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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. Wanneer gesproken wordt over nieuwe immigratie kan niet volstaan worden met 
verwijzingen naar een tekort aan arbeidskrachten in de EU en een vergrijzende 
Europese bevolking. Er moet ook nagegaan worden welke de maximale 
absorptiecapaciteit is van de EU-lidstaten inzake nieuwe immigratie. In tal van vooral 
West-Europese lidstaten is die capaciteit reeds lang overschreden. Bovendien dient in 
de eerste plaats getracht te worden de al aanwezige allochtonen aan het werk te 
krijgen, eerder dan nieuwe te laten toekomen.

2. Het is strijdig met de feiten om nieuwe immigratie voor te stellen als iets dat louter 
baten heeft. Een recent onderzoek in Nederland1 schat de kostprijs van immigratie op 
minstens 7 miljard euro per jaar. Vooral de instroom van laaggeschoolde nieuwe 
immigranten legt een zware last op de stelsels van sociale zekerheid. Mechanismen als 
gezinshereniging en inreis voor studies worden daarbij duidelijk misbruikt als extra 
immigratiekanaal. 

3. Het kan niet de bedoeling zijn dat personen van buiten de EU de mogelijkheid om hier 
te studeren gebruiken als immigratiekanaal, noch dat de EU uit derde landen de 
geschoolde mensen gaat wegtrekken. De EU moet erover waken dat personen die hier 
studeren daarna hun opgedane kennis ten dienste stellen van de ontwikkeling van hun 
herkomstland.

4. Er moet een heldere scheiding gemaakt worden tussen legale en illegale immigratie. 
De illegale immigrant kiest er vrijwillig voor om de bestaande wetgeving te negeren, 
en dient dus opgespoord en uitgewezen te worden. Elk pleidooi voor steun en 
regularisatie van illegale migranten ondermijnt het democratisch draagvlak voor de 
aanwezigheid van migranten in de EU. 

                                               
1 Nyfer, Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen, mei 2010.


