Duitsland (Bosswick 2000, en
Gibney 2004, 103-4). Critici menen dat dit de professionele (criminele)
mensensmokkel heeft bevorderd. Duitsland is er tenslotte ook zeer snel bij om
vluchtelingen terug te sturen na een periode van tijdelijke bescherming. Een aantal
critici, waaronder UNHCR, vindt dat Duitsland deze vluchtelingen onbehoorlijk
snel terugstuurde na de Dayton akkoorden. Een wedertoelatingsprogramma met
Bosnie heeft al in de herfst van 1998 geleid tot de terugkeer van 250.000 Bosniers
(Schlee 1998, zoals geciteerd in Bosswick 2000,53). Bosswick relateert het succes
van de Duitse voorstanders van restrictief beleid voor een deel aan het gebruik van
de termen als 'Asylant' die niet alleen gebruikt gingen worden voor asielzoeker in
de juridische zin, maar ook voor vluchtelingen. en op een bepaald moment zelfs
voor documentlozen (illegalen). De combinatie met het spreken over een
'staatscrisis' door Kohl kan zeker hebben bijgedragen aan het succes van de
coalitie voor restrictief asielbeleid.   NA   1993   is  op  deze weg voortgegaan,  ook
z6nder dat er sprake meer was van een crisis. Een andere weg leek niet meer
denkbaar. De focus van het beleid verschoof alleen naar het tegengaan van
gezinsvorming. en het bevorderen van terugkeer. Dat laatste met harde hand.

141 Dat is respectievelijk ongeveer 60 miljoen euro en 30 miljoen euro.
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Hoofdstuk 7

Verschuivingen in de asielcontroverse: Conclusie

1. Inleiding

Dit boek gaat over de veranderingen in het asielbeleid in Nederland in de
afgelopen twee decennia.   Er   is   in   1986 een controverse ontstaan   over   de
verhouding tussen het beschermen van vluchtelingen (vanwege respect voor
mensenrechten) en het beheersen van migratie (vanwege het behartigen van
nationale belangen). Om te achterhalen hoe deze controverse zich ontwikkeld
heeft, en waarom dat op deze manier is gebeurd, zijn in dit boek drie cruciale
debatten over asielbeleid uit de periode 1986-2000 geanalyseerd die  in de Tweede
Kamer tussen verantwoordelijke bewindslieden en parlementariers zijn gevoerd.
Alledrie zon gehouden naar aanleiding van maatregelen die het kabinet voorstelde:
de eerste in de vorm van een nota, de tweede en derde als wetsvoorstellen.
Inhoudelijk volgen deze voorstellen de Europese ontwikkelingen. In andere landen
van de Europese Gemeenschap - en later Unie - stelden regeringen vergelijkbare
maatregelen voor. Alledrie werden echter in Nederland juist op een bepaald
tijdstip voorgesteld als reactie op crises in de maatschappelijke context. Het
asielvraagstuk begon belangrijk te worden in Nederland en in de rest van Europa
toen  in  1986 de aantallen asielzoekers vrij plotseling gingen stijgen.  In  1994 was
er sprake van een chaotische situatie op het terrein van asielverlening en in het
politieke en maatschappelijke debat erover. In 2000 was het asielvraagstuk 66n
van de meest heikele politieke kwesties geworden, en werd de tijd rijp geacht voor
fundamentele keuzes. Ik plaats deze controverse in dit hoofdstuk in de context van
mondialisering om te kunnen begrijpen waarom hij is verlopen zoals hij is
verlopen. Mondialisering heb ik in de inleiding van dit boek uitgebreid aan de orde
gesteld. De belangrijkste effecten van mondialisering voor het thema van dit boek
zijn tweeledig. Ten eerste is er meer migratie, zijn er andere patronen van migratie
en meer gedifferentieerde migratie. Ten tweede verandert de rol van de soevereine
nationale staat, en ontstaan er sturingsproblemen.

In dit hoofdstuk komen drie soorten verschuivingen in de asielcontroverse aan
bod. Ten eerste zijn dat verschuivingen in de discours coalities. Ten tweede
verschuivingen in de probleemdefinitie, en ten derde de verschuivende
oplossingsstrategie. Daarna geef ik een duiding van deze ontwikkelingen aan de
hand van de mondiale context.
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2. Verschuivende discours coalities

Op basis van mijn analyse van de asieldebatten heb ik twee betekenissystemen
geconstrueerd waarmee politici het thema interpreteren. Elk wordt gedragen door
een discours coalitie: de voorstanders van ruim asielbeleid en de voorstanders van
strikt asielbeleid. Inhoudelijk en qua samenstelling zijn de strikte en ruime
discours coalitie niet statisch, maar verschuiven ze in de loop van de controverse.
Eerst de samenstelling: De ruime coalitie bestaat  in  1987  uit  PvdA,  D66,  PSP,
PPR. De strikte discours coalitie bestaat op dat moment uit de bewindslieden van
het CDA-VVD kabinet, en de Kamerleden van CDA, VVD, SGP, GPV en RPF.
In  1993 is er een CDA-PvdA kabinet. De PvdA is op dat moment gespleten tussen
kabinet en Kamer. De staatssecretaris (Kosto) hanteert als onderdeel van het
kabinet de strikte lijn. Van Traa zit als woordvoerder voor de PvdA in de Kamer
op de ruime lijn, maar stemt uiteindelijk v66r het wetsvoorstel van het kabinet.
Andere deelnemers in de ruime discours coalitie in de Kamer zijn D66 en
GroenLinks. Het strikte asielbeleid wordt gedragen door het kabinet en door de
volgende partijen in de Kamer: CDA, VVD, SGP, GPV-RPF, en CD. Het kabinet
Paars II stelt een nieuwe restrictieve wetswijziging voor: de Vreemdelingenwet
2000. De strikte discours coalitie is dan inmiddels heel groot geworden: de
bewindslieden in het Paarse kabinet, PvdA, VVD en D66 als coalitiepartijen in de
Kamer, en het CDA als oppositiepartij in de Kamer. De PvdA (en in mindere mate
het CDA) worstelen daarbij wei met hun gespleten achterban. De ruime discours
coalitie is teruggebracht tot twee kleine partijen: GroenLinks en de SP, die
inhoudelijk grotendeels gesteund worden door RPF-GPV (deze laatste stemt
uiteindelijk echter toch v66r het wetsvoorstel).

Beide discours coalities zijn breder dan alleen de Kamerleden en de
bewindslieden (de vertegenwoordigers van het traditionele machtscentrum)
waarvan in dit onderzoek de argumentaties werden onderzocht. Deze actoren
verwijzen voortdurend naar andere actoren als 'verwanten' of als ondersteuners
van hun visies. De ruime discours coalitie bestaat in de visie van de Kamerleden
en bewindslieden onder andere uit non-gouvernementele organisaties als Amnesty
International, Human Rights Watch en VluchtelingenWerk, uit kerkelijke
instanties als de Raad van Kerken, bepaalde kritische (academische) juristen, en
soms ook uit gemeenteraadsleden en wethouders (met name in het geval van
problemen met uitzettingen) en UNHCR. De allerbelangrijkste partner van de
bewindspersonen en Kamerleden in de strikte discours coalitie is 'Europa', eerst in
het intergouvernementeel verband van de verschillende landen die deel uitmaken
van de Europese Gemeenschap, later in Unieverband. De Kamerleden en
bewindslieden uit de strikte discours coalitie verwijzen daarnaast ook vaak naar
'de zwijgende meerderheid' in de publieke opinie voor strikte maatregelen. Ook
verwijzen zij in de jaren negentig regelmatig naar de problemen die gemeenten
naar voren brengen omtrent de vestiging van asielzoekerscentra. In tegenstelling
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tot de partners van de Kamerleden en bewindslieden in de ruime discours coalitie
kunnen de partners in de strikte discours coalitie gepresenteerd worden als
'onmisbaar' voor een succesvolle invoering van de door hen voorgestelde
maatregelen.

Inhoudelijk zie ik de debatten als een strijd over betekenisgeving, waarin ook
behoorlijke verschuivingen hebben plaatsgevonden. In het begin zijn de
denkbeelden over wat het probleem is, wat de oplossing is, en hoe die bereikt kan
worden nog relatief vaag. In de loop van de tijd kristalliseert dit uit.  In de debatten
wordt een beleidscontroverse uitgedrukt, in de zin zoals Schon & Rein (1994) dat
concept gebruiken: alle partijen vinden de status quo onacceptabel, er is een
noodzaak tot gemeenschappelijk handelen, maar het beleidsconflict lijkt
onoplosbaar omdat het een uiting is van een dieperliggend conflict over
metaculturele denkkaders dat niet op te lossen is met meer of betere gegevens.
Deze tegenovergestelde metaculturele denkkaders heb ik benoemd als enerzijds
het behartigen van nationale belangen en anderzijds het respecteren van
mensenrechten.

In de controverse die zich in de loop van de debatten tussen de twee discours
coalities ontwikkelt zijn drie lagen te onderscheiden. Ten eerste de taal die
gebruikt wordt  in hun argumenten  voor een strikt of juist ruim asielbeleid.  Dan
gaat het om welke verhaallijnen politici op welk moment gebruiken, bijvoorbeeld
in de vorm van metaforen. Ik heb gekeken hoe de taal in de loop van de
controverse is verschoven, en met name naar de invloed van de verschillende
verhaallijnen. Ten tweede komen de strategieen aan bod die actoren hanteren in de
debatten. Hoe zetten ze de verhaallijnen in, als onderdeel van deze strategieen, en
wanneer gebruiken ze bepaalde strategieen? Ten derde onderzocht ik de invloed
van de context: hoe begrenst of verruimt de context de mogelijkheden om
bepaalde verhaallijnen en strategieen te hanteren en hoe wordt daardoor ook weer
ruimte geschapen voor een bepaalde discours coalitie.

In dit onderzoek is ook aan bod gekomen welke de contextuele factoren zijn die
een rol kunnen hebben gespeeld in de veranderingen in het asielbeleid. Daarvoor
heb ik gekozen vanuit de overtuiging dat beleid in specifieke contexten vorm
krijgt, waarbij veranderingen in die contexten doorwerken in het beleid. Ik volg
daarbij Rein & Schon (1993,154). Zij stellen dat als een onderdeel van de context
volgens de actoren verschuift, dat tot een klimaat kan leiden waarin tegengestelde
netwerken een beleidskwestie proberen te 'reframen'. Dat doen deze door het
beleidsterrein anders te benoemen, door interpretaties van hoe de dingen zijn
geworden zoals ze nu zijn te herinterpreteren, en door voorstellen te doen over wat
daaraan gedaan kan worden.

Met deze benadering ga ik ook 6On van de grote uitdagingen van discours
analyse aan: het proberen een plausibel verband te leggen tussen tekst en context,
in dit geval tussen de tekst van de Kamerdebatten en de context van
mondialisering. In mijn analyse heb ik daarmee de handschoen van Fischer (2003)
opgenomen. Deze riep discours onderzoekers op om structuur, stijl en historische
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context van een argument te onderzoeken om te kunnen verklaren waarom
bepaalde argumentatievormen succesvol zijn in het rechtvaardigen van bepaalde
handelingen, in bepaalde situaties, terwijl anderen daarin niet slagen.
De centrale vragen in dit onderzoek zijn:
1. Welke inhoudelijke verschuivingen vinden plaats in de loop van de

controverse in het asielbeleid?
2.          Hoe worden deze beargumenteerd?
3.        Waarom zijn bepaalde argumentatievormen effectiever dan andere om die

verschuivingen te rechtvaardigen?
Ik beantwoord deze drie vragen hieronder aan de hand van de strijd die beide
discours coalities gevoerd hebben over de definitie van het probleem (het
herbenoemen van het beleidsterrein en het herinterpreteren van causale verbanden)
en over wat de oplossingsstrategie zou moeten zijn.

3. Verschuivende probleemdefinitie

Hoe definieren de beide discours coalities in het traditionele machtscentrum de
problemen waarmee ze worden geconfronteerd? Welke verhaallijnen hanteren ze?
Welke verschuivingen zijn hierin te ontdekken?

3.1 Verschuivende probleemdefinitie in het beleidskader
Aan het begin van de controverse worden de problemen als een vrij brede
wereldwijde vluchtelingenkwestie gezien. Voorstanders van ruim asielbeleid en
voorstanders van strikt asielbeleid uiten hun begrip voor de redenen waarom
mensen moeten vluchten. Zij zien die in termen van brede

mensenrechtenschendingen. waaronder ook armoede. Ze achten het van belang om
ook in internationale fora aandacht te vragen voor het bestrijden van de root
causes, dus voor preventie van de redenen waarom mensen moeten vluchten. Zij
voeren tot op zekere hoogte ook internationale solidariteit aan met mensen in
ellendige situaties, die daarvoor huis en haard moeten verlaten. Zo zei
Wol ffensperger  in het Kamerdebat  in  1987  dat het weren van 'honderdduizenden
mensen die op drift zijn geraakt zonder juridisch misschien dan de status van
vluchteling te hebben...tot de conclusie leidt   dat [dit] alleen dan moreel
gerechtvaardigd is als op mondiaal niveauer in onderlinge samenwerking wordt
gezocht naar een oplossing van ook dat probleem' (TK 69-3626).

Deze probleemdefinitie is verschoven. Voor voorstanders van strikt asielbeleid
wordt in de loop van de controverse het belangrijkste probleem dat er zo'n grote
aantallen asietzoekers naar Nederland komen, en het misbruik dat een deel van
hen maakt van het asielsysteem. Dat brengt economische problemen (hoge
kosten), politiek-bestuurlijke problemen (hoge druk op het ambtenarenapparaat,
geloofwaardigheid van het apparaat en de politiek worden aangetast), sociale
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problemen (er is te veel verzet vanuit de bevolking tegen asielzoekers), en
problemen in het buitenlands beleid (we moeten met de Europese partners mee,
anders schuiven zij de lasten op ons af). Wij staan dus voor het vraagstuk om de
juiste maatregelen te vinden waarmee we kunnen voorkomen dat zich zoveel
asielzoekers melden aan onze poorten. Dit vraagstuk is mede veroorzaakt door
migratieverandering als symptoom van mondialisering, en leidt zelf weer tot
sturingsproblemen.

Voorstanders van ruim asielbeleid zien als belangrijkste probleem het gebrek
aan rechtsbescherming voor vluchtelingen en asielzoekers. Maar zij zijn in de loop
van de controverse de analyse van voorstanders van strikt asielbeleid op de andere
aspecten gaan delen.

3.2 Verschuivende probleemdefinitie  in de vooronderstellingen
De beide discours coalities worden ook geconfronteerd met problemen op het
niveau van de vooronderstellingen. Ten eerste constateren beide discours coalities
dat de soevereiniteit van de staat om te beslissen over toelating en uitzetting
verschuift. Er is daarmee sprake van sturingsproblemen. Een vorm van aantasting
vindt plaats door non-statelijke actoren: criminele mensensmokkelorganisaties die
ongedocurnenteerde mensen het land binnenbrengen. Mensen die

ongedocumenteerd zijn kunnen heel moeilijk uitgezet worden. Dat tast de
geloofwaardigheid van het beleid aan. De soevereiniteit wordt daarnaast
bijvoorbeeld ook aangetast door substatelijk niveau: gemeenten die niet willen
meewerken aan het beleid met betrekking tot opvang en later uitzetting van
asielzoekers.

Een tweede gerelateerd probleem waarmee de beide discours coalities
geconfronteerd worden betreft botsingen tussen de diffuse migratiepraktijken en
het in het beleid nagestreefde eenduidige onderscheid tussen echte en onechte
vluchtelingen: ook hier een uiting van veranderingen in migratie als symptoom
van mondialisering. Bepaalde asielzoekers passen niet in de bestaande categorieen
die bescherming krijgen, maar kunnen desondanks niet worden uitgezet. Zij
vormen bijvoorbeeld het steeds terugkerende probleem van de gedoogden.

De problemen waarmee beide discours coalities zich geconfronteerd zien zijn
dus symptomen van mondialisering: migratieveranderingen en sturingsproblemen
stellen hen voor deze problemen.

2.3 Verschuivingen in argumentatiestrategiean
Op welke manier worden deze problemen op het niveau van de beleidskaders en
van de vooronderstellingen geconstrueerd in de debatten? Ik beschrijf hieronder
twee belangrijke constructies: die van de crisis en die van het kleine Nederland.
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Crisis
Op  de eerste plaats:   er  is een crisis 142.   Die is veroorzaakt door grote aantallen
onterechte asielzoekers. Hierdoor wordt de rechtsstaat aangetast, die 66n van onze
centrale waarden is. Voor beide discours coalities geldt dat zij zich ernstige zorgen
maken over het aantasten van de rechtsstaat. Alleen hebben zij heel verschillende
opvattingen over hoe de rechtsstaat wordt aangetast143. Waar voorstanders van
strikt beleid zich zorgen maken over het misbruik dat asielzoekers maken van het
systeem, maken voorstanders van ruim beleid zich zorgen over het misbruik dat de
overheid maakt van het systeem. Voorstanders van ruim beleid maken de keuze
liever 'onechte' vluchtelingen ten onrechte toe te laten, dan 'echte' ten onrechte
geen bescherming te verlenen. Voor hen is bescherming dus belangrijker dan het
bestruden van misbruik door asielzoekers. Voor voorstanders van strikt beleid ligt
dat precies andersom, omdat zij menen dat de rechtsstaat door het veronderstelde
misbruik ernstig wordt aangetast.

Voorstanders van ruim asielbeleid menen dus dat rechtsstaat wordt aangetast
door de verminderde, en in hun ogen onvoldoende, rechtsbescherming en
rechtszekerheid voor vreemdelingen. Zij hebben dit vanaf het begin van de
controverse als het centrale argument in hun redenering gehad. Dat sluit ook nauw
aan bij het grote belang dat zij hechten aan mensenrechten. Iedere keer als
restrictieve maatregelen worden voorgesteld, haasten voorstanders van ruim
asielbeleid zich om aan te geven dat daarmee de rechten van vluchtelingen en de
rechtswaarborgen voor asielzoekers op de tocht komen te staan. Omdat voor hen
de rechtsstaat ook vreemdelingen dient te beschermen, menen zij dat een
aantasting van de rechtswaarborgen voor vreemdelingen zal leiden tot een
aantasting van de rechtsstaat. Omdat de rechtsstaat een centrale waarde in de
samenleving is, presenteren zij hun vrees voor aantasting daarvan ook als een
ernstige reden om de voorgestelde maatregelen niet te accepteren. Zij gebruiken
daarmee dus de bedreigingsstrategie Oeopardv); 66n van de klassieke reactionaire
retorische strategieen die Hirschman (1991) heeft beschreven'44. Met deze
strategie willen zij het volgende duidelijk maken: de voorgestelde maatregel
brengt een belangrijke verworvenheid van onze samenleving in gevaar, in dit
geval de rechtsstaat. Dat willen we natuurlijk geen van allen. Daarom kunnen we
deze maatregelen niet accepteren.

142  Dit is zeker  niet de eerste  keer  dat in asielkwesties gesproken wordt  over een crisis. Leenders  (2003)
heeft voorbeelden gegeven uit de jaren dertig en vijftig van de vorige eeuw. toen ook situaties waarin
vluchtelingen een rol speelden als crises werden bestempeld. Niet het gebruik van de term crisis is nieuw,
maar de invulling ervan.
143 Dat Voorstanders van strikt en voorstanders F'an ruim asielbeleid beide menen dat de rechtsstaat wordt
aangetast. en dat zij dat beide op een andere manier beargumenteren, constateert ook Steiner (2000) in zijn
onderzoek naar asielbeleid in Zwitseriand, Groot-Brittannie en Duitsland. Zijn redenering stopt echter bij
deze constatering. Hij gaat niet in op de gevolgen daarvan en legt ook geen relatie met

(argumentatie)strategieen zoals ik dat hier doe. Zijn boek heeft mij echter wei op het idee gebracht om
verder te denken over dit verschijnsel. dat zo belangrijk blijkt te zijn in deze controverse.

144 Ik heb deze behandeld in hoofdstuk 2.
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Voor voorstanders van strikt beleid is dit lange tijd een probleem geweest. Zij
hebben bijvoorbeeld  in de debatten  in   1987  en  in   1993  dan  ook  aan de ruime
discours coalitie toegegeven dat deze maatregelen 'niet de schoonheidsprijs
verdienen'. Ook zij zeiden niet gelukkig te zijn met deze maatregelen. Zij stellen
daar echter een slimme zet tegenover, en wel in twee vormen. Op de eerste plaats
redeneren zij dat volgens hen de rechtsstaat op dat moment - in de jaren negentig -
juist wordt aangetast door de ontstane chaos, die veroorzaakt is door wat zij
interpreteren als misbruik van de asielprocedure door onterechte asielzoekers. Zij
zeggen dus dat ook zij met hart en ziel aan de rechtsstaat zijn verknocht: het is
inderdaad een belangrijke verworvenheid, een centrale waarde in onze
samenleving. Echter, juist omdht wij er allen zo aan verknocht zijn is het nodig om
het mogelijk te houden dat die rechtsstaat ook werkelijk kan functioneren. Dat kan
niet als zij volstrekt niet serieus wordt genomen doordat er zoveel onterechte
asielverzoeken worden ingediend. En dat kan ook niet als het uitvoerende
selectieapparaat en de rechtsspraak overbelast raken. Waar voorstanders van ruim
asielbeleid dus zeggen: we mogen de rechtsstaat niet aantasten door de
rechtsbescherming van vreemdelingen te ondergraven, zeggen voorstanders van
strikt asielbeleid: juist omdat we de rechtsstaat willen behouden moeten we wel
deze maatregelen nemen die de rechtsbescherming van vreemdelingen aantasten.
De maatregelen die de strikte discours coalitie voorstelt zullen de aantallen
onterechte asielverzoeken terugdringen en op die manier dus juist de rechtsstaat in
stand houden en versterken. Dat is het 'wenselijkheidsargument' van Hirschman:
de voorgestelde maatregelen zullen eerdere verworvenheden versterken. Deze
overname door de strikte discours coalitie van de centrale verhaallijn van de ruime
discours coalitie, lijkt van cruciaal belang in het verloop van de controverse. Niet
alleen zijn nu de rechtsbescherming en dus de rechtsstaat geen uits luitend
onderdeel meer van het ruime discours, hun belangrijkste argument wordt zelfs
180° gedraaid en richt zich nu tdgen hen.

De strikte discours coalitie zet echter ook nog een ander argument in tegen het
argument van de ruime discours coalitie dat rechten van vluchtelingen en
asielzoekers beschermd moeten worden. Daarbij gebruiken zij de zogenaamde
perversiteitsstrategie van Hirschman. Deze luidt als volgt. Wij zijn het natuurlijk
met jullie eens dat de rechten van vluchtelingen beschermd moeten worden. Geen
zinnig mens zou daar iets op tegen kunnen hebben. Maar het is onmogelijk om
hun rechten te beschermen door hen allemaal hier in Nederland of in de rest van
de Europese Unie asiel te laten aanvragen, want daardoor raakt het asielsysteem,
en uiteindelijk onze rechtsstaat, overbelast. De uitvoeringsorganisaties kunnen
geen snelle selectie meer uitvoeren. Het rechtssysteem kan de beslissingen niet
meer controleren. Daardoor raakt niet alleen de rechtsstaat ondermijnd, maar zal
ook het draagvlak voor de bescherming van vluchtelingen en asielzoekers worden
aangetast. Door deze beide onvermijdelijke ontwikkelingen zal het uiteindelijk er
op neer komen dat er minder in plaats van meer vluchtelingen bescherming zullen
vinden, en dat het niveau van die bescherming uiteindelijk minder in plaats van
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meer zal zijn. Dus jullie goede bedoelingen zullen via een keten van onvoorziene
en onbedoelde gevolgen uiteindelijk tot precies het tegendeel leiden van wat jullie
willen.  Dus, we moeten zorgen dat er minder vluchtelingen hier naar toe komen,
zodat vluchtelingen beter beschermd blijven.

De ruime discours coalitie heeft daartegenover het beeld proberen neer te zetten
dat het draagvlak juist aangetast wordt door de restrictieve maatregelen die
genomen worden, omdat ze asielzoekers neerzetten als een bedreiging, als
ongewenst. Dit zal volgens voorstanders van ruim asielbeleid ook zijn weerslag
hebben op de manier waarop het publiek denkt over asielzoekers en vluchtelingen
in het algemeen.

Een strategie die wordt ingezet in het kader van de constructie van de context
als een crisis, is die van de futiliteit, zoals Hirschman deze noemt. De strikte
discours coalitie zet deze strategie op twee manieren in om de toelating van
asielzoekers te verminderen. Op de eerste plaats zegt ze dat het toch niet veel
goeds teweegbrengt om hier asielzoekers toe te laten, want we helpen alleen
degenen die toch al het beste af zijn. Juist degenen die het het hardste nodig
hebben blijven achter in de regio. Dus asielzoekers hier toelaten helpt niet om het
vluchtelingenprobleem op te lossen. Daarvoor is het probleem te groot. We
zouden de root causes moeten aanpakken. Maar dat is weer een heel ingewikkelde
en zeer langdurige kwestie. Dus dat zal op termijn pas vruchten afwerpen. Het is
zinloos om onszelf het in de tussentijd zo moeilijk te maken als we daarmee in
feite de verkeerde mensen helpen.

Een tweede manier waarop de futiliteitsstrategie door de strikte discours coalitie
wordt ingezet is nog demotiverender voor voorstanders van ruim asielbeleid.
Daarin wordt het beeld geschapen dat veel van het geld dat gaat naar
rechtsbescherming van asielzoekers en naar hun opvang gedurende de procedure
feitelijk verdwijnt in de zakken van wat zij 'de asielindustrie' noemden:
rechtshulpverleners, advocaten en belangenbehartigers. Voorstanders van strikt
asielbeleid benoemden hen als schuldigen aan de lange procedures, omdat zij
asielzoekers zouden aansporen om steeds weer een nieuwe asielprocedure te
beginnen, ook als daar niets uit zou komen. Voorstanders van ruim asielbeleid
werpen tegen dat op een bepaald moment de vernietiging van de beschikkingen
van de IND door de rechter wel op 30% lag, en dat doorprocederen dus wei
degelijk nodig was gebleken in deze gevallen. Het beeld dat de strikte discours
coalitie geschapen had bleef echter op het netvlies staan: we helpen de verkeerde
mensen, en weer andere verkeerde mensen verdienen hieraan.

De argumentatie van de strikte discours coalitie is overtuigender dan die van de
ruime discours coalitie omdat het beeld van de crisis zo sterk is: de meerderheid
van de betrokken politici, maar ook het kiezerspubliek 6n de Europese partners
gaan de situatie meer en meer als een crisis zien waarop onvermijdelijk forse
maatregelen genomen moeten worden. Discours structurering in de strikte lijn
wordt hiermee ingezet.
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Calimero
Het eerste onderdeel van de constructie is dus het beeld van een crisis, gevormd
met aspecten uit mondialisering: er zijn te veel vluchtelingen in de wereld, en er
zijn te veel onechte vluchtelingen die misbruik van ons maken, wat leidt tot
sturingsproblemen, en wat uiteindelijk kan uitmonden in een aantasting van de
rechtsstaat. Het tweede onderdeel van de constructie van de context is: wij zijn een
klein land dat de lasten van de wereld niet alleen kan dragen. Ook dit is een
onderdeel van het aspect van veranderingen in migratie dat de strikte discours
coalitie inzet, namelijk de grotere aantallen (onterechte) asielverzoeken op zich, in
verhouding tot de omvang en de draagkracht van Nederland. Ook dit is een al vaak
ingezet beeld in de Nederlandse politiek'45. Een beroep op dit oude beeld roept
herkenninf op en is dus een goede verhaallijn. Het is ook het beeld van
Calimerol 6 en de grote boze buitenwereld.

De twee factoren die in het asielbeleid van liberale rechtsstaten beide een rol
spelen, namelijk bescherming van vluchtelingen (vanwege mensenrechten) en
beheersing van migratie (vanwege nationale belangen), worden met behulp van dit
beeld als een zero-sum game gepresenteerd (versterking van het een leidt tot
verzwakking van het ander): als we meer bescherming willen, dan gaat dat ten
koste van de beheersing van (ongewenste) immigratie, en dat is onmogelijk, want
dat kunnen wij als klein land niet dragen. En als we kiezen voor beheersing, dan
zullen we wat water in de wijn moeten doen van de bescherming. Dat is niet mooi,
eigenlijk wil niemand dat, maar het is onvermijdelijk. Deze argumentatie komt al
naar  voren  in het debat  van  1987 toen staatssecretaris Korte  - Van Hemel  zich
afvroeg wat men nu eigenlijk wilde: als de aantallen omlaag moeten k6n dat toch
niet anders dan door het versnellen van de procedures en dus enigszins
verminderen van de rechtswaarborgen. Deze zero sum game is een sterke mythe
die vaak wordt ingezet als men een bepaald beleid, een bepaalde trend wil
tegengaan, zo schrijft Hirschman (1991). Het is een invloedrijke formule, en
daarom aantrekkelijk. Het idee van de zero sun, game is ook vaak onderdeel van

de bedreigingsstrategie: als we dit beleid volgen dan zullen eerdere
verworvenheden onder druk komen te staan.

Kortweg is de gevolgde argumentatie dus: we moeten de aantallen asielzoekers
weI beperken want (1) in de wereld zijn te veel (echte) vluchtelingen, dat kunnen
wij niet dragen. (2) er zijn te veel onechte vluchtelingen die misbruik van ons

145 Het is opvallend dat in het asielbeleid een vergelijkbare strategie wordt gebruikt als op andere
beleidsterreinen. Hajer (1997) haalt Schama (1991) aan. die aantoont dat in Nederland ter opertuiging van
tegenstanders vaak het beeld wordt gebruikt van het kleine afhankelijke land dat in de mondiale competitie
maar moeilijk overeind kan blijven. Dit beeld van het kleine Nederlandje in de strijd tegen de grote
buitenwereld relateert Schama aan beeld dat is ontstaan van de Nederlandse strijd tegen het water.
146 Calimero is de naam van het kleine zwarte kuiken uit een tekenfilmserie die in de jaren zeventig op de
Nederlandse televisie werd uitgezonden. Zijn voortdurend terugkerende verongelijkte uitspraak als er iets
niet naar zijn zin ging. slaat menigeen nog in het geheugen gegrift: 'want zij zijn groot en ik is klein. en dat
is niet eerlijk'.
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maken: (3) we dragen al te veel in verhouding tot andere West-Europese landen.
Deze proberen de last op ons af te schuiven. (4) Dat kan niet zo niet doorgaan. Zij
moeten ook maar weten dat we het niet meer doen, want Nederland is een klein.
dichtbevolkt land.

4. Verschuivende oplossingsstrategie

Wat zijn de reacties van de betrokken bewindslieden en Kamerleden op de door
hen geconstateerde problemen? Enerzijds zoeken zij oplossingen voor de
problemen op het niveau van de beleidskaders, anderzijds voor problemen op het
niveau van de vooronderstellingen. Ik zal eerst ingaan op de oplossingen voor de
problemen op het niveau van de beleidskaders.

4.1 Verschuivende oplossingsstrategie  in het beleidskader
Als de definitie van wat het probleem is verschuift, verschuift ook de opvatting
van wat de oplossing zou moeten zijn. In het asielbeleid ligt aanvankelijk de focus
op het mondiale vluchtelingenprobleem. Nederland helpt mee aan een oplossing
daarvan door een quotum uitgenodigde vluchtelingen op te nemen. Daarnaast
geeft Nederland een beperkt aantal asielzoekers bescherming, die komen uit
landen met (linkse of rechtse) dictatoriale regimes. Wanneer er grotere aantallen
asielverzoeken binnenkomen verschuift de focus naar het voorkomen van
ongereguleerde stromen. Nog later naar het voorkomen dat asielzoekers zich in
Nederland en de rest van West-Europa melden; naar een snelle selectie van
terechte en onterechte asielverzoeken; een effectief terugkeer- en uitzettingsbeleid;
en (in het debat over de Vreemdelingenwet 2000) naar de op een nieuwe wijze
ingevulde opvang in de regio. Dus ook de focus van de maatregelen verschuift van
bijdragen aan de oplossing een mondiale vluchtelingenkwestie naar het omlaag
brengen van de aantallen in Nederland (en de rest van Europa); en van het
opnemen van beperkte aantallen asielzoekers en uitgenodigde vluchtelingen die te
maken hebben met wat als mensenrechtenschendingen werd gezien, naar het
bestrijden van misbruik van het asielsysteem door reguliere migranten. Ook de
oplossingen verschuiven daarmee naar technische oplossingen voor
managementvraagstukken. Kosto benoemt dit in het debat over de wijziging van
de Vreemdelingenwet 1994 treffend: 'technopreventie'.

Om de verschuivingen te verantwoorden van datgene wat als oplossing wordt
gezien in het beleid, verschuift ook de invulling van de 'institutionele
handelingskaders'. Aan het begin van de controverse wordt er veel geput uit beide
kaders: dat van mensenrechten en humanitaire overtuigingen en uit dat van de
nationale belangen. In de loop van de controverse wordt steeds meer geput uit het
kader van de nationale belangen, en steeds minder uit dat van de mensenrechten en
humanitaire overwegingen. Ik zal daarop hieronder ingaan.
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In 1987 gelden intemationale verdragen, zoals het Vluchtelingenverdrag,  nog als
een absoluut minimum waaraan Nederland moest voldoen. Er werd toen in de
Kamer gediscussieerd over de wens om het Vluchtelingenverdrag ruim te
interpreteren of zelfs uit te breiden. Sommige Kamerleden waren daar voorstander
van, terwijl anderen het voldoende vonden de verdragen als minimale standaard te
hanteren.     In 1993 echter,     bij het invoeren     van de herziening    van    de
Vreemdelingenwet, werd daarover niet meer gesproken en waren dit soort
internationale mensenrechtenverdragen kennelijk vanzelfsprekend geaccepteerd
zoals ze waren. En bij de Vreemdelingenwet 2000 was de discussie juist dat deze
internationale verdragen te veel zouden vragen van nationale staten die
vluchtelingen moeten opvangen. Sommige Kamerleden - uit de strikte discours
coalitie - spreken nu over het eventueel opzeggen of aanpassen van het
Vluchtelingenverdrag, terwijl anderen - uit de ruime discours coalitie - wijzen op
de (mensenrechten)traditie van Nederland. Nederland staat niet alleen voor dit
dilemma. In andere Europese landen vinden vergelijkbare ontwikkelingen plaats.

Ook verschuift in de loop van de controverse het belang van het argument van
internationale solidariteit, gedeelde (mondiale) schuld en verantwoordelijkheid. In
discussies over internationale normen wordt in de loop van de verschillende
debatten veel minder een beroep gedaan   op deze argumenten.   In   1987   doet
iedereen nog een beroep hierop, in 1993 alleen Krajenbrink (CDA) en Van Traa
(PvdA) - de woordvoerders van grote partijen in de Kamer -  en in 2000 doen
alleen Halsema en Rouvoet dat nog: woordvoerders van kleine oppositiepartijen.
Later worden de problemen ook niet langer vanuit deze 'sociaal-democratische'
visie gernterpreteerd als zijnde onze medeverantwoordelijkheid, maar worden ze
eerder gezien als vooral of alleen 'hun' (regionale) verantwoordelijkheid. De visie
op waar de oorzaak ligt van het probleem verschuift daarmee dus ook van een
gedeelde schuld en verantwoordelijkheid naar verantwoordelijkheid bij de landen
van herkomst zelf.
De interpretatie van mensenrechten wordt ook versmald.

Mensenrechtenschendingen die relevant zijn voor erkenning van de noodzaak tot
bescherming worden steeds meer uitsluitend als burger- en politieke rechten
gedefinieerd.  Waar  in het eerste debat,  in   1987,  ook  nog de schendingen  van
sociale en economische mensenrechten worden besproken als grond om mensen
bescherming te bieden, is dat later geen gespreksonderwerp meer. De aandacht en

het begrip dat er in de jaren tachtig en in mindere mate begin jaren negentig, nog
wel geuit wordt voor (gemengde) motieven van mensen om te vluchten, verdwijnt
daarna. Aanvankelijk bestaat er bij bijna alle politici een zekere mate van
erkenning dat er in de claims van vele asielzoekers een kern zit waarvoor begrip
opgebracht zou moeten worden (omdat de asielzoekers mensen zijn die uit
ellendige situaties komen). Maar politici stellen daarbij ook steeds dat het nu
eenmaal onmogelijk is om iedereen met een claim op te nemen omdat er
eenvoudigweg te veel mensen met een redelijke claim zijn. Dan zouden de kosten
voor ons te hoog worden. Het is daarom onvermijdelijk om mensen af te wijzen
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die we mogelijk wel hadden toegelaten als ze met (veel) minder waren geweest.
Het feit dat wij moeten kiezen voor degenen met de sterkste claims wit in deze
redenering dus nog niet zeggen dat de anderen niet ook een claim hebben die in
een andere situatie misschien wel gehonoreerd zou worden, maar waarbij dat nu
onmogelijk is. Politici zeggen dan dus dat er td veel mensen met een legitieme
claim zijn in de wereld. Later verschuift deze redenering zodanig dat de
redelijkheid van de claim niet meer besproken wordt door politici, en dat vrijwel
niemand het meer heeft over 'begrip voor hun motieven' die helaas niet allemaal
te honoreren zijn, maar dat asielzoekers steeds meer gezien werden als mensen
met claims die helemaal niets met bescherming te maken hebben, en daarmee als
fraudeurs.

Gerelateerd hieraan worden vanaf 1985 bijvoorbeeld visumvereisten ingevoerd
voor mensen van bepaalde nationaliteiten. Visumvereisten zijn een onderdeel van
maatregelen die moeten voorkomen dat asielzoekers zich juist hier melden voor
bescherming. De kritiek op deze maatregelen betreft het feit dat er effectief geen
onderscheid gemaakt wordt tussen echte en onechte vluchtelingen. Ook mensen
die werkelijk dringend bescherming nodig hebben worden erdoor getroffen. Zoals
al   gebleken   is   in de bespreking   van het Kamerdebat   uit 1987 hebben vooral
voorstanders van ruim asielbeleid en critici uit kringen van academici en
vluchtelingenbelangenorganisaties zich hierover zorgen gemaakt. Datzelfde
patroon is te zien in andere Europese landen. Voorstanders van strikt asielbeleid
hebben dat gevaar minder groot gevonden, omdat volgens hen nog steeds veel
asielzoekers arriveren, ondanks de visumvereisten.

Door de grote aantallen (onterechte) asielverzoeken blijkt de aandacht, de
energie, het geld en het vernuft vooral te gaan naar het tegengaan van (de komst
van) onechte vluchtelingen, en minder naar het beschermen van echte
vluchtelingen. De ruime discours coalitie lijkt in de loop van de debatten
nauwelijks meer alternatieve termen en denkwijzen naar voren te kunnen brengen,
zonder zich buiten de orde van het debat te plaatsen. Door de ontstane
crisisstemming, gaat alle aandacht naar het bestrijden van de komst van (onechte)
vluchtelingen, en wordt het zeer moeilijk om aandacht te vragen voor het
beschermen van echte vluchtelingen. Een cruciale verschuiving in het beleid.

De oplossingen worden ingevuld als technische kwesties met het bijbehorende
taalgebruik dat daadkracht suggereert en de belofte van controle over de kwestie.
Een gevolg hiervan is dat in de loop van de tijd ook de invulling van de verhaallijn
van de rechtsstaat door de ruime discours coalitie verschuift. Aanvankelijk heeft
deze coalitie daarvan een brede invulling. Vluchtelingen moeten beschermd
worden in hun rechten, tegen mensenrechtenschendingen. Later verschuift dat naar
min of meer procedurele kwesties binnen Nederland en ook in Europees verband.
Het gaat over rechtswaarborgen binnen de asielprocedure. Het verschuift dus van
mondiale mensenrechten naar rechtspraak in Nederland en in Europees verband.
Hieraan is goed te zien hoe ambiguYteit van een verhaallijn kan werken: rechten
kunnen heel breed, maar ook heel eng worden opgevat. In dit geval is een
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probleem met rechten dus opgelost als de procedures, de regels, kloppen. Hiermee
wordt deze verhaallijn in deze vorm een politieke realiteit en staat ze in de weg
van het denken en spreken over bredere veranderingen.

Beide discours coalities putten dus in de loop van de controverse minder uit het
kader van de mensenrechten en humanitaire overwegingen. En als ze dat doen,
vatten ze deze in de loop van de tijd minder breed op. Ze gaan daarentegen meer
putten uit het kader van de nationale belangen.

4.2 Verschuivende oplossingsstrategie in de vooronderstellingen
Er is ook een verschuiving te zien in hoe beide discours coalities in de loop van de
controverse reageren op door mondialisering veroorzaakte druk op de
vooronderstellingen die zij delen. Ten eerste is er een steeds verdergaande
categorisering van degenen die bescherming behoeven, en ten tweede het
delegeren van soevereiniteit naar supra-, sub- en non-statelijk niveau.

De eerste vooronderstelling, die van de mogelijkheid om een zinvol onderscheid
te kunnen maken tussen echte en onechte vluchtelingen, botst met de praktijk van
migratieverandering. Het onderscheid tussen echt en onecht blijkt geen zwart-wit,
ofja-nee onderscheid. Eerder lijken beide als uitersten van een continuOm gezien
te moeten worden. Voorstanders van ruim asielbeleid en van strikt asielbeleid
worstelen er dus mee.

De reacties op deze onduidelijkheid en onzekerheid zijn tweeledig. Enerzijds is
er het streven naar meer rechtvaardigheid via het maken van meer categorieen. Er
ontstaat een toename van andere statussen naast de vluchtelingenstatus. Deze
explosie van statussen heeft voornamelijk plaats voorafgaand aan de invoering van
de Vreemdelingenwet 2000, maar verdwijnt niet (helemaal) met de invoering van
de ene tijdelijke asielgerelateerde status die met die wet is ingevoerd. Deze
tijdelijke status is op zichzel f al een reactie op de veranderingen in migratie zoals
ik die in hoofdstuk 1 uiteen heb gezet. Wat de betrokken politici dus doen als
reactie op de onduidelijkheid en onzekerheid is categoriseren, de categorieen

147uitbreiden . Andere reacties op die onduidelijkheid zijn het in Europese
samenwerking voorkomen van asielverzoeken en het niet of nauwelijks uitzetten
van uitgeprocedeerde asielzoekers, en dus feitelijk gedogen in de 66n of andere
vorm.

In het beleid en de praktijk van asielverlening zijn behalve aanvullende
asielgerelateerde statussen naast de vluchtelingenstatus ook allerlei tussen- en
'rest' categorieen ontstaan. Dat is een ander gevolg van de onduidelijkheid en
onzekerheid in de ongekende samenleving of DOS (die ik in hoofdstuk 1
behandeld heb): er blijven voortdurend de facto gedoogden bestaan, met
wisselende inhoud. Onder de Vreemdelingenwet  1994 zijn dat degenen die 'uitstel
van vertrek' krijgen: ze worden niet toegelaten en niet uitgezet en zijn dus feitelijk

14- Dit is 66n van de standaardredenen ,·oor r-erdere categorisering.
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rechtenloos. Sinds de Vreemdelingenwet 2000 zijn dat bijvoorbeeld degenen die
vallen onder het besluitmoratorium. Hen overkomt iets dergelijks: ze bevinden
zich in een tussensituatie waarin ze niet worden uitgezet en niet worden
toegelaten. bijvoorbeeld omdat de situatie waaruit zij komen te onzeker is. of dat
er verwacht wordt dat die slechts tijdelijk onveilig zal zijn. Zoals bleek uit de
situatie van de Angolezen148 kan dit lang duren. Dit lijkt geen bewuste keuze van
de betrokken bewindslieden en politici in de zin van dat ze dit soort beleid
formuleren als antwoord op de onzekerheid en onduidelijkheid waarmee ze
geconfronteerd worden. Het lijkt eerder een noodgreep, om te kunnen omgaan met
deze onhelderheid, en toch tot op zekere hoogte rechtvaardigheid te kunnen
garanderen en legitimiteit te handhaven ten opzichte van het publiek. Het is dus
een streven om in deze onoverzichtelijke situatie om te gaan met de spanning
tlissen enerzijds bescherming bieden en anderzijds beheersing van migratie
nastreven.

Vanaf 1987 hebben alle betrokken politici vastgehouden aan de bekende mantra: wij zijn gastvrij
voor echte vluchtelingen. onechte vluchtelingen zullen wij niet toelaten. afgewezen asielzoekers
moeten het land verlaten'49 Alledrie de onderdelen hien'an kennen nu feitelijk aanzienlijke
beperkingen. ondanks de (deels succesvolle) pogingen van politici om met de gevolgen van
mondialisering om te gaan.

'Wij ziin gastvru voor echte vluchtelingen', krijgt de volgende beperkingen:

a. Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen, behalve als ze komen uit een door het ministerie van
Buitenlandse Zaken als veilig aangemerkt land (veilig herkomstland), tenzij ze via een
verzwaarde bewuslast individuele vervolging desondanks aannemelijk maken;
b. Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen, behalve als ze komen uit een door het ministerie van
Buitenlandse Zaken aangemerkt onveilig decl van een land, maar volgens het ministerie hadden
kunnen vluchten naar een ander deel binnen dat land dat niet als onveilig is aangemerkt
(vluchtalternatief voor verdragsvluchtelingen):
c. Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen. behalve als ze komen uit een door het ministerie van
Buitenlandse Zaken aangemerkt onveilig deel van een land, maar er volgens het ministerie elders
binnen dat land wel een gebied is waar zu zich hadden kunnen vestigen (binnenlands
vestigingsalternatief);
d. Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen, behalve als ze komen uit een (deel van een) land
waarvan het ministerie de situatie op dit moment als tijdelijk onzeker aanmerkt
(besluitmoratorium):
e. Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen, behalve als ze komen uit een (deel van een) land
waarvan het ministerie de situatie op dit moment als tijdelijk onveilig aanmerkt
(besluitmoratorium):
f Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen. behalve als ze met heel veel tegelijkertijd komen
(besluitmoratorium):

148

Tijdens het debat over de Vreemdelingen\#et 2000. Lie hoofdstuk 6.
149

Daarbij vatten ze echte  v luchtelingen niet altijd op dezel fde manier op. Sommigen hebben het alleen
over verdragsvluchtelingen, anderen ook over mensen die op andere gronden een asielgerelateerde status

krugen.
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g. Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen, behalve als ze al in Nederland verblijven, en zijn
gekomen uit een (deel van een) land dat door het ministerie inmiddels niet (langer) wordt
aangemerkt als onveilig (cessation clause voor verdragsvluchtelingen. terugkeeroptie voor andere
asielgerechtigden):
h. Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen, behalve als ze gevlucht zon via een land in de regio
waar zij enige tijd verbleven hebben voordat zij verder zijn gevlucht (veilig derde land).
i. Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen. behalve als ze binnen zijn gekomen via een land in
de Europese Unie en sommige andere Europese landen (Dublin claim);
j. Wij zijn gastvrij voor echte vluchtelingen, behalve, ten slotte, als ze er niet in slagen meteen in
de asielprocedure in het aanmeldcentrum duidelijk te maken dat ze vluchteling zijn (AC
afdoening).

Ook het andere deel - 'onechte vluchtelingen worden niet toegelaten' - blijkt aan beperkingen
onderhevig:

a. Onechte vluchtelingen worden niet toegelaten, behalve als ze komen uit een (deel van een) land
waarvan het ministerie de situatie op dit moment als tijdelijk onzeker aanmerkt
(besluitmoratorium met recht op opvang);
b. Onechte vluchtelingen worden niet toegelaten, behalve als ze komen uit een (deel van een)
land waarvan het ministerie de situatie op dit moment als tijdelijk onveilig aanmerkt
(besluitmoratorium met recht op opvang);
c. Onechte vluchtelingen worden niet toegelaten, behalve als ze met heel veel tegelijkertijd
komen: mass influx (besluitmoratorium met recht op opvang);
d. Onechte vluchtelingen worden niet toegelaten, behalve als ze buiten hun schuld al langer dan 5
jaar een eerste asielaanvraag hebben lopen zonder definitief uitsluitsel (specifiek pardon en recht
op verblijfsvergunning voor bepaalde tijd).

En ten slotte zijn er ook beperkingen gekomen op het laatste decl: 'afgewezen asielzoekers
moeten het land verlaten'.

a. Afgewezen asielzoekers moeten het land verlaten, behalve als ze geen documenten hebben en
ze niet meewerken aan het verkrijgen van die documenten waarmee hun identiteit en nationaliteit
kan worden vastgesteld (niet uitzetbaar, geen recht op opvang);
b. Afgewezen asielzoekers moeten het land verlaten, behalve als ze geen documenten hebben, wei
meewerken aan het verkrijgen van die documenten, maar de staat van herkomst wil geen
documenten verschaffen of anderszins meewerken aan het terugnemen van betrokkenen (buiten
schuld niet uitzetbaar, verblij fsvergunning buiten schuld);
c. Afgewezen asielzoekers moeten het land verlaten, behalve als het ministerie de situatie in een
((teel van een) land als tijdelijk onzeker aanmerkt (vertrekmoratorium en recht op opvang);
d. Afgewezen asielzoekers moeten het land verlaten, behalve als het ministerie de situatie in een
(deel van een) land op dit moment als tijdelijk onveilig aanmerkt (vertrekmoratorium en recht op
opvang).
e. Afgewezen asielzoekers moeten het land verlaten, behalve als ze met onbekende bestemming
vertrekken ('mob gaan', geen recht op opvang).

De vele tussencategorieen zijn er een uitdrukking van dat selecteren en uitzetten
van asielzoekers problematisch is geworden. Ook het voork6men van
asielverzoeken is niet geheel onproblematisch. Daarmee is de basis toch wel wat
aangetast onder de vooronderstelling dat een werkelijk zinvol onderscheid tussen
echte en onechte vluchtelingen te maken is. In de praktijk is dat onderscheid
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kennelijk minder eenvoudig zinvol te maken, in de betekenis van er daadwerkelijk
altijd gevolgen aan kunnen geven voor toelaten en uitzetten. Er is een
selectieprobleem, dat leidt tot een uitzettingsprobleem, en dat leidt weer tot de
keuze om te voorkomen dat asielzoekers komen. Dat leidt op zichzelf weer tot
andere problemen die onbedoeld en soms ook onvoorzien het gevolg zijn van deze
maatregelen: illegalen, ongedocumenteerden, en de groei van mensensmokkel(-
netwerken). Deze problemen zijn gerelateerd aan de sturingsproblemen en
migratieveranderingen vanwege mondialisering. Uit de asieldebatten blijkt dat
politici met deze problemen worstelen. De setting van het debatteren voor een
(kiezers)publiek, dn voor een publiek van Europese partners, maakt deze
worsteling nog extra moeizaam.

Behalve een verschuiving in de oplossing voor het probleem van het diffuse
onderscheid tussen echte en onechte vluchtelingen is er ook een verschuiving te
zien in de oplossing voor problemen die geconstateerd werden rond de andere
vooronderstelling: de ondermijning van de soevereiniteit van de nationale staat.
Daarvoor wordt een oplossing gezocht in het delegeren van soevereiniteit.

Het is in de vorige hoofdstukken duidelijk geworden dat de soevereiniteit van
de staat op een aantal manieren wordt aangetast. Een in het oog lopende vorm van
aantasting is die door het substatelijk niveau van gemeentebesturen die het beleid
van de rijksoverheid niet willen uitvoeren. Dat is het geval geweest bij de
vestiging van asielzoekerscentra maar ook met het uitzettingsbeleid. Ook non-
statelijke actoren al kerken en ngo's die uitgeprocedeerde asielzoekers aan

150onderdak helpen, tasten de soevereiniteit van de nationale staat deels aan
Hetzelfde geldt in de praktijk voor (criminele) mensensmokkelorganisaties die
ongedocumenteerde asielzoekers de grens over brengen.

Soevereiniteit wordt echter ook gedeeld door de nationale staat met andere
actoren. Impliciet erkennen politici daarmee dat er andere actoren naast de
nationale staat van belang zijn in asielkwesties, en er dus feitelijk sprake is van
een vorm van multi-level governance. Zoals duidelijk is geworden in de

empirische hoofdstukken wordt de soevereiniteit op de eerste plaats gedelegeerd
aan het supranationale niveau van de Europese Unie (daarvoor in
intergouvernementele vorm). Migratie wordt gezien als een verschijnsel waaraan
individuele staten op nationaal niveau niet het hoofd kunnen bieden. Dus zoeken
zij andere manieren om controle uit te oefenen, onder andere door Europese
samenwerking. Dit proces heeft zelf ook weer een eigen dynamiek gekregen en
gaat nu ook verder z6nder dat individuele staten volledig vat hebben op ieder
onderdeel daarvan. Inmiddels is de Europese dimensie bepalend geworden in het
nationale asielbeleid.

'50 De eerste vorm zou gezien kunnen H orden als een nieuwe invulling van de oude praktijk van 'stadsasiel',
de tweede als een nieuwe invulling van 'kerkasiel'. Beide vormen gaan in tegen het principe van de
soevereiniteit over toelating door de nationale staat.
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Een andere belangrijke vorm van delegeren van soevereiniteit gebeurt naar
vervoersmaatschappijen. Ook deze heb ik eerder genoemd15: Met het invoeren

van visumvereisten en carrier sanctions worden vervoersmaatschappijen feitelijk
controleurs van documenten voor toelating tot de staat. Zij worden daarmee een
niet-officiele selectiepost, en krijgen in die zin een deel van de soevereiniteit
gedelegeerd van nationale staten, zij het ongevraagd en door henzelf niet gewenst.

Daarnaast wordt de soevereiniteit ook gedelegeerd naar uitvoerende
organisaties als IND en COA die in de praktijk meer zelfstandige beslissingen
gedelegeerd krijgen, die voorheen als politieke beslissingen werden gezien. En
naar sub- en non-statelijke organisaties als gemeenten en ngo's in de opvang van
asielzoekers waarvoor de overheid formeel geen verantwoordelijkheid meer wil
dragen, maar die toch ook niet op straat kunnen blijven en vaak niet uitgezet
kunnen worden. Dit is een heel andere vorm van delegeren dan die aan het
supranationale niveau, maar het is weI een manier die de overheid kiest om te
kunnen omgaan met onduidelijkheid en onzekerheid.

4.3 Verschuivende argumentatiestrategiean over de oplossing
Hoe worden deze oplossingsstrategieen voor de geconstateerde problemen
beargumenteerd tijdens de controverse? Er bestaat een strijd tussen beide discours
coalities over deze oplossingen voor de problemen op het niveau van de
beleidskaders en het niveau van de vooronderstellingen. De strikte discours
coalitie gebruikt nu drie klassieke progressieve retorische strategieen in haar
pogingen om de voorstanders van ruim asielbeleid te overtuigen. Waar de strikte
discours coalitie in het neerzetten van de status quo als een crisis die te groot is
voor het kleine Nederland, klassieke reactionaire argumentatiestrategieen gebruikt,
zet ze bij het verdedigen van haar eigen voorstellen voor restrictieve maatregelen
precies de tegenovergestelde argumentaties in: klassieke progressieve strategieen.
Ik zal deze hieronder behandelen.

De kern van de progressieve strategieen is om de eigen voorstellen als wenselijker,
haalbaarder, en onvermijdelijker neer te zetten dan die van de tegenstander ('t Hart
2000). Dat is gerelateerd aan de wens een positief beeld te creeren over de te
verwachten effecten van het beleid. Dat is een doel op zichzelf, zoals ook Edelman
(1971) het benoemt. In deze controverse is dat te zien in het voortdurend spreken
over (het onder vuur liggen van) de 'geloofwaardigheid' van het beleid.
Bewindslieden en Kamerleden maken zich daarover steeds zorgen. Tegelijkertijd
is er lange tijd een zwabberbeleid en paniekvoetbal, dat op zichzelf die
geloofwaardigheid niet bevordert. Dat heeft te maken met de voortdurende
spanning tussen de wens om echte vluchtelingen te beschermen, en tegelijkertijd
de migratie te beheersen: als liberale democratische staat willen we restrictief

1" Ik volgde hierin de analyse van Guiraudon en Lahav (2000).
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asielbeleid (vanwege beheersing), maar we kunnen mensenrechten en humaniteit
(vanwege bescherming) toch ook niet vergeten. Dus we voeren een restrictief
beleid, maar met ruime invloeden. We maken bijvoorbeeld een strikt
terugkeerbeleid, maar zetten maar weinig mensen daadwerkelijk uiti 52

Europese samenwerking
De noodzaak tot Europese samenwerking is het belangrijkste onderdeel in de
presentatie door de strikte discours coalitie van de eigen voorstellen als
wenselijker. haalbaarder en onvermijdelijker dan die van de tegenstanders. Dit is
naast de constructies die ik hiervoor als crisis en Calimero heb aangeduid, het
derde onderdeel van de constructie van de context dat door de strikte coalitie
succesvol wordt ingezet: de onvermijdelijkheid van Europese samenwerking in
deze tijd van crisis en sturingsproblemen. Hiermee wordt het restrictieve beleid
ook haalbaar. De samenwerking in Europees verband ligt voor de hand omdat al
lange tijd geleden, vanwege economische (en politieke) mondialisering,
economische (en politieke) samenwerking in Europees verband wordt gezocht.
Verscheidene sprekers in de Tweede Kamer wijzen op de onomkeerbaarheid
hiervan, en de onvermijdelijkheid van het voortgaan op deze weg van Europese
samenwerking. De strikte discours coalitie presenteert dus 66n actor als
onvermijdelijke partner en hulp bij het hanteren van de sturingsproblemen die een
onderdeel en symptoom zijn van mondialisering, namelijk Europa. Aanvankelijk
zijn dat de Europese buurlanden in intergouvernementele samenwerking, later in
de vorm van de Europese Unie.

Ook onvermijdelijkheid is een beeld dat al langere tijd ingezet wordt door
Nederlandse elites bij het doorvoeren van nieuw beleid. Kennedy (1995) meent dat
deze overtuiging van onvermijdelijkheid bij Nederlandse elites 66n van de
belangrijkste redenen was dat in Nederland in de jaren zestig het roer zo snel
omging van traditionele politiek naar tolerantie op terreinen als euthanasie, drugs
etc.: het is onvermijdelijk om met de moderne tijd mee te gaan. Dit is ook een van
de klassieke argumentatiestrategieen van voorstanders van hervormingen, volgens
Hirschman (1991): wij moeten meegaan met de tijd, het heeft geen zin ons
daartegen te verzetten. Ook 't Hart (2000) meent dat het overtuigend brengen van
een voorstel als zijnde onvermijdelijk 6tn van de doorslaggevende voorwaarden is
bij het acceptabel maken van nieuw beleid. Hij meent dat dit met name goed werkt
als deze onvermijdelijkheid wordt gepresenteerd in combinatie met de
haalbaarheid en wenselijkheid van een beleidsvoorstel.

In het asielbeleid presenteert de strikte discours coalitie de samenwerking in
Europees verband als onvermijdelijk om de crisis de baas te kunnen die wij als
klein land niet alleen kunnen hanteren. De Europese partners volgen daarbij de
strikte lijn in asielbeleid, dus wij kunnen niet anders dan hen daarin volgen, anders

152 Eenzelfde trend is in veel andere Westerse staten ook te zien. en heeft ook daar te maken met de
spanning tussen het liberale en democratische principe (zie ook Gibney en Hansen (2003) die het
terugkeerbekid van liberale staten een 'noble lie' noemen).
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komen de asielzoekers allemaal naar ons toe en worden wij 'het putje van Europa'.
Want 'al te goed is buurmans gek'. Maar wij moeten hoe dan ook wel met de
Europese partners samenwerken, ook als zij beslissingen zouden nemen die wij
niet zouden willen volgen, omdat de economische en politieke samenwerking ook
op andere terreinen onvermijdelijk voor ons als klein land is. Europa wordt daarbij
dus ingezet als partner, maar ook als dreiging en als alibi bij het bepleiten van
strikt asielbeleid. Europa krijgt daarmee de status van een onmisbare partner.

De ruime discours coalitie probeert tijdens het debat  in  1987 bij monde  van
Melkert hier een beeld tegenover te zetten. Het restrictieve asielbeleid tast volgens
hem de fundamentele waarden van de Europese samenleving aan. Hij gebruikt hier
dus de bedreigingsstrategie (van Hirschman): dit nieuwe beleid zal vroegere
verworvenheden aantasten die wij allen zeer waarderen, die tot onze centrale
waarden horen. Het argument lijkt in deze variant aan dovemansoren gericht. De
andere Europese landen volgen een vergelijkbaar restrictief beleid en maken zich
hier kennelijk toch ook niet zo druk om. Als Nederland niet hetzelfde beleid volgt
zal het 'het putje van Europa' worden. De keuze is duidelijk, de grond voor de
beslissing is dat minder. Het blijft onhelder of men die keuze erop baseert dat men
vindt dat met dit restrictieve asielbeleid de fundamentele waarden niet (zo erg)
worden aangetast, ofwel dat men vindt dat het belangrijker is om de aantallen
omlaag te krijgen dan om de centrale waarden te handhaven.

De ruime discours coalitie probeert aanvankelijk ook op een andere manier wel
een vuist te maken tegen de constructie van de restrictieve maatregelen als
haalbaar, wenselijk en onvermijdelijk. Tijdens het debat  in 1987 gebruikt  ze  een
variant op de perversiteitsstrategie van Hirschman. Volgens voorstanders van ruim
asielbeleid zal het beperkt opvatten van wie bescherming behoeft ineffectief zijn.
Veel van degenen die daar niet onder vallen kunnen namelijk niet teruggestuurd
worden. Zij krijgen dan dus geen bescherming in Nederland in de vorm van een
status, maar kunnen ook niet worden uitgezet. Dat zal problemen opleveren,
voorspelt de ruime discours coalitie. Hun redenering was dus: jullie willen de
aantallen asielzoekers omlaag om de lasten en kosten voor Nederland te beperken.
Maar deze maatregel zal via een keten van onbedoelde gevolgen ertoe leiden dat
er uiteindelijk veel gedoogden (feitelijk als -bijna- illegalen) in Nederland zullen
verblijven. Deze zullen grotere lasten opleveren, onder andere in die zin dat zij
alleen al door hier te zijn de rechtsstaat niet serieus nemen en haar daarmee
ondermijnen. Maar deze personen zullen ook last brengen voor gemeenten die
zorgplicht hebben'53. Dit tegenargument haalt  het  niet, mede omdat  het  idee  zo
sterk is dat er vanwege de crisis nu forse maatregelen genomen moeten worden.

Het omlaag brengen van de aantallen, het uitselecteren van de onterechte
asielverzoeken, en het verkorten van de procedures, zijn voor allebei de discours

I 53
Deze voorspelling werd destijds door voorstanders van strikt asielbeleid weggewuifd. In de loop van de

jaren daarna bleek echter dat inderdaad de aantalien gedoogden erg groot werden. Dit werd Wn van de
belangrijke  problemen  waarroor  in de wijziging  van de Vreemdelingenwet  in   1994  de  voorwaardelijke
vergunning tot verblijf (vvtv) in het  leven werd geroepen.
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coalities onomstreden doelen geworden in deze controverse. Discours
structurering heeft plaatsgevonden in de strikte lijn, en alternatieve beelden vallen
buiten de orde van het debat. Ze zijn taboe geworden. De ruime discours coalitie
heeft nog wel een (afgezwakte) variant op de futiliteitsstrategie hiertegen naar
voren gebracht door te zeggen dat de restrictieve maatregelen mogelijk de
aantallen asielzoekers omlaag zouden brengen, maar dat in de 66n of andere vorm
zij toch steeds zullen blijven komen, dan misschien als ongedocumenteerden.

Een reden waarom de futiliteitsstrategie niet zo gemakkelijk naar voren kan
worden gebracht, kan te maken hebben met de setting waarin de debatten
gehouden worden. Het gaat om parlementaire debatten, die dus spelen voor
(kiezers)publiek. Het is vrijwel onmogelijk om in deze setting toe te geven dat de
problemen gedeeltelijk onbeheersbaar zijn voor het kabinet en parlement en toch

154de legitimiteit daarvan te handhaven   . Een dergelijk argument hanteren gaat dus
tegen de politieke rationaliteit in. Wat w61 mogelijk is, is aankondigen dat als we
op deze voet voortgaan 'het asielsysteem ontploft'. Dat deed de toenmalige
staatssecretaris Cohen, in de aanloop naar de besprekingen voor de
Vreemdelingenwet 2000 (zie hoofdstuk 3). Dat lijkt echter, minstens achteraf, een
nieuwe zet in het presenteren van de bestaande situatie als onhoudbaar, een crisis,
om op die manier de weg vrij te maken voor forse maatregelen. Er is bij deze
maatregelen steeds sprake van een beperking tot juridisch-technische maatregelen
en bijbehorend taalgebruik, dat daadkracht suggereert en de belofte van controle
over de kwestie. In die zin is het dus een mooi voorbeeld van 6tn van de analyses
van Edelman (1977) die ik in de inleiding van dit boek heb genoemd: regeringen
hebben de neiging om de gevolgen van de door hen te nemen maatregelen
optimistisch te presenteren aan het publiek. Dat werkt als een legitimering voor
het uitbreiden van hun gezag en het nemen van forse maatregelen. Tegelijkertijd
leidt de opstapeling van maatregelen waarbij de effectiviteit in de zin van
beheersing van migratie en bescherming van vluchtelingen niet altijd duidelijk is -
met   name   in het debat   over de Vreemdelingenwet   1994   -   tot een beeld   van
paniekvoetbal, en daarmee tot het beeld van een crisis. Dat geeft dan weer
aanleiding tot het voorstellen van nieuwe forse maatregelen ter bestrijding van de
crisis. En dat is ook precies wat er gebeurd is: een opeenstapeling van maatregelen
tot aan de Vreemdelingenwet 2000. Daarin wordt een heldere keuze gemaakt voor
de restrictieve lijn.

154 Nog een mogelijke reden kan gelegen zijn in de situatie waarin de PvdA zich bevond tijdens het debat
over de Vreemdelingenwet   1994. De verantwoordelijke staatssecretaris Kosto was PvdAer, en volgde  de
strikte lijn. De PvdA woordvoerder in de Kamer echter - Van Traa - stond voor een ruim beleid. De
woordvoerder was zeer kritisch, maar kon de staatssecretaris misschien toch moeilijk futiliteit voor de
voeten werpen. Tijdens het debat over de Vreemdelingenwet 2000 stonden Middel en Albayrak
(woordvoerders) en Cohen (staatssecretaris) ailen op de strikte lijn, en konden daarom het tot dan toe
gevoerde beleid w/1 als futiel afdoen: volstrekt onvoldoende om deze wanhopige situatie het hoofd te
bieden.
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4.4 Positionering van de discours coalities ten opzichte van elkaar
Met het gebruik van de verhaallijnen en strategieen die ik hierboven beschreven
heb positioneren de beide discours coalities zich ook ten opzichte van elkaar.

Het beeld dat de strikte discours coalitie neerzet is: een restrictief asielbeleid is
onvermijdelijk, wenselijk en haalbaar. De positie van de strikte discours coalitie is
dus rationeel. De standpunten van de ruime discours coalitie lijken zo mooi, maar
zijn in feite emotioneel, dus niet rationeel. De ruime discours coalitie wordt dus
door de strikte gepositioneerd als naref Ze laat zich voor de gek houden door
fraudeurs die misbruik maken van het asielsysteem. De ruime discours coalitie
vertoont met het innemen van dit soort standpunten onverantwoordelijk en
gevaarlijk gedrag. Zij is soft en laks ten opzichte van asielmigratie, en is daardoor
medeschuldig aan de problemen van de grote aantallen die maar blijven komen.
De ruime discours coalitie legt ook veel te veel nadruk op rechtswaarborgen en is
daarmee medeschuldig aan de lange duur van, en de achterstanden in, de
asielprocedures. De mogelijkheden van beheersing worden erdoor verminderd
(want het is een zero-sum game). Hierdoor komt het kleine Nederland onder te
grote druk te staan, en dan met name de verworvenheid van de rechtsstaat. We
willen het door ieder gewenste doel halen dat de aantallen omlaag gaan, en dat
degenen die onterechte asielverzoeken doen worden uitgeselecteerd via snelle
procedures. De ruime discours coalitie werkt echter tegen, waar de strikte discours
coalitie wel zijn verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van de (bezorgde)

burger, onder andere als belastingbetaler. Uiteindelijk zal dit restrictieve beleid
voorkomen dat de rechtsstaat en het draagvlak voor asiel worden aangetast.

Het beeld dat de ruime discours coalitie probeert neer te zetten is dat het
restrictieve beleid dat de strikte discours coalitie voorstaat hardvochtig en
rechtlijnig is. De standpunten van de ruime discours coalitie zelf wil ze
presenteren als ruimhartig en rechtvaardig. We hebben als land met een tolerante
traditie verplichtingen tegenover behoeftigen, in dit geval vluchtelingen: noblesse

oblige. We moeten de mensenrechten respecteren en naleven, ook voor
vreemdelingen, en ook als het moeilijk is. We moeten voorkomen dat het
draagvlak wordt aangetast door deze restrictieve maatregelen.

Het beeld van de grote crisis is echter zeer sterk, evenals dat van het kleine
Nederland, en de onvermijdelijkheid van het meegaan in de lijn van de Europese
partners. Ook heeft rationaliteit een hogere status dan emotionaliteit. Uiteindelijk
positioneert 'strikt' zichzelf dus overtuigender dan 'ruim' doordat zij effectievere
constructies kan maken uit de context van mondialisering.

Hiermee completeert de strikte discours coalitie een klassieke argumentatielijn,
zoals beschreven door Hirschman (1991). Zij ontmaskert eerst de bestaande
situatie als onhoudbaar: een crisis van serieuze omvang, waar wij als klein landje
niet tegen opgewassen zijn. De voorstellen van de ruime discours coalitie om
rechten van vluchtelingen te handhaven worden afgeschilderd als naief en
gevaarlijk. Daarna presenteert ze de restrictieve maatregelen die zijzelf voorstaat,
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en de Europese samenwerking die daarvoor nodig is als onvermijdelijk, wenselijk
en haalbaar.

Het resultaat is dat er een dominante visie ontstaat op wat de
oplossingsstrategieen moeten zijn op de geconstateerde problemen op het niveau
van de beleidskaders en van de vooronderstellingen. Op het niveau van de
beleidskaders worden dat de restrictieve maatregelen. Dat is gerelateerd aan de
verschuiving van een groter beroep op het denkkader van de nationale belangen,
en een minder groot beroep op dat van mensenrechten en humanitaire
overwegingen, en uiteindelijk dus een dominantie van het streven naar beheersing,
meer dan naar bescherming.

Op de geconstateerde problemen van de ondermijning van de soevereiniteit van
de nationale staat. en van het diffuus worden van het onderscheid tussen echte en
onechte vluchtelingen zijn ook dominante oplossingstrategieen geaccepteerd. De
oplossing voor het eerste probleem wordt gevonden in het delegeren van delen van
de soevereiniteit en tegelijkertijd vasthouden aan het beeld van de nationale staat
als hoofdactor. De oplossing voor het tweede probleem in een voortgaande
categorisering, het tegelijkertijd handhaven van een beperkte definitie van
vluchteling, en het in Europese samenwerking voork6men van asielverzoeken.

5. Reframing in de controverse
In het bovenstaande heb ik laten zien dat in de loop van de controverse posities
worden ingenomen, worden aangescherpt en verschoven, en dat discours coalities
veranderen van samenstelling. De controverse krijgt een eigen dynamiek, waarin
deelnemers gedeeltelijk worden meegesleept door de ontwikkelingen. Discours
structurering leidt tot discours institutionalisering, maar discours

institutionalisering leidt ook weer tot verdere discours structurering: als eenmaal
bepaalde wetten zijn aangenomen en (uitvoerende) organisaties in het leven zijn
geroepen, structureert dat zelf weer waarover het debat daarna kan gaan. Het is
onmogelijk om vooraf te bedenken hoe een controverse zal verlopen en deze dan
te manipuleren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de ene (strikte) discours coalitie
niet steeds machtiger wordt dan de andere (ruime) in het sturen in het verloop van
de  controverse  ('hoe wij praten  over dit soort zaken,  en  hoe  wij ze regelen'):
discursieve sluiting.

Aan het begin van dit boek heb ik mij afgevraagd welke inhoudelijke
verschuivingen in de loop van de controverse in het asielbeleid plaatsvinden, hoe
die worden beargumenteerd, en waarom bepaalde argumentatievormen effectiever
zijn dan andere. Uit de voorgaande hoofdstukken en uit de verschuivingen die ik
hierboven benoemd heb is duidelijk geworden dat het beleid in de loop van de
jaren strikter wordt (1) ongeacht de signatuur van de kabinetten (respectievelijk
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centrum-rechts, centrum-links, en paars) , (2) ongeacht economische situatie
(respectievelijk  in  1987  en  1993 een slecht economisch tij,  in 2000 economische
juichstemming en tekort aan arbeidskrachten in belangrijke sectoren), (3) ongeacht
of het om een zogenaamde vrije kwestie gaat of om een sluitende afspraken tussen
de   coalitiepartners   (in    1987   en 1993 vrije kwesties,   in 2000 dichtgetimmerd
debat). Zelfs bijna (4) ongeacht de aantallen asielzoekers (in 2000 zijn er minder
dan   in   1994,   maar  is het beleid wel restrictiever). Wel van doorslaggevend

156

belang is de Europese samenwerking en de restrictieve lijn in de formele en
informele harmonisatie.

Er is in de loop van de controverse sprake van een versmalling van wat als het
probleem wordt gezien. Deze versmalling kent meerdere aspecten. Het eerste
aspect is dat wat aanvankelijk als een mondiale vluchtelingenkwestie werd gezien,
in de loop van de tijd verschuift naar een nationaal (en regionaal) vraagstuk van te
hoge aantallen asielzoekers.

Ten tweede, en gerelateerd hieraan, verschuift het probleem van het perspectief
van gedeelde verantwoordelijkheid, naar verantwoordelijkheid van de 'regio'.

Op de derde plaats: wat aanvankelijk wordt gezien als een probleem in termen
van breed opgevatte mensenrechtenschendingen wordt het in de loop van de tijd
een probleem in termen van immigratie: er zijn te veel fraudeurs, die in feite
economische, dus reguliere vrijwillige migrant zijn. Het probleem wordt dan het
tegengaan van het misbruik van het asielsysteem door deze migranten: het
tegengaan van ongewenste migratie.

Het vierde aspect in deze probleemversmalling heeft te maken met hoe de term
'preventie' wordt ingevuld. Aanvankelijk gebeurt dat in de vorm van het vragen
van aandacht, ook in internationale fora, voor het voorkomen dat mensen moeten
vluchten. Later krijgt 'preventie' de invulling van het voorkomen dat mensen een
asielverzoek indienen in Nederland (en in de rest van West-Europa).

Als laatste wordt het probleem steeds minder in morele termen gegoten, en
meer in managementtermen. Het probleem wordt voorgesteld als een technisch
vraagstuk van grote aantallen en lange asielprocedures. Deze technische
vraagstukken gaan staan voor wat het probleem is. Dit wordt het embleem (in
termen van Hajer 1997). Asielbeleid en vluchtelingenbeleid komen steeds verder
uit elkaar te liggen, asielbeleid en immigratiebeleid steeds dichter bij elkaar.

Ook komt de focus van de samenwerking met de partners te liggen op het
terrein van beheersing. Dat blijkt uit de keuze aan welke actoren de nationale staat
delen van haar soevereiniteit delegeert en waarom ze dat doet. De reden ervoor is
gelegen in het feit dat het door migratieverandering en sturingsproblemen
onmogelijk wordt voor de nationale staat alleen om de toelating en uitzetting van
vreemdelingen te beheersen. De nationale staat wil dit probleem opvangen door

155

Dat geldt ook voor andere Europese landen. Zie voor een vergelijking Schuster (2000).
156 Na 2001 zijn er nog veel minder asielzoekers. maar wordt het beleid nog steeds restrictiever.
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andere actoren (al dan niet tegen hun zin) een deel van deze taak over te laten
nemen: vervoersmaatschappijen, de Europese Unie, gemeenten. Er wordt
nauwelijks gernvesteerd in samenwerking met partners op het terrein van
(mondiale) bescherming.

Er is dus sprake van een meervoudige versmalling: in de definitie van het
probleem, in de definitie van de oplossingsstrategie en in (de focus van) de
samenwerking met de partners.

Om analytische redenen onderscheidde ik in hoofdstuk 1 van dit boek enerzijds de
strikte discours coalitie die als institutioneel handelingskader beheersing van
migratie heeft, en haar focus legt bij de rechten van de burgers, dus nationale
belangen als metacultureel denkkader hanteert. Anderzijds onderscheidde ik de
ruime discours coalitie die als institutioneel handelingskader bescherming van
vluchtelingen heeft, en haar focus legt bij het metacultureel denkkader van
universele mensenrechten, dus mondiale solidariteit voorop heeft staan.

strikte discours coalitie ruime discours coalitie
beheersing van migratie bescherming van vluchtelingen
burgerrechten mensenrechten
nationale solidariteit mondiale solidariteit

Na de analyse van de Kamerdebatten blijkt echter dat er geen sprake is van twee
heldere partijen, maar eerder van ambigue discours coalities die zich beide
verbonden achten met allebei de metaculturele denkkaders en die beide putten uit
allebei de institutionele handelingskaders, hoewel ze daaraan verschillend gewicht
hechten. De strikte discours coalitie valt wel grotendeels samen met het strikte
beleidskader, heeft beheersing van migratie als institutioneel handelingskader en
nationale belangen als metacultureel kader. Hoewel hierin ook wat liberale
spoortjes zitten: ook de strikte discours coalitie zegt bescherming belangrijk te
vinden, en ook mensenrechten hoog te achten. Bij de ruime discours coalitie is het
echter veel duidelijker dat zij zeker niet alleen mensenrechten en humanitaire
overwegingen als bron voor haar argumenten hanteert, maar ook nationale
belangen. De discours coalities dus zijn dicht bij elkaar komen te staan. De
strikte discours coalitie wordt dominant in discours structurering en discours
institutionalisering. De ruime discours coalitie volgt de strikte lijn, maar met een
uitdrukkelijke focus op rechtswaarborgen, zij het binnen de verschoven
probleemdefinitie en oplossingsstrategie.
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strikte discours coalitie ruime discours coalitie
beheersing voorop, minder bescherming beheersing koppelen aan bescherming,

met name in de vorm van

rechtswaarborgen.
burgerrechten voorop, daarna burger- en burgerrechten voorop, dan burger- en
politieke mensenrechten politieke mensenrechten, minder

economische en sociale mensenrechten
nationale solidariteit centraal nationale solidariteit centraal, enigszins

afgezwakt door mondiale solidariteit

Zoals duidelijk is geworden is een reden waarom de door de strikte discours
coalitie gebruikte argumentaties (van de clichebeelden en de strategieen) effectief
waren gelegen in de invulling die ze krijgen aan de hand van mondialisering. De
strikte discours coalitie heeft de mogelijkheden die de context van mondialisering
biedt aangegrepen om overtuigende argumentaties te presenteren. De grotere
effectiviteit van deze argumentaties komt voort uit de constructies die erin
gemaakt worden van de context van migratieverandering en sturingsproblemen.
Deze worden geconstrueerd als bedreigend (crisis), onze kwetsbaarheid wordt
geconstrueerd als groot (Calimero), en de Europese samenwerking als
onvermijdelijk. Daardoor raakt iedereen ervan overtuigd dat restrictieve
maatregelen onontkoombaar zijn. De strikte discours coalitie presenteert daarmee
tegelijkertijd ook dat zij een onmisbare partner aan haar zijde heeft, terwijl de
ruime discours coalitie enkel niet-onmisbare partners heeft (ngo's, kerken, soms
gemeenten, UNHCR).157

Waarom konden voorstanders van ruim asielbeleid hier zo weinig tegenover
stellen? Dat heeft te maken met het feit dat ook zij niet anders kunnen dan uitgaan
van de vooronderstelling van (de soevereiniteit van) de nationale staat. Zoals ik in
de inleiding heb betoogd verwachten burgers van de nationale staat dat deze hun
belangen behartigt boven die van niet-burgers. Dat is de kern van haar legitimiteit.
Nu het beeld van de crisis sterk is, en burgers het gevoel hebben dat het te veel
lasten en kosten brengt voor het kleine Nederland om aan de belangen van
vreemdelingen tegemoet te komen. is het voor politici heel moeilijk om het
opnemen van asielzoekers te bepleiten, terwijl dat lijkt in te gaan tegen het
behartigen van nationale belangen. Wat zij wal doen is pleiten voor voldoende
rechtswaarborgen voor asielzoekers. In hun ogen worden deze in de loop van de
controverse steeds opnieuw aangetast. Dat blijft voor hen een groot probleem.

De gerichtheid van de ruime discours coalitie op liberale waarden als
internationale (ongedeelde) mensenrechten in brede zin, wordt dus gehinderd door
het gegeven dat de vooronderstelling van de (soevereiniteit van de) nationale staat
beperkingen aanbrengt aan wat legitiem gezegd kan worden. Er zit in deze
vooronderstelling een vanzelfsprekende verbondenheid met beheersing (als

i:.

Op basis van deze discours analyse kan ik er geen uitspraken over doen in hoeverre dit een bewuste
inzet was.
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argumentenbron of institutioneel handelingskader) en met nationale belangen (als
metacultureel kader). Dat heeft te maken met de legitimiteit en geloofwaardigheid
van het traditionele machtscentrum in de nationale staat ten opzichte van de
burgers (zie ook Gibney 2001). Daarom is de invulling door de strikte discours
coalitie van crisis, Calimero en de onvermijdelijkheid van de Europese
samenwerking om de nationale belangen te behartigen, zo moeilijk te bestrijden
voor de ruime coalitie. Het blijkt uiterst moeilijk om binnen nationale staten een
internationaal mensenrechtenperspectief te hanteren in vluchtelingenzaken (dat
geldt niet alleen voor Nederland, maar werd ook duidelijk uit de asieldebatten in
andere Europese landen).

Het frame-conflict heeft lang geduurd, met alle gevolgen van dien voor
zwabberbeleid. Met de Vreemdelingenwet 2000 is het beslecht door een scheiding
van de metaculturele kaders en de beleidskaders. Daarmee werd besloten om het
vooral te zoeken in technische of managementoplossingen. Het voordeel van deze
keuze is dat bestaande instituties verder kunnen verfijnen waarin ze goed zijn, en
dat (deels) in Europese samenwerking. Het beleid werd (nogmaals) aangescherpt,
waarbij vooral logistiek en efficientie meer aandacht kregen.

Tussen de twee argumentenbronnen is daarmee een duidelijke verschuiving
waarneembaar. Feitelijk is gekozen voor het laten prevaleren van beheersing van
migratie ter behartiging van nationale belangen. De strikte discours coalitie is
immers dominant geworden. Mensenrechten en humanitaire overwegingen gaan
een minder belangrijke rol spelen als metacultureel kader, dus als bron van
argumenten voor de beleidskaders. Nationale belangen worden belangrijker, maar
in combinatie met regionale belangen (in de vorm van intergouvernementele of
Uniegewijze samenwerking binnen Europa). Dit gebeurt op een tijdstip dat door
politieke mondialisering mensenrechten belangrijker worden, en dat
mensenrechtenverdragen de soevereiniteit van nationale staten op bepaalde punten
inperken. Tegelijkertijd verandert ook migratie en beperkt dit de mogelijkheid om
een zinvol onderscheid te kunnen maken tussen echte en onechte vluchtelingen.
Nationale belangen worden in deze periode van mondialisering diffuser, en
vanwege sturingsproblemen komt nationale soevereiniteit onder druk te staan.

Terwij I de vooronderstelling    van de soevereiniteit    van de nationale staat
beperkingen aanbrengt aan wat er legitiem gezegd kan worden tijdens de
controverse, wordt ze aangetast door de ontwikkelingen van de mondialisering, die
verbonden zijn met veranderingen in migratie en met sturingsproblemen.
Daaronder vallen de binnenkomst van ongedocumenteerde asielzoekers die
technisch nauwelijks verwijderbaar blijken, maar ook de weigering van gemeenten
om mee te werken aan het uitzetten van uitgeprocedeerden. Soevereiniteit wordt in
reactie daarop onder andere gedelegeerd aan actoren die deels binnen en deels
buiten de strikte discours coalitie vallen, respectievelijk de partners binnen de
Europese Unie, en (lucht)vervoersmaatschappijen: een samenwerking meer gericht
op beheersing van migratie, dan op bescherming van vluchtelingen Het resultaat is
wat wei multi-level governance wordt genoemd: een verschuiving van alleen de
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nationale staat naar andere actoren die deels supranationaal zijn, deels
subnationaal, en deels 'niet-nationaal', en waarover de nationale staat    niet
uiteindelijke zeggenschap heeft. Toch wordt de vooronderstelling van de nationale
soevereiniteit gehandhaafd in het asielbeleid. Dat gebeurt omdat dat nodig is om
daarmee de legitimiteit van politieke instituties als het nationale parlement te
handhaven. Dus, de ruime discours coalitie kan vanwege deze legitimiteitskwestie
nauwelijks een beroep doen op andere aspecten van mondialisering, zoals de
erkenning van (ongedeelde) mensenrechten en van migratieveranderingen.

Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar in de andere vooronderstelling van het
asielbeleid. Ook het zinvol onderscheid kunnen maken tussen echte en onechte
vluchtelingen wordt ernstig bemoeilijkt. Als reactie daarop wordt enerzijds steeds
verdergaand gecategoriseerd. Anderzijds wordt de smalle definitie van vluchteling
gehandhaafd. De erkenning van veranderde migratie en van veranderde
interpretatie van mensenrechten wordt hiermee dus uitgesloten.

Hier is een paradoxale ontwikkeling te zien. Voor de ruime discours coalitie is
het moeilijk om overtuigende argumenten in te brengen tegen de strikte
argumentaties. Aan de ene kant worden namelijk vanwege mondialisering die
argumentaties ijzersterk ingevuld. Aan de andere kant stellen de
vooronderstellingen ernstige beperkingen aan wat er gezegd kan worden in dit
debat. Legitimiteitsproblemen bemoeilijken het inzetten van tegenbeelden. In deze
zin sluiten mijn bevindingen dus aan bij die van Sassen (1999) en Bauman (1998)
gecombineerd met Gibney (2001). Echter. op datzelfde moment worden de door
alle betrokkenen gedeelde vooronderstellingen aangetast vanwege ontwikkelingen
in mondialisering. Door migratieverandering en sturingsproblemen komt dus de
basis van het asielbeleid onder druk te staan, zonder dat in het beleid daarmee
(formeel) rekening wordt gehouden. Er geldt formeel een smalle definitie van wie
vluchteling is, en een coalitie (vooral van samenwerkende staten) voor een smalle
opvatting van het doel van asielbeleid: beheersing. Tegelijk wordt echter gezocht
naar oplossingen voor de problemen die deze smalle definitie en deze coalitie in
de praktijk ondervinden vanwege migratieverandering en sturingsproblemen.
Deels vindt de staat daarvoor passende oplossingen in categoriseren en in
delegeren, deels blijven de problemen bestaan.

Vanaf de Vreemdelingenwet 2000 zet deze tendens zich voort. Er is een
verschuiving te zien van het urgente probleem van toelating via asiel, naar het
beperken van gezinsvorming (de andere legale vorm van immigratie), het verder
uitbouwen van het terugkeerbeleid en het bevorderen van integratie.158 Er is

1.. Waarbij trouwens dezelfde klassieke retorische strategieen opnieuw gebruikt lijken te worden. Waar
Hirschman deze onderscheiden heeft als reacties op de invoering van de eerste generaties rechten
(burgerrechten, politieke rechten en sociale rechten), worden deze zelfde strategieen nu ingezet als reacties

op de invoering van de volgende generatie rechten: de culturele rechten. We zien de 'jeopardy' strategie
bijvoorbeeld ingezet in deze vorm: de komst van nieuwkomers zal de democratie (politieke rechten)
aantasten, een centrale waarde van onze samenleving. een belangrijke verworvenheid uit het verleden.
Nieuwkomers gaan namelijk mogelijk islamitische partijen oprichten of op isjamitische
vertegenwoordigers stemmen wat zal leiden tot allerlei ongewenste invloeden. Of: de nieuwkomers zullen
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daarnaast sprake van verdere regionalisering (in EU verband) en van verdere
institutionalisering van de restrictieve beleidslijn in Europees verband. Daarin
wordt gezocht naar structurele oplossingen voor het voorkomen van
'ongereguleerde stromen':59 Dat gebeurt nu bijvoorbeeld in de vorm van
processing centres in de regio - zoals in Noord-Afrika - of aan de randen van
Europa. Er gaat veel geld naar samenwerking met Europese partners op dit terrein.
Het internationale sleutelwoord is nu management of migration. Men ziet ook een
verdere inperking van de discursieve ruimte voor de ruime discours coalitie.

In de keuze die gemaakt is in de Vreemdelingenwet 2000 is het bovenstaande al
te zien. Het restrictieve beleidskader en het institutionele handelingskader van
beheersing worden verder uitgebouwd (het zoeken in technische oplossingen),
terwijl echter tegelijkertijd de metaculturele denkkaders en de vooronderstellingen
waarop het beleid gebaseerd is worden aangetast door mondialisering. Wat is
daaraan problematisch? Het lijkt alsof het probleem is opgelost, maar het blijkt dat
slechts een deel van het probleem is opgelost, in slechts een deel van de wereld. Er
is geen oplossing gevonden voor een aantal zogenaamde praktische problemen:
het probleem van de komst en het verblijf van illegalen, het probleem van de
terugkeer blijkt uiterst weerbarstig, en gemeenten, ngo's en kerken werken in een
aantal gevallen niet alleen niet mee aan de uitvoering, maar werken zelfs tegen. De
steeds oplaaiende strijd en de scherpe meningsverschillen tijdens de implementatie
wijzen op een verschuiving van de focus van de controverse naar een 'nieuw'
probleem, in plaats vanop het werkelijk oplossen er\ian. 160

Er is ook geen oplossing gevonden voor een ander en meer principieel deel van
het probleem, namelijk het de mondiale vluchtelingenkwestie, waarmee de
controverse begon. Er zijn nog steeds miljoenen vluchtelingen in de wereld,
waarvan velen zich zeer langdurig in uitzichtsloze en onveilige situaties bevinden.
Dat is op de eerste plaats ellendig voor de betrokkenen. Dat kan echter ook

de verzorgingsstaat ondermijnen omdat ze met zovelen een beroep daarop doen. De verzorgingsstaat is niet
meer te handhaven bij grote immigratie.
We zien ook de 'perversity' strategie terugkomen. Bijvoorbeeld in de volgende vorm: Het toelaten van
nieuwkomers (zoals gezinsvormers: de spreekwoordelijke Turkse bruiden) zal leiden tot een (verdere)
aantasting van het draagvlak voor allochtonen en dus uiteindelijk ertoe leiden dat immigranten slechter af
zijn in plaats van beter. Daarom moeten we immigratie zoveel mogelijk beperken en integratie zoveel
mogelijk bevorderen.
En ten slote zien we de futility strategie: al die investeringen in integratie hebben allemaal geen enkele zin.
Uiteindelijk verdwijnt het geld in de zakken van de 'migratie-industrie'. Bureaucraten en zogenaamde

hulpverleners die vooral hun eigen baantjes willen veiligstellen en hun eigen macht willen uitbreiden. We
kunnen daar maar beter zo snel mogelijk vanaf, en investeren in sancties voor mensen die niet integreren, in
plaats van in de softe kanten die toch niets opleveren.
159 Merk  op  dat  dit  ook  in de Nederlandse asielcontroverse al vanaf  1986 een belangrijk thema  is.  De
zogenaamde 'ongereguleerde stromen' werden steeds als een probleem gezien, en het tegengaan ervan kreeg

voornamelijk vorm in preventiemaatregelen in de betekenis van voorkomen van het indienen van
asielverzoeken.
16(1 Zie ook 't Hart & Kleiboer (19958. 317): '...naarmate een beleidsproject ook tijdens de implementatie en
evaluatie nog tot scherpe meningsverschillen en sterk negatieve oordelen leidt. is het aannemelijk dat deze

voor een deel terug te voeren zijn tot controversen die zich reeds in een eerder stadium hebben

gemanifesteerd.'
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negatieve consequenties hebben voor de stabiliteit en daarmee de veiligheid in
bepaaide regio's in de wereld. In tijden van mondiale interdependentie kan dit niet
langer genegeerd worden. Europa, en dus ook voor Nederland. blijft deze kwestie
als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Daarnaast blijft ook de
knagende kwestie die alle liberaal democratische staten kennen: de principiele
twijfel of naast het behartigen van nationale belangen zij niet ook mensenrechten
beter moeten respecteren en dus vluchtelingen beschermen.

Al met al: het is de vraag of het voldoende is dat dit mondiale probleem wordt
gezien in termen van een regionale oplossing. Is het nog mogelijk om te proberen

het wereldvluchtelingenprobleem en aanverwante veiligheidskwesties te beheersen

via preventie van de komst van asielzoekers naar Europa? Is het aan de andere
kant ook nog weI mogelijk om te proberen zo'n complex besturingsprobleem in de
ondoorzichtige samenleving op te lossen via een regionale samenwerking van
nationale staten alleen?

In de asielcontroverse is wei af en toe enige twijfel te zien, maar wordt eerder
gedacht in termen van verdere uitbouw van de gekozen oplossingsrichting, dan in
tel:men van het ter discussie stellen van de gemaakte keuzes. Echter, in studies in
internationale betrekkingen, en als onderdeel daarvan in vluchtelingenstudies, zijn
wel tendensen te zien in het zoeken naar een nieuwe benadering. Waar in de
politieke controverse iedereen zich tevreden toont met het bereikte resultaat van de
verminderde aantallen asielzoekers naar Europa'61, probeert  men in academische

kringen en in denktanks na te denken over de veranderende situatie, en zoekt men
naar alternatieve benaderingen. Op korte of zelfs middellange termijn lijken die
niet levensvatbaar, maar mogelijk kunnen ze op wat langere termijn toch een rol
gaan spelen, als in toenemende mate duidelijk zou worden dat
migratieveranderingen en sturingsproblemen van staten een diepgaande invloed
hebben.

Er zijn twee belangrijke thema's waarover nagedacht wordt. Ten eerste is dat
inhoudelijk. Men zoekt invullingen van wat een 'integraal migratiebeleid' wordt
genoemd, waarin verschillende vormen van migratie als een geheel worden gezien

162
en waarin migratie als een mondiaal verschijnsel wordt benaderd. Men geeft
zich hierin dus rekenschap van fundamentele migratieveranderingen zoals de
mondialisering en differentiering van migratie en van de 'migratie-asiel nexus' (die
ik in de inleiding van dit boek besproken heb). Een recent voorbeeld van een
dergelijke benadering, waarover in de media is bericht, is die van een groep

16' Het is echter niet volstrekt duidelijk of de dalende aantallen asielzoekers volledig op het conto van de
restrictievere maatregelen geschreven kan worden. UNHCR wijst erop dat in heel Europa de aantallen
dalen. Dat heeft te maken met de veranderde situatie in Irak, Afghanistan en Angola: dne staten waaruit
veel asielzoekers naar Europa (en dus ook naar Nederland) kwamen. De aantallen in Nederland dalen
echter sterker dan het gemiddelde in Europa.  Uit het onderzoek van Grotters (2003 ) blijkt dat dit ook een
verband heeft met de personeelssituatie bij de IND.
162 Zie onder andere Gosh (ed.)(2000), 101> (ed.) 2002) en Zolberg & Benda (eds.) (2001 ).de verschillende

bijdragen aan de United Nations University WIDER conferentie in 2002 over 'armoede. internationale
migratie en asiel'. en de working papers van de Global Commission on International Migration.
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denkers verenigd in DEMOS. Deze groep heeft in 2003 het rapport People Flow
gepubliceerd. Daarin wordt het concept 'flow management' toegepast op
verschillende soorten migratie naar Europa, als een alternatief voor wat zij 'de
illusie van beheersing' noemen. Zij proberen de positieve effecten van migratie te
bevorderen, zonder voorbij te gaan aan zorgen en angsten van mensen in
migrantenontvangende landen.163 Naar aanleiding van dit rapport is op de website
van het discussieforum 'Open Democracy' een zeer interessante discussie ontstaan
(www.openDemocracy.net). Op deze manier worden allerlei ideeen uit dit rapport
niet alleen door academici, maar ook door journalisten en beleidsmakers verder
ontwikkeld 164

De andere veelbelovende benadering is meer op de 'vorm' gericht, of meer
institutioneel. Daarin wordt gezocht naar andere vorlnen van sturing, naast de
nationale staat. Een voorbeeld hiervan is het boek Deliberative Policy Analysis:
Understanding Governance in the Network Society (Hajer & Wagenaar 2003).
Vanzelfsprekend is de Europese Unie een vorm van multi-level governance. Maar
op het terrein van mensenrechten worden ook andere vormen van sturing
onderzocht (en soms in praktijk gebracht). Een voorbeeld daarvan is een
convenant over mensenrechten tussen een transnationale onderneming als Shell en
een transnationale non-gouvernementele organisatie als Amnesty International.
Op het terrein van (asiel)migratie zijn dergelijke ontwikkelingen nog nauwelijks te
vinden (een uitzondering is het werk van Thouez 2003 en 2004). In de toekomst
zou onderzoek naar verdeling van verantwoordelijkheden op verschillende niveaus
interessante inzichten op kunnen leveren. Zijn er op het terrein van migratie en
veiligheid verdelingen van verantwoordelijkheid denkbaar tussen enerzijds staten
en anderzijds het supranationale niveau (Europese Unie en Verenigde Naties), het
subnationale niveau (gemeenten) en niet-statelijke actoren (die weer uiteenvallen
in de zogenaamde 'global civil society' en 'business') waarmee naast het beheersen
van migratie ook het beschermen van vluchtelingen een kernrol krijgt? Daarbij
spelen natuurlijk onmiddellijk moeilijke vragen van verantwoording afleggen en
democratie.

In de terminologie die ik in dit boek heb gebruikt zou de eerste denkrichting
gekarakteriseerd kunnen worden als het zoeken van een nieuwe benadering voor
de kwestie van de migratieverandering en de daaruit volgende problemen voor
staten om een zinvol onderscheid te kunnen maken tussen echte en onechte
vluchtelingen. Hierin probeert men zich ook rekenschap te geven van de erkenning
van de ondeelbaarheid van mensenrechten, nu de Koude Oorlog ten einde is. De
andere denkrichting zou gezien kunnen worden als zoekend naar een benadering

163 Zie ook Entzinger en Van der Meer (2004).
164 Gibney (2004) is een criticus van de huidige Europese projecten bijvoorbeeld op het terrein van
'processing in the region'. Hij meent dat in dit soort projecten minstens aan de volgende voorwaarden
voldaan moet worden: grootschalige resettlement (delen van verantwoordelijkheid); het scheppen van
andere legale migratiemogelijkheden (wat zou moeten leiden tot minder misbruik, met de hoop op meer
draagvlak): en de aanpak van de oorzaken (zie ook Schmeidl 2001).
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voor het probleem van het aantasten van de soevereiniteit van de nationale staat,
en  de  ondoorzichtigheid  van de maatschappij. In beide denkrichtingen zoekt  men
dus naar nieuwe benaderingen voor wat ik in dit boek benoemd heb als de kwestie
van de aantasting van de metaculturele kaders en de vooronderstellingen. Deze
ontwikkelingen zouden ook benoemd kunnen worden als het proberen te
verzoenen van de metaculturele kaders van het respecteren van mensenrechten en
het behartigen van nationale belangen, en het zoeken naar bredere discours
coalities waarin die benadering belichaamd kan worden. Gezien de praktische en
principiele problemen in Europa, in de regio's waarin de meeste vluchtelingen
verblijven, en van de vluchtelingen zelf, acht ik het niet uitgesloten dat in de
toekomst de discussie over de balans tussen mensenrechten en nationale of
regionale belangen weer aanwakkert. Of dat inderdaad het geval zal zijn zal mede
afhangen van de kracht van de verhaallijnen die de actoren in de ruime discours
coalitie kunnen ontwikkelen aan de hand van andere aspecten uit de mondiale
context dan die tot nu toe benadrukt zijn.
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Tabel 1 Asielaanvragen165 en uitgenodigde vluchtelingen in Nederland 1980 - 2003

Jaar Asielaan-  Uitgenodigde  Belangrijkste landen van herkomst

vragen vluchtelingen

1980 976 1.625   1 Turkiie, 2 Ethiopie, 3 Chili, 4 tran/ Pakistan

1981 832 1.179  1 Ethiopie, 2 Pakistan, 3 irak, 4 Turkije

1982 840 513  1 Pakistan, 2 Turkije, 3 Irak, 4 Ethiopie

1983 1.400 406  1 Suriname, 2 Turkije, 3 Pakistan, 4 Sri Lanka

1984 2.304 481    1 Sri Lanka, 2 Turkije. 3 Iran, 4 Suriname

1985 4.522 440  1 Sri Lanka, 2 Turkije, 3 Iran, 4 Suriname

1986 3.650 371   1 Turkije, 2 India, 3 Afghanistan, 4 Iran

1987 13.460 532  1 Ghana, 2 India, 3 Turkije, 4 Zaire

1988 7.486 782   1 Ghana, 2 Ethiopie, 3 Iran, 4 India

1989 13.989 596  1 Somalie, 2 Libanon, 3 Polen, 4 Ethiopie

1990 21.208 734  1 Sri Lanka, 2 Roemenie, 3 Iran, 4 Somalie

1991 21.615 589  1 Joegoslavie, 2 Sri Lanka, 3 Iran, 3 Somalie

1992 20.346 643  1 Joegoslavie, 2 Somalie, 3 Iran, 4 Sri Lanka

1993 35.399 659  1 Bosnia-H, 2 Iran, 3 Somalie, 4 Irak

1994 52.576 493   1 Bosnie-H.,2 Iran, 3 Somalie, 4 irak

1995 29.258 605  1 Bosnia-H.,2 Somalie, 3 Iran, 4 Irak

1996 22.857 615  1 Irak, 2 Afghanistan, 3 Iran, 4 Sri Lanka

1997 34.443 261  1 Irak; 2 Afghanistan; 3 Bosnie-H; 4 Joegoslavie

1998 45.217 190  1 Irak, 2 Afghanistan, 3 Joegoslavie, 4 Bosnie-H

1999 39.299166 348  1 Joegoslavie, 2 Afghanistan, 3 Ink, 4 Somalie

2000 43.559 83  1 Afghanistan, 2 Joegoslavie, 31rak, 4 Iran

2001 284  1 Angola, 2. Afghanistan, 3.Sierra Leone, 4 Iran167
32.579

2002 18.667 159168 1 Angola, 2. Sierra Leone, 3.Afghanistan, 4. Irak

2003 13.402 1. Irak, 2. Iran, 3. Afghanistan, 4. Turkije

165 Bron:  t/m 1997: Justitiele verkenningen.  WODC 9-98 24 december 1998 'Asielbeleid onder druk'. jaren

1998 e.v. C.B.S., Statistisch bulletin 27 12/7/2001, jaren 2001 t/m 2003: IND (INDIAC maandelijkse

rapportages)
166 Exclusief de ruim 4000 uitgenodigde Kosovaren die in 1999 binnen kwamen
I 6

In  de  1
p ketenrapportage.  2002 van Justitie wordt gemeld  dat  in de periode  1999  -  200 I in totaal slechts

418 uitgenodigde vluchtelingen toegelaten
168 Bron: IOM. Migratie Info, 9' jaargang nr. 1
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Tabel 2 Behandelde asielverzoeken  1980 - 2003 in Nederland 169

Jaar Behandelde A-status Andere Status Afwijzingen
individuele
verzoeken c.q.
aantal
beschikking in
datjaar

afgegeven
1980 942              70 209 663
1981 1.406              44 285 1.077

1982 1.640                              77 957 606
1983 2.133 169 1.092 872
1984 1.755 114 626 1.015

1985 3.139 115 643 2.381

1986 3.672 176 891 2.605
1987 8.556 237 (2,8%) 894 (10,4%) 7.425 (86,9%)
1988 8.841 589 (6,7%) 915 (10,3% 7.337 (83,1%)
1989 11.782 1.032 (8,8%) 1.076 (9,1%) 9.674 (82,1%)
1990 10.550 694 (6,6%) 857 (8,3%) 8.999 (85,1%)
1991 17.239 775 (4,5%) 1.920(11,1%) 14.544 (84,4%)
1992 32.118 4.923 (15.3%) 6.891 (21,4%) 20.304 (63,2%)
1993 30.771 10.338 (33,6%) 4.674 (15,2%) 15.759 (51,2%)
1994 51.482 6.654 (12,9%) 12.691 (24,7%) 32.137 (62,4%)
1995 50.798 7.980 (15,7%) 10.521 (20,7%) 32.297 (63,6%)
1996 75.276 8.806 (11,7%) 14.784 (19,6%) 51.686 (68,7%)
1997 49.138 6.630 (13,50%)170 10.358 (21,1%) 32.150(65,4%)
1998 47.829 2.356 (4,9%) 12.743 (26,6%) 32.730 (68.4%)
1999 60.9201,1 1.507 (2,5%) 11.983 (19,7%) 47.430 (77,9%)
2000 76.822:12 1.808 (2,4%) 7.918 (10,3%) 67.096 (87,3%)
2001 72.843 Tot.1 11 (incl. A/C) 10.580 (14,5%) 62.263 (85,5%)
2002 70.290 8.822 (12,6%) 61.468 (87,4%)
2003174 40.339 9.749 (24,2%) 30.590 (75,8%)

169 Bron:  1987 t/m  1996: Justitiele verkenningen, WODC 9-98 24 december 1998 'Asielbeleid onder druk';
1997 e.v.: Jaarverslagen IND
1.. In dit jaar nerden als gevolg van een rechterlijke uitspraak alsnog A-statussen verleend aan Bosniers
 " Dit is exclusief de 9.477 intrekkingen VVTV t.g.v. het eind  1998 gei#·ijzigd landenbeleid

- Dit is exclusief de 4.543 intrekkingen VVTV
171 Bijde inwerkingtreding van de Vw 2000 per 1-4-2001  is het onderscheid tussen A- en hum. Statussen
gewijzigd in 4 categorieen: VV asiel bepaalde en onbepaalde tijd en VV regulier bepaalde en onbepaalde
tij d.
174 Bron: Jaarrapportages Vreemdelingenketen 2003. berekend uit label  7  +  11
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Tabel 4: Venvijderingen asiel sinds 1994 175

MOB/ Aanzegging na Vertrek Verwijdering Overige Totaal
Adres vreemdelingen onder door justitie/
controle bewaring toezicht/ uitzettingen

1994 13.293

1995 8.790 2.350 3.370 14.509

1996 11.090 1.840 3.550 16.481

1997 14.425 1.186 3.267 18.878

1998 10.640 1.090 2.620 14.342

1999 11.247 3.981 2.523 585 18.336

2000 10.871 462 3.188 2.027 74 16.622

2001 11.967 510 1.253 2.112 181 16.023

2002 16.875 483 1.537 2.276 84 21.255

2003 jan 6.786 150 694 847              24          8.501

t/m april
2003 mei      5.503                87 696 435              15          6.736
t/m aug.
2003 sep 5.268 114 831 431               18          6.662

t/m dec
2003

totaal 17.557 351 2.221 1.713 57 21.899

Tabe15:

Bezetting Centrale Opvang
176

1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1- 1-1-

1-1-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

AZC's (incl ZZA)
AVO's 17.113 21.518 33.833 42.278 51.618 58.903 53.348 44.349
OC'S 4.524 7.405 9.805 10.284 11.218 10.883 7.059 1.176

COW/KCO 8.052 8.528 10.249 11.709 10.333 7.918 3.233 2.134

Geen COA locatie 4.656 5.725 6.034 5.084
Totaal Centrale Opvang 193 231 233 404 377 325     78     37

26.272 29.882 37.682 54.120 64.675 78.202 83.754 69.752 52.780
Totaal Decentrale Opvang

21.571 14.770 10.700 7.443 5.761 4.294 3.765 3.375 2.171

175 Bron Koor jaren  1994 t/m  2000: jaarverslagen  MvJ (IND/INDIS); Jaren  2001  tim 2004: begroting Mr'J
2001
1..

Bron: VluchtelingenWerk
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Summary

The asylum controversy:
Arguing about human rights and national
interests

1.  Introduction

Like many European societies, Dutch society is currently grappling with a host of
new challenges and dramatic changes. The Dutch policy on political asylum is an
interesting case in point. The views on this issue have changed radically within a
very short space of time.  For a long time, Dutch asylum policy was held, like that
of Sweden, to be one of openness and tolerance. Today, the Netherlands heads the
list, together with Denmark, of countries with the most restrictive policies in this
area inside Europe.

In this book, I propose to examine how the changes in this policy were argued
by the politicians concerned, and subsequently attempt to establish why this
occurred in that manner. To this end I have focused on parliamentary debates on
asylum policy conducted during the period between   1986  (when the granting  of
asylum appeared on the political agenda in the Netherlands and the rest of Europe)
and the year 2000 (when it had become one of the dominant political issues).  In a
democratic constitutional state, parliamentary debates are the designated forum for
cabinet members and members of parliament to argue their position, and to
respond to each other's arguments. Their audience chiefly consists of the voters
who listen to the arguments presented in these debates. This may affect their
voting behaviour. Thus viewed, parliamentary debates may be considered to offer
an important means to render account to the voting public. They allow politicians
a chance to demonstrate to the voters that they have their interests at heart.

2. Research questions and conceptual framework

Little research has been performed on political discourse of this kind, and even
fewer studies have been devoted to parliamentary debates on asylum policy.177  I

have centred my case study in political discourse on asylum policy on the
following questions:

177 An exception is the study conducted by Steiner (2000) on asylum debates in Great Britain. Germany and
Switzerland. Wodak and Van Dijk (2000) also devote attention to this subject, but they focus on racism in
debates on immigration and asylum policy in a number of European countries.
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1. How have the discourse coalitions that can be distinguished in Dutch
parliamentary debates on asylum policy shifted?
2. What are the rhetorical argumentative strategies characterizing these discourse
coalitions?
3.   To what degree   has   one   of the discourse coalitions succeeded in becoming
dominant? How can this be understood?

I view debates, in the first instance, as a contest for dominance over
sensemaking, and not as a tug of war about interests. After all, interests are bound
up with sensemaking. They are not given in advance, but are constructed in texts,
in the course of a debate. The challenge is to discover which arguments are
successful and the reason for their success. To gain insight into the changes in
(parliamentary debates related to) asylum policy, I made use of the argumentative
discourse theory as developed by Hajer (1997: 65) in which discourse coalitions
play a central role:
'(...) in the struggle for discursive hegemony, coalitions are formed among actors
(that might perceive their position and interest according to widely different
discourses)  that, for various reasons  ( ! ) are attracted  to (a specific  set of) story-
lines. Discourse coalitions are defined as the assembly of ( 1) a set of story-lines;
(2) the actors who utter these story-lines; and (3) the practices in which this
discursive activity is based.'

Story-lines are the key concept in this kind of discourse analysis. They facilitate
the reduction of the discursive complexity of a problem and create the possibility
for problem closing, as they are accepted they get a ritual character and give a
certain permanence to the debate and they provide the narrative that allow actors
like politicians to illustrate where his or her work fits into the jigsaw. The power
of story-lines is essentially based on the idea that it sounds right (Hajer  1997:  63).

3. Two shifting discourse coalitions in Dutch parliamentary
debating practices

Controversy about the relationship between controlling migration and protecting
refugees arose   in   1986   in the Netherlands.   By  the   year  2000, the storm   had
(temporarily) died down following the introduction of new legislation in the form
of the Aliens Act 2000. Based on the analysis of asylum debates in the interim
period, I constructed two meaning systems used by politicians to interpret this
theme. Each is supported by a discourse coalition: one in favour of a restrictive
asylum policy and another supporting a liberal asylum policy. I view their debates
as a contest for sense making, in which considerable shifts were seen in the course
ofthese fifteen years.

In the beginning, their ideas about what the problem was, what the solution was
and how this could be achieved were still relatively vague. The problem was
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viewed as a fairly broad, global refugee problem. Supporters of both restrictive
and of liberal asylum policy expressed their understanding for the reasons people
were forced to flee. They saw this in terms of vast human rights infringements,
including poverty. In their view, it was important that the international fora also
devote attention to tackling the root causes, and hence to preventing developments
causing people to flee. Up to a certain point, there was a feeling of international
solidarity with people who found themselves in such desperate situations, that they
were forced to abandon hearth and home.

This problem definition has shifted. For advocates of a restrictive asylum policy,
the key problem emerging in the course of the controversy became the huge influx
of asylum seekers into the Netherlands, and the abuse by some of these of the
asylum system. This has caused economic problems (high costs), political
administrative problems (mounting pressure on the civil service. lost credibility of
the civil service and political system), social problems (there is too much
resistance from the population against asylum seekers) and problems in foreign
policy (we have to keep pace with our European partners, otherwise they shift the
burden on to us) According to them. Dutch society must now confront the
problem of finding the right measures to prevent so many asylum seekers from
knocking on our front door. By contrast, advocates of a liberal asylum policy see
the lack of legal protection for refugees and asylum seekers as the most important
problem.

In short, both positions have crystallized in the course of the controversy, to
such an extent that two (somewhat ambiguous) discourse coalitions have adopted
completely opposite stances and story lines, joined in finding the balance between
the promotion of national interests, and respecting human rights. The discourse
coalition in favour of a restrictive asylum policy is focused on controlling the
number of (bogus) asylum seekers, while the discourse coalition advocating a
liberal asylum policy is directed at their (legal) protection.

4. Story lines and rhetorical strategies

Over the course of time, the arguments of the restrictive discourse coalition grew
progressively more convincing compared to those of the liberal discourse
coalition. The majority of cabinet members and parliamentarians involved, as well
as the electorate and the European partners increasingly viewed the situation as a
crisis against which harsh measures were inexorable. Decreasing the numbers,
weeding out all bogus petitions for asylum and shortening procedures have
become goals that are challenged by neither discourse coalition in this
controversy. Discourse structuration has taken place along the restrictive line. and
alternative ideas are beyond the scope of the debate. They have become a taboo.
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After having first exposed the untenability of the existing situation (a crisis on a
serious scale),the restrictive discourse coalition subsequently proceeded to make
use of reactionary rhetorical strategies to demonstrate that. as a small country, the
Netherlands was unable to cope with this. Finally, they presented the restrictive
measures which they supported, and the cooperation between the countries of
Europe required to put these in place as unavoidable, desirable and practicable,
doing so with the help of progressive. rhetorical strategies. They demolished the
arguments of the liberal discourse coalition to uphold the rights of refugees by
portraying these as naive and dangerous. An important part in this process was
played by what Hajer (1997: 265) has called the 'emblematic issue': the restrictive
discourse coalition emphasizes the number of bogus asylum seekers again and
again. They acquire a symbolic function: they come to personify the entire
problem. It has proven virtually impossible for the liberal discourse coalition to set
up a counterattack. It has therefore found itself facing a 'discursive dilemma'
(Hajer 1997: 167). Ignoring the numbers of bogus asylum seekers, or contradicting
this 'fact' would simply place them outside the discussion. To be heard, they are
forced to talk along with the discourse of their opponents. However, the central
theme of that discourse is controlling the number of asylum seekers, which leaves
little room for the protection of refugees, which is the central point in the liberal
discourse coalition.

5. Parliamentary discourse about asylum and the societal
discourse about globalisation

In order to be able to understand why the argumentation strategies of the
restrictive discourse coalition are so successful, I propose to contextualize the
discursive activity analysed in the above, by establishing a plausible relation
between the text and the context. i.e. between the parliamentary discourse about
asylum and the societal discourse about globalisation. 1 thus hope to be able to
contribute to the further understanding of one of the most important challenges
facing discourse researchers today: determining the exact nature of the relation
between the discursive sources and the possibilities actors have to produce
successful discursive strategies. This is in line with Van Dijk (1997,21) who said:
'It  is this broader account of discourse in society and culture which may be seen as
the   culmination of discourse studies   ( . . . )   I   need to account   for   the   fact   that
discourse as social action is being engaged in within a framework of
understanding, communication and interaction which is in turn part of broader
sociocultural structures and processes.'

In my analysis of the impact o f context on asylum policy, I have also made use
of the insights of Bosso (1994) and Rein & Schon (1993) and Schon & Rein
(1994). Bosso is of the opinion that politicians are partly limited by contextual
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factors, but that they also make use of these in conflicts about problem definitions,
which are an important part of policy controversies.  Rein and Schon ( 1993), too,
point out that in the framing of policy issues, actors react to shifts in the broader
context of the policy. These shifts sometimes appear to drag the #aming of these
issues along in their wake. Rein & SchOn (1993,154) argue that if the actors feel
that part of the context has shifted, this can lead to a climate in which opposing
networks may attempt to reframe a policy issue by redefining the policy area, by
reinterpreting interpretations of how matters came to this pass and by suggesting
proposals about how this may be remedied. In my opinion, the asylum policy was
able to become ever more restrictive - i.e. has been increasingly reframed in terms
of the need to control migration in defence of national interests - because

proponents of a restrictive asylum policy increasingly made successful use of
arguments from, in particular, this global context which they incorporated into
their argumentation. Among other reasons, they do because they thus can
contribute to the legitimacy to the national state and not having to subject existing
institutions to fundamental changes.

The controversy in asylum policy can be interpreted as the policymakers'
struggle with changes in the global context in the area of migration changes and
governance potential. These are the problems confronting them. They are
problems that, because they are accompanied by developments that politicians are
(partly) unable to control and hence fail to come up with a satisfactory response,
are soon regarded as a 'wicked problem'. Politicians are then justified in calling
the situation a crisis. The tiny country of the Netherlands is not equipped to handle
this alone. Hence rigorous measures are required. It also leads to their redefining
the problem such that the existing institutions can handle these. All three

responses are evident in the controversy about the asylum policy.
They are able to construct a 'crisis' and the image of the tiny country of the

Netherlands, because they were confronted with changes with regard to migration.
and with governance problems. Let us first briefly outline the changes in the
global context occurring with respect to migration. Far more asylum seekers are
arriving, they come from increasingly far-flung and various countries of origin:
acceleration and globalisation of migration. Better communication and
transportation play a role in this development. However, it also has to do with
another aspect of globalisation: war, and the nature of the wars waged has

changed. Whereas in the past, during the Cold War, ideological aspects were
dominant, conflicts today have taken on a more ethnic hue. The causes of forced
migration have therefore also changed drastically. During the Cold War, it was
easy to recognize a refugee. These were primarily 'the enemies of our enemies',
who 'voted with their feet' by fleeing to the West. Now, refugees often have
mixed reasons for migrating: political and economical reasons are often
inextricably bound up with one another. This can yield huge problems when
distinguishing between genuine and bogus refugees. At the same time, the
migration streams are often mixed, consisting of people whose reasons for
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migrating are primarily related to work, but also of people seeking refuge and
people moving for family reunification or formation purposes. Governance
problems are then ensuing for states: the application of different regimes of
measures for different mobility categories is increasingly more difficult to enforce,
as the differentiation in migration renders this ever more ineffective.

Politicians react to this development in two different ways. Firstly they
stick to the existing, narrow, definition of a refugee, as it was developed during the
Cold War. Secondly, they look for further elaboration and refinement of the
categories for people in need of protection. In practice it proves to be quite
difficult to select genuine and non-refugees, and hence to deport the latter. Even
preventing asylum requests proves to be increasingly difficult as there are
increasingly more undocumented persons who apply for asylum, or persons who
don't apply for asylum at all, but enter the country illegally. The presumption of
asylum policy. that a meaningful distinction can be made between genuine and
bogus refugees, is now under pressure.

Let us now turn to the other relevant changes in the global context: those related
to governance problems. From this too politicians and policymakers construct the
'crisis' that is too big for our tiny country. The first globalisation factor affecting
the governance options available to states is related to the economic globalisation
process. Globalisation has led states to opt for porous national borders. Closing the
very same borders that are open for capital, goods and certain labourers to asylum
seekers and to undesirable or dangerous persons is hardly practicable. The second
globalisation factor affecting the governance possibilities regarding asylum is that
actors other than national states have gained influence with regard to asylum
issues. These are, on the one hand. the non-state actors such as non-governmental
organisations (NGOs) or transnational advocacy coalitions (TANs). The human
rights (treaties), which they invoke, are increasingly accorded an important status,
from which states cannot escape. Another way in which the sovereignty of states is
being assailed, and which is therefore posing governance problems, is the refusal
of municipalities to uphold the deportation policy in the case of some rejected
asylum seekers. The municipalities thus appeal to their obligation to care for their
residents. Churches and NGOs have also offered 'shelter' to asylum seekers
denied the right to stay. Again, this impugns on the sovereignty of the state, thus
posing governance problems. The third, and final globalisation factor to affect the
possibilities for governance is that of The Unknown Society (TUS). This refers to
the fact that society has become (even more) perplexing to administrators due to
extensive differentiation (Van Gunsteren and Van Ruyven 1995). Governance  as
usual has become far more difficult. These three factors (the demand for open and
closed borders, shifts in sovereignty and TUS) put the governance possibilities of
states under pressure the moment the demand for governance becomes greater. As
a result, the legitimacy of the state becomes less taken for granted by the citizens,
which in turn leads to problems with support and credibility. It goes without
saying that these are a topic of much discussion  in the asylum policy controversy.
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To this development in the global context, politicians also react in two
ways. On the one hand they stick to the sovereignty of the national state in the
making of the decision to accept or deport persons.  But this now takes place in
regional (i. e. European) cooperation with other national states. At the same time,
the state delegates sovereignty, in order to be able to continue to control migration.
The delegation of sovereignty to carriers in order to control the entry of
undocumented or not properly documented persons, is questioned.

6. Reframing asylum policy

The restrictive discourse coalition has successfully and convincingly been able to
define the problem as a crisis. This crisis is too large for the tiny country of the
Netherlands to handle. The third part of this construction of contextual aspects is
that of redefining the problem such that the existing institutions can cope with this.
This is achieved by constantly pointing to the inevitability of a European
collaboration, in which institutions in the various national states cooperate with
institutions of the European Union towards the accomplishment of a more
effective asylum policy. The constructions of changes  in the global context
enable the restrictive discourse coalition to come up with more convincing
argumentations than the liberal discourse coalition. This enables the story-line of
the restrictive discourse coalition to succeed in becoming dominant: discourse
structuration, which results in discourse institutionalisation.

For reasons of legitimacy the assumptions that both discourse coalitions share

(national sovereignty and being able to discern genuine and bogus asylum seekers)
limit what can be said in the debates. However, at the same time globalisation's
symptoms (changing migration patterns and changing opportunities for
government) undermine these assumptions. Partial solutions were found in
refining categories and delegating sovereignty to supranational (EU) and non-
national actors (carriers).

The question remains if more fundamental policy changes would be needed
because of globalisation, heading towards an integrated perspective on the
migration-asylum nexus and towards multi-level governance in this field (a co-
operation of states, supranational actors, sub-national actors and non-national
actors (global civil society and business).
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