
10VK20 
 

Vreemdelingenbeleid 
Niet overal ter wereld wonen mensen veilig. Natuurrampen, lokale geschillen, oorlogen - ze brengen 
mensen er toe ergens anders een bestaan op te bouwen. De meeste vluchtelingen worden opgevangen 
in de regio's waar zij vandaan komen. Een aantal vertrekt naar ons land. Op welke wijze bereidt de 
Nederlandse samenleving zich voor op die instroom? Hoeveel ruimte is er voor 'anderen' in de dorpen 
en steden, in Nederland? En welke eisen stellen Nederlanders aan mensen die zich hier willen 
vestigen?  
Op dit punt zijn de partijprogramma’s vergeleken, al zal duidelijk zijn dat dit onderwerp veel 
overlappingen heeft met thema’s als discriminatie, migratie en integratie (zie ook die onderdelen). 
Speciale aandacht is echter te rechtvaardigen omdat én het thema een grote rol speelt in de politiek én 
het thema door veel diakenen en diaconieën van groot belang wordt geacht.  

Kerk in Actie heeft ook op dit terrein de nodige ervaringen opgedaan. Dat heeft niet geleid 
tot ‘klip en klaar’antwoorden op allerlei vragen. Wel tot de ervaring dat theoretische en 
abstracte redeneringen steeds getoetst moeten worden aan de vraag wat de effecten zijn op 
mensen. Soms kan iets niet vanwege het recht – terwijl het toch moet vanwege de 
barmhartigheid. Vreemdelingen en bijwoners verrijken onze cultuur – terwijl ook geldt dat 
zeer veel huidige bewoners hun wortels hebben buiten Nederland. 

Opvallend is dat enkele partijprogramma’s een duidelijk onderscheid maken tussen vreemdelingen. 
Kenniswerkers kunnen bijna steeds rekenen op steun en sympathie. Wat kenniswerkers zijn is niet 
helemaal duidelijk. Mensen met een academische graad, loodgieters die hun vak verstaan, mensen die 
bereid zijn de rottige baantjes te doen? Die discussie moet nog gevoerd worden. Het lijkt erop dat 
mensen met meer egards welkom geheten worden als hun kennis en kunde schaarser zijn in 
Nederland.  
Algemeen geldt dat vreemdelingen ook rechten hebben en dat in de partijprogramma’s die rechten 
worden erkend. Veel partijen maken duidelijk dat de houding naar kinderen van vreemdelingen moet 
voldoen aan internationale standaarden – blijkbaar een aandachtspunt waar verbetering nodig is. 
 
Conclusie over dit onderwerp 
Vreemdelingen zijn in beperkte mate welkom in ons land – en meer naarmate zij meer kwaliteiten 
‘meebrengen’ waaraan behoefte bestaat in Nederland. De koopman zegeviert veelal over de dominee 
en zeker over de imam. Vreemdelingen zullen moeten accepteren dat hun komst naar en aanwezigheid 
in Nederland naast rechten ook plichten met zich meebrengen, zoals het leren van de taal. De eisen aan 
en restricties voor vreemdelingen variëren sterk tussen de partijen. 
 
Overzicht per partij 
Partij Opvatting 
CDA Er moet een gemeenschappelijk EU-asielbeleid komen. 

Vertrouwen is belangrijk voor een samenleving waar mensen zich thuis voelen. 
Scheidslijnen moeten niet benadrukt worden. Integratie is iets van de gemeenschap. Van 
nieuwkomers mag verwacht worden dat zij een extra inzet leveren om hun plaats in de 
samenleving te vinden. De samenleving moet kansen en ruimte daartoe bieden (door de 
zelfredzaamheid, de betrokkenheid bij de samenleving en de gelijkwaardigheid van 
iedereen te erkennen). 
Bij inburgeringcursussen moet meer nadruk gelegd worden op verantwoordelijkheden t.o.v. 
de samenleving. 
Vluchtelingen moeten beschermd worden, maar het vreemdelingenbeleid moet selectief 
zijn. De asielprocedure moet worden verbeterd. 
Terugkeer vormt een integraal onderdeel van het asiel en migratiebeleid. 

PvdA Inburgering met verplicht leren van de Nederlandse taal. 
Taalachterstand ook op werkvloer bestrijden. 
Beperk huwelijksmigratie. 
Restrictief, selectief, streng en rechtvaardig beleid voeren bij asiel- en migratiebeleid. 

SP Integratie komt van twee kanten: Migranten moeten zich openstellen voor de waarden en de 
cultuur van de samenleving en voor hen gelden dezelfde rechten en plichten. De 
samenleving moet goede integratie mogelijk maken door hard op te treden tegen 
discriminatie en door goede voorwaarden te scheppen voor scholing, wonen en werken. Die 
voorwaarden zijn: 
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 * gemengde wijken en scholen 
 * stop marktwerking bij inburgering  
 * werkloosheid onder migranten aanpakken 
 * inburgeringexamens voor alle niet-EU migranten. 
Asielzoekers moeten humaan worden opvangen, Nederland gaat zich stipt houden aan het 
Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

VVD Ieder heeft zelf de plicht te integreren na komst in Nederland. Daar wordt geen subsidie aan 
gekoppeld. 
Taaleis blijft, bijstandsuitkering alleen voor Nederlands sprekenden. 
Eerste 10 jaar na aankomst is er geen recht op bijstandsuitkering. 
Taalachterstanden worden verplicht weggewerkt voor of op school. 
Religie mag geen argument zijn om bepaalde regels en wetten niet uit te voeren. 
Eerlijk en restrictief vreemdelingenbeleid gewenst. 
Hoogopgeleide mensen mogen ons land en onze economie versterken. 
Huwelijksimmigranten alleen toestaan bij voldoende opleiding. 
Generaal pardon afschaffen. 

PVV Strikte beperking van het aantal mensen dat toegelaten wordt, met name van moslims 
(volledig stopzetten). 
Geen Generaal Pardon meer. 
Geen dubbele nationaliteit mogelijk. 
Vreemdelingen zonder baan moeten onmiddellijk vertrekken. 
Criminele buitenlanders na hun gevangenisstraf onmiddellijk wegsturen. 
Geen moskee meer bouwen. 
Islam niet beschouwen als een godsdienst maar als een politieke ideologie. 
Verplichte taalcursus voor vreemdelingen die ze zelf moeten betalen. 
Geen uitkering als men de Nederlandse taal niet beheerst. 
Geen kinderbijslag naar het buitenland. 
Nederlandse nationaliteit pas na 10 jaar rechtmatig verblijf zonder strafblad. 
Geen stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Nederlanders. 
Overheidsinformatie alleen in het Nederlands (of Fries) 
In artikel 1 van de Grondwet verankeren we de joods-christelijke en humanistische wortels 
van Nederland als dominante cultuur. 

GL Nieuwkomers moeten de Nederlandse taal leren. 
Ruimte voor verschil wordt begrensd door de wet. 
Huwelijksmigranten hebben de plicht een opleiding te volgen als ze onvoldoende diploma's 
hebben voor de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Humaan Europees asielbeleid vraagt om eerlijke verdeling van lusten en lasten. 
Inburgering is gericht op meedoen in de samenwerking. 
Slachtoffers van mensenhandel krijgen een verblijfsvergunning als terugkeer naar het land 
van herkomst te gevaarlijk is. 
Minderjarigen gaan nooit in vreemdelingendetentie. 

CU De opvang van vluchtelingen en de toetsing van asielaanvragen moet zo dicht mogelijk bij 
de bron plaatsvinden – dat is in de regio. Als vluchtelingen zich in ons land melden, hebben 
zij recht op een snelle en zorgvuldige procedure. 
De leefomstandigheden voor asielzoekers en vooral voor kinderen, moeten sterk worden 
verbeterd. Detentie wordt alleen als uiterste middel gebruikt. Kinderen horen niet in 
detentie. 
De overheid dient zich in te zetten voor verbetering van economische perspectieven en 
opvang van vluchtelingen op andere plaatsen in de wereld. Het voorkomen van illegale 
immigratie is op de lange duur alleen kansrijk, als ook wordt gewerkt aan verbetering van 
de leef- en werkomstandigheden in de landen van herkomst. 

D66 Stoppen met dure en ineffectieve reïntegratietrajecten. 
Integratie begint met participatie van individuen. 
Selectieve immigratie (kenniswerkers) stimuleren (Europese blue-card). 
Nederland moet ruimhartiger zijn bij de opname van mensen die vluchten voor conflict, 
oorlog en vervolging. 
Geen kinderen in de cel; voor hen altijd alternatieven vinden. 
Geen nieuwe regels tegen gezinshereniging voor vluchtelingen. 
Ieder die in Nederland wil blijven moet de taal leren. 

PvdD Nederland moet een humaan en rechtvaardig asielbeleid toepassen. Asielzoekers moeten 
binnen een redelijke termijn uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht in Nederland. 
Immigranten worden geacht zichzelf de taal en noodzakelijke sociale vaardigheden eigen te 
maken om in de Nederlandse samenleving te functioneren; de overheid ziet erop toe dat dit 
gebeurt en is hierbij behulpzaam. Onwil leidt tot sancties. 

SGP Inkomenseisen stellen aan migranten. 
Gegevensbestanden die betrekking hebben op migranten en asielzoekers moeten gekoppeld 
worden. 
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Vergroot mogelijkheden voor opvang in de regio. 
Asielprocedures moeten binnen redelijke termijn afgewikkeld worden. 
Geen asielzoekersgezinnen op straat als terugkeer niet kan. 
Bij inburgering expliciet aandacht vragen voor het probleem van het antisemitisme. 
Beheersing Nederlandse taal en basale kennis van de Nederlandse samenleving nodig. 
Migranten krijgen een ingroeimodel voor de sociale zekerheid. 

ToN Immigratie moet sterk worden beperkt. 
Alleen mensen die een bijdrage aan de samenleving bieden mogen toegelaten worden.  
Hoog opgeleiden moeten uitgenodigd worden. 
Overheidsbrochures alleen in de Nederlandse taal publiceren. 
In het publieke domein alleen Nederlands spreken. 
Illegalen worden zonder pardon uitgezet. Illegalen hebben alleen recht op acute noodhulp. 
Illegalen helpen is strafbaar. 
Dubbele nationaliteit is niet toegestaan. 
Geen voorrang voor asielzoekers bij toekenning woningen 
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