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Open grenzen en de gevolgen voor migranten    
1992, bal masqué 

‘Europa 1992’ is toekomst met een geschiedenis. Een proces dat gisteren begonnen 

is en voortduurt tot ver na het jaar 1992. Dagelijks staan in de kranten artikelen over 

de eenwording van Europa, de twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap (EG), 

die vanaf 1 januari 1993 één interne markt moeten gaan vormen. Met dat besluit wil 

men een antwoord geven op de ekonomiese krisis in Europa en de konkurrentieposi-

tie met Japan en de Verenigde Staten versterken. De europese eenwording is geba-

seerd op vier uitgangspunten, uitgewerkt in het zogeheten Witboek. Dit Witboek be-

vat ruim 300 maatregelen die de voltooiing van de interne markt moeten realiseren. 

Deze uitgangspunten - vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen - 

hebben tot doel allerlei belemmeringen weg te halen.  

gen-akkoord, dat de afschaffing van de 
onderlinge binnengrenzen regelt. Dit zou een 
laboratoriumfunktie hebben voor de grote 
grensopheffing van 1992. 
Het akkoord van Schengen gaat met zijn 
laboratoriumfunktie een stuk verder dan de 
EG waar het de afschaffing van onder meer 
de personen- en goederenkontrole betreft. 
In het akkoord zijn kompensatoire maatrege-
len terug te vinden voor de verdwenen 
grenzen. 
Naast het Schengen-overleg bestaat de 
TREVI-groep. Met een allerminst duidelijke 
status opereert een groep ministers van 
justitie en binnenlandse zaken van alle 
twaalf lidstaten boven alle parlementair 
gezag. Doel: bestrijding van terrorisme en 
illegale vreemdelingen. In de regel zijn de 
deelnemers van de TREVI-bijeenkomsten 
ook bij het Schengen-overleg, maar TREVI 
biedt dit selekte groepje de mogelijkheid op 
buitenparlementaire wijze politiek gevoelig 
beleid op EG-nivo voor te bereiden en af te 
stemmen. 
De uitkomsten van de TREVI-bijeenkomsten 
worden geheim gehouden. Zo kan minister 
Korthals Altes volgens zijn zeggen de Twee-
de Kamer niet meer dan de hoofdlijnen van 
deze vergaderingen geven, ”gelet op het 
vertrouwelijk karakter van de voorliggende 
materie ...” Hiermee wordt in eerste instantie 
de terrorismebestrijding bedoeld. Maar 
intussen wordt hier over allerlei zaken gesp-
roken en besloten die migranten aangaan, 
en die als gevolg van de onduidelijke status 
van TREVI niet bij de nationale parlementen 
ter diskussie hoeven te worden gesteld. Het 
Schengen-overleg bespreekt zaken die 
samenhangen met de open grenzen tussen 
de vijf deelnemende landen. Dezelfde perso-
nen zitten ook in TREVI... Kan dan Schengen 
niet als een uitvoeringsorgaan (zonder 
kontrole) van TREVI beschouwd worden; 
uitvoering van jacht op illegalen en bestrij-
ding van terrorisme? 
 
Voor elk wat wils 
Op 1 januari 1990 vervallen de binnengren-
zen van de Schengen-landen ... Op 1 januari 
1993 moet dan de grote eenwording van 
Europa tot stand zijn gekomen ... Het eko-
nomies belang is wel duidelijk. Tot in hoge 
FNV-regionen wordt dit erkend. Maar de 

gevaren die deze machtige kampagne met 
blinkende voorspellingen met zich mee-
brengt, worden grof onderschat. Het gaat er 
niet om vóór of tegen een ekonomiese 
eenwording te zijn. Wellicht is het waar dat 
de interne markt een grotere ekonomiese 
krisis kan afwentelen. Het is niet mijn be-
doeling dat ter diskussie te stellen. Ik vind 
wel dat we ons moeten realiseren dat 1992 
niet overal thuishoort. Beter gezegd: het 
‘1992’- verhaal wordt nu te pas en te onpas 
door verschillende departementen aange-
grepen om minder populaire, vaak repres-
sieve òf kostenbesparende maatregelen 
door te voeren. Nog niet zo lang geleden 
lanceerde Lubbers een pleidooi voor de 
invoering van een legitimatieplicht (1986). 
Nou is dat niet bij iedereen bekend, maar 
de nederlandse overheid vlast al tientallen 
jaren op een dergelijk kontrolemiddel. De 
”Ausweis”, tijdens de bezetting in de Twee-
de Wereldoorlog ingevoerd, kreeg zelfs 
medewerking van de nederlandse regering. 
Een soortgelijke wens hadden zij immers al 
vóór de bezetting. Deze vorm van legitima-
tieplicht is uiteraard na de bevrijding afge-
schaft. Mede door de ervaringen in de 
oorlog, bleek herinvoering politiek lange tijd 
niet haalbaar. Tot - hoe geschikt - de Euro-
pese Grondvesten gaan schudden onder 
‘euroforiese’ plannen. ”De grenzen gaan 
open”, ”1992 verandert ook uw wereld”, 
”1992 is sneller nabij dan u denkt...” Veel 
kretologie. Voor de ondernemers, omdat het 
voor hen een aantal praktiese gevolgen 
heeft op korte termijn en winst zou moeten 
opleveren op langere termijn. Voor de 
burger, omdat een wereld opengaat, je kunt 
zonder oponthoud de grens over en zo je 
koffertje onder de arm nemen en elders 
werk zoeken. Het reklame- en propaganda-
beeld begint te werken. De krantelezer weet 
ervan, en aksepteert bijna kritiekloos dat 
1992 allerlei ‘nodige’ maatregelen met zich 
meebrengt. Minister Korthals Altes zegt in 
september van het vorige jaar onomwonden 
dat het vrije verkeer van personen hem 
geen zier interesseert. Hij neemt het zelfs 
‘op de koop toe’. Maar als het dan gaat 
gebeuren, wil hij er wel wat voor terug 
hebben. En dat krijgt hij! 
 
Legitimatieplicht 
De grenskontrole zal vervallen, maar de 
binnenlandse kontrole zal ruim versterkt 
worden. Tot nu toe wordt gepraat over 
ongeveer 300 marechaussees die, overbo-
dig geworden aan de grenzen, in het bin-
nenland de steden moeten versterken. 
Daarnaast zijn er reorganisatieplannen voor 
het politieapparaat in de maak. Het eerste 
(uitgelekte) rapport sprak boekdelen. Aan 
de hand van kriteria als ‘het aantal werklo-
zen’, ‘kafeehouders’ en ‘vreemdelingen’ 
moest het aantal extra politiemensen be-
paald worden. Deze extra menskracht moet 

Hierdoor kan bijvoorbeeld het kapitaal zich 
vrij over de grenzen bewegen, kunnen bedrij-
ven zich binnen de grenzen van de EG 
gemakkelijker konsentreren en specialise-
ren, door meer samenwerking gebruik 
maken van versnelde technologiese ontwik-
kelingen, enzovoort. De internationalisering 
van het kapitalisme geeft extra impulsen 
aan de konkurrentie over de grenzen heen. 
De vele ‘slagbomen’ in Europa werken in dat 
opzicht belemmerend en kostenverhogend. 
De noodzaak te komen tot een grote interne 
markt is met het ontstaan van de krisis 
toegenomen en Europa '92 wordt met haar 
320 miljoen konsumenten de grootste 
interne markt ter wereld. 
 
Maskers 
Op deze wijze wordt 1992 als ekonomiese 
noodzakelijkheid voorgesteld. Het anders zo 
logge europese apparaat lijkt wakker ge-
schud en nieuw leven ingeblazen. Toch is de 
rol van bijvoorbeeld het europees parlement 
te verwaarlozen ten opzichte van het aantal 
beleidsveranderingen dat op stapel staat en 
onder de vlag van de eenwording het gezicht 
‘1992’ draagt. Maar veel van die gezichten 
blijken maskers te zijn die, wanneer je ze 
optilt, weinig met 1992 te maken hebben. 
Europa is slechts het paradijs van de onder-
nemer met ambities, en een aanleiding 
repressieve maatregelen door te voeren die 
elk al een lange voorgeschiedenis hebben. 
Een breed skala van maskers, waarachter 
hetzelfde kapitalisties gezicht schuilgaat. 
 
Schengen en TREVI 
Als voorloper van de europese eenwording in 
1992, wordt al op 1 januari 1990 het 
‘Schengen-akkoord’ operationeel. Dit ak-
koord is genoemd naar het luxemburgse 
plaatsje Schengen, waar de Bondsrepubliek, 
Frankrijk en de Beneluxlanden elkaar onge-
veer twee keer per jaar ontmoeten. De 
Schengen-partners proberen daar tot over-
eenstemming te komen over de harmonise-
ring van het drugsbeleid, de politiekontrole, 
identifikatieplicht en het visumbeleid. Verder 
werken ze samen op het gebied van terroris-
mebestrijding en asielbeleid voor vluchtelin-
gen. Deze uitermate eigenaardige kombina-
tie van vergaderpunten, zware kriminaliteit 
en visumbeleid hebben geleid tot het Schen-
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(op basis van dit rapport) van het platteland 
en de kleine steden komen. Frappant, zulke 
dingen. 
Korthals Altes, die er zin in heeft, voelt ook 
wel wat voor een geautomatiseerd gegevens-
bestand, want je moet natuurlijk wel snel 
kunnen nagaan of iemand illegaal verblijft, of 
gezocht krimineel is. Het ”Schengen Informa-
tie Systeem” (SIS), door de Schengen-
partners uitgedacht, moet de algemene 
legitimatieplicht en versterkte binnenlandse 
kontrole aanvullen. Het wordt een systeem 
dat operationeel moet worden aan de bui-
tengrenzen van de EG, maar óók in het 
binnenland bij elke gewenste kontrole (denk 
bijvoorbeeld maar aan een simpele verkeers-
kontrole). Het juridiese gat is gedicht - er kan 
nu om een legitimatiebewijs gevraagd wor-
den (Korthals Altes schat dat deze nog voor 
1990 wordt ingevoerd) en men is verplicht 
die te tonen, ongeacht nationaliteit. 
Op dit moment is het nog zo, dat je zo'n 
vraag kunt afdoen met de mededeling dat je 
een nederlander bent, en nederlanders (dus 
ook genaturaliseerde migranten) zijn niet 
verplicht een legitimatiebewijs bij zich te 
dragen. De gevolgen van een legitimatie-
plicht (voor migranten) zijn legio: zij zullen 
eerder worden aangehouden, zij zien er uit 
als een ‘vreemdeling’ en de racistiese ten-
densen moeten niet onderschat worden. De 
nieuwe vreemdelingenwet versterkt de 
neiging buitenlanders te kontroleren, want 
het duidelijk restriktief karakter liegt er niet 
om. Met de grootste zorgvuldigheid moet 
worden vermeden dat er ook maar één 
illegaal in Nederland verblijft en van de 

sociale voorzieningen gebruik maakt. Met als 
gevolg dat een hele grote groep van de 
samenleving met een donker uiterlijk in de 
toekomst het risiko loopt ‘uit de rij gepikt’ te 
worden voor een legitimatiekontrole. Ieder-
een is verdacht, totdat bewezen is dat je 
geen illegaal of terrorist bent. Het doel daar-
bij is niet zozeer het moeilijk maken voor 
illegalen, want een dergelijke maatregel kost 
het veelvoudige van de eventuele opbrengst 
van de aanhouding van een paar illegalen. 
Nee, de greep op de burgers moet versterkt 
worden, en 1992 is een leuk handvat. 
 
Visumplicht en woonlandbeginsel 
Naast de legitimatieplicht speelt voor niet EG
-migranten in Europa de kwestie visumplicht. 
Veel landen kennen een visumplicht voor 
bijvoorbeeld marokkanen en turken. Dit 
betekent dat alle marokkanen en turken, 
ongeacht of zij in de EG wonen en werken, 
een visum moeten hebben voor dat land. 
Marokkanen die naar hun thuisland willen, 
ondervinden zo onwaarschijnlijk veel hinder 
van de franse autoriteiten. Nog vorig jaar 
demonstreerden turken en marokkanen bij 
de duitse en franse konsulaten voor de 
afschaffing van deze diskriminatie ten op-
zichte van andere EG-onderdanen. 1992 
biedt ministers van de EG-landen de kans 
ook dit beleid op elkaar af te stemmen. De 
algemene lijst van visumplichtige landen is 
op deze manier ongehoord lang geworden. 
Bijna elk land dat in de derde wereld ligt, of 
politiek geen kapitalisties of duidelijk be-
vriend systeem aanhangt, kan het wel schud-
den. Een bezoeker uit Senegal of Ghana 

moet voor de EG een visum aanvragen. En 
de EG wil eerst zeker van haar zaak zijn ... 
Haar zaak is dat zij voldoende waarborgen 
wil hebben dat deze vreemdeling niet onver-
hoopt blijft hangen in dit sociaal/ekonomies 
paradijsje. Naast vergroting van de kontrole 
is kostenbesparing een belangrijk doel 
achter de 1992-maskers. De invoering van 
het woonlandbeginsel bij de kinderbijslag 
van migranten was in 1982 al een bezuini-
gingsoptie van het kabinet Lubbers. Het 
woonlandbeginsel - de hoogte van de kinder-
bijslag (of uitkering) wordt afgestemd op de 
levensstandaard van dat land - hield in dat 
vele buitenlandse werknemers zouden 
worden gekort op hun kinderbijslag ten 
behoeve van hun kinderen die in het thuis-
land wonen. Door akties is dit tegengehou-
den. Nu staat het opnieuw ter diskussie, met 
vernieuwde argumentatie. Juist, 1992, en de 
overige EG-landen die ook het woonlandbe-
ginsel kennen. De diskussie is zelfs uitge-
breid met AOW en AWW. 
 
Gevolgen voor de arbeid 
De gevolgen voor de arbeid zijn niet in een 
kort stukje te beschrijven. Een aantal ten-
densen zijn al wel aan te geven. 1992 bete-
kent, zoals gezegd, op zichzelf niet zo veel 
bijzonders. Wel is het zo dat op ekonomies 
gebied versnellingen te zien zijn: men ver-
wacht nog meer konkurrentie, de bedrijfstop-
managers willen niet ten onder gaan en 
fuseren met hun vaak vroegere konkurrent. 
Het gevolg is een sneeuwbal-effekt, want 
kleinere ondernemingen zien dat als trend- 
set, willen niet opgeslokt worden en fuseren 
ook weer. Fusies, konsentraties, meer sa-
menwerking op technologiegebied met als 
gevolg versnelde technologiese vernieuwin-
gen ... 
Dit alles zal de ontwikkeling van de tweede-
ling op de arbeidsmarkt verder versterken. 
Het deel hooggekwalificeerde arbeiders, die 
zorgen voor de kernarbeid van het bedrijf, 
met redelijke arbeidsvoorwaarden en daar-
omheen een steeds groter wordende groep 
arbeid(st)ers in het flexibele cirkuit. Omdat 
bedrijven zich toeleggen op kernarbeid, 
wordt veel werk uitbesteed: schoonmaak-
werk, produktiewerk, enzovoort. Deze ont-
wikkeling zal zich versterkt voortzetten. De 
arbeidsvoorwaarden in dit flexibele cirkuit 
zijn vaak slecht: ze zullen er zeker niet op 
vooruit gaan. Integendeel. De vraag naar 
goedkopere, flexibel inzetbare arbeid(st)ers 
neemt toe - en het gevaar van nivellering 
ook. Want bewindsman De Koning kan nog 
zo overtuigend overkomen als hij zegt dat 
niet tot een afbraak van werknemersrechten 
mag leiden, de druk op de loonkosten wordt 
steeds groter. Het kabinet stelt duidelijk de 
sociale zekerheid alleen op nivo te kunnen 
handhaven, als daar verdere loonmatiging 
tegenover staat. Deze inmiddels vastgeroes-
te koppeling wordt straks de opening naar 
nivellering van de sociale zekerheid. ”Want, 
als de ‘aktieve’ niet meer wil betalen, dan 
moet er wel het mes in.” Zo worden de 
werkenden tegen de niet-werkenden uitge-
speeld, en biedt 1992 mogelijkheden voor 
extra argumenten. 
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De FNV roept dat er nog wel het één en 
ander geregeld moet worden, maar noemt 
Europa 1992 een uitdaging. In november 
van het afgelopen jaar hielden FNV, CNV, 
overheid en bedrijfsleven in een unieke 
samenwerking een manifestatie ter opening 
van de kampagne voor het 1992 van de 
burger. 
Een 06-nummer en een speciale folder 
moeten de laatste twijfelaars over de streep 
trekken. Aan tijd en geld blijkbaar geen 
gebrek, het brengt straks immers genoeg 
op. Maar voor arbeiders en arbeidsters is 
nog niets geregeld en veel valt er voor hen 
ook niet te halen. Afgezien van het vermeen-
de vrijheidsvergrotende gevoel omdat we in 
ineens in een veel groter land wonen. Terwijl 
we ons nu alleen maar aan de grens hoeven 
te legitimeren en straks op elk gewenst 
moment, op elke plek ... En nivellering van 
lonen en sociale zekerheidsstelsel zeer 
aannemelijk is ... 
Maar ”Europa moet...” ook al moet er nog 
wel het één en ander geregeld. Het is alleen 
jammer dat de verhoudingen zoek zijn. 
Jammer dat er vanuit de vakcentrales niet 

meer tegenwicht wordt geboden, in plaats 
van meedoen met de propaganda ten be-
hoeve van het bedrijfsleven. Extra banen zijn 
zeker belangrijk, maar als dat betekent dat 
het aantal flexibele banen met slechte 
arbeidsvoorwaarden flink toeneemt, weet ik 
niet of we daar zo enthousiast over moeten 
zijn. De niet EG-migranten zeker niet, want 
voor hen betekent 1992 een verdere af-
zwakking van hun rechtspositie ten opzichte 
van EG-ers, en een verdere verzwakking van 
hun ekonomiese positie door de groeiende 
konkurrentiestrijd tussen werknemers. Een 
nog scherpere tweedeling in de toekomstige 
maatschappij - de zweedse hoogleraar 
Therborn sprak onlangs zelfs van ghettovor-
ming in Nederland - is denk ik slechts een 
gevolg van de ontwikkelingen die momen-
teel door 1992 een extra stimulans krijgen. 
 
Lydia Meijerink 
(medewerkster Landelijke Samenwerking 
van Organisaties van Buitenlandse Arbeid
(st)ers; LSOBA, Utrecht) 
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