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COMMENTAAR

Korten Kamerlid
is onaanvaardbaar

H

et is op zijn minst opmerkelijk dat een partij die staatsrechtelijke zuiverheid bijna tot
wezenskenmerk heeft weten te maken, nu
de voorzitter leverde van een Kamercommissie die in de kern adviseert om het
voor een wat vlottere gang van zaken maar niet meer zo
nauw te nemen met dat staatsrecht.
De commissie onder leiding van het Kamerlid Roelof
Bisschop heeft natuurlijk een punt. Afscheidingen van
fracties zijn ergerlijk en nog ergerlijker is het als dergelijke Kamerleden weigeren hun zetel op te geven en luid
beginnen te verkondigen dat ze een geheel nieuwe politieke stroming vertegenwoordigen, zoals de twee PvdAdissidenten Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk.
Een tweede reden om eens naar die afscheidingen te kijken is het aantal dat zich sinds de vorige verkiezingen
voordeed. Maar liefst vijf keer. Naast de afsplitsing bij de
PvdA (waaruit de politieke beweging Denk is voortgekomen) gebeurde dat twee keer bij de PVV, een keer bij
50 Plus en een keer bij de VVD.
Dat laatste geval was het absolute dieptepunt. Het
VVD-Kamerlid Johan Houwers trad terug als Kamerlid
na berichten over hypotheekfraude. Toen er weer een
zetel van de VVD vrijkwam keerde hij tegen de zin van

Zestien fracties kennen we
inmiddels, met allemaal spreektijd
en allemaal voorzieningen
zijn partij terug en begon zijn eigen fractie. Houwers
handelde alsof hij persoonlijk een mandaat van de kiezer kreeg, hetgeen natuurlijk een sprookje is. Het resultaat is nu dat hij lid is van een de volksvertegenwoordiging en geen enkele Nederlandse kiezer vertegenwoordigt.
Het is begrijpelijk dat de Kamer naar dergelijke praktijken wil kijken en antwoord wil op de vraag of daar iets
tegen kan worden gedaan. Zestien fracties kennen we
inmiddels, met allemaal spreektijd en allemaal voorzieningen voor medewerkers en riante salarissen voor de
afgescheiden Kamerleden.
Ergerlijk zeker. Schadelijk voor de politiek en het aanzien van de volksvertegenwoordiging? Wellicht. Dat betekent nog niet dat het nu voorgelegde voorstel – geef
Kamerleden die zich afscheiden geen voorzieningen en
geef fractievoorzitters van afsplitsingen ook niet de toelage die andere fractievoorzitters wel krijgen – een
goede oplossing is. Het kan inderdaad zo zijn dat daarmee een drempel wordt opgeworpen die afscheidingen
in de toekomst voorkomt, maar het kind wordt met het
badwater weggegooid.
Een Kamerlid opereert al lang niet meer zonder last. Negen van de tien parlementariërs komen de Kamer binnen op de slippen van een lijsttrekker. Dat betekent dat
de politieke lijn van de lijsttrekker en de lijn van de fractie voor hem of haar bepalend zal moeten zijn. Maar
niet tot het uiterste.
De mening van de krant, verwoord door leden van de
hoofdredactie en senior redacteuren.
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Migratieplan van EU is gebaseerd
op hardnekkige mythes
2
Huub van Baar
universitair docent politieke wetenschappen, verbonden aan de universiteiten van
Giessen (Duitsland) en Amsterdam

H

et nieuwste EU-voorstel
dat de migratiecrisis moet
beslechten, is landen in
het Midden-Oosten en
Afrika ontwikkelingsgelden te bieden als zij migratie tegengaan
en migranten terugnemen. Zo niet, dan
ook geen geld. De EU wil zo ‘beter migratiebeheer’ creëren en ‘levens op zee
redden, het aantal terugkeerders vergroten, migranten en vluchtelingen in
staat stellen dichter bij huis te verblijven. Ook moeten derdewereldlanden
geholpen worden bij hun ontwikkeling
om de onderliggende oorzaken van irreguliere migratie aan te pakken.’ Het
plan berust echter op drie hardnekkige
mythes.
Mythe 1: ontwikkeling beperkt migratie naar Europa. Groei in Afrika betekent niet dat ongelijkheid daar afneemt. Onderzoek toont bovendien
aan dat de positieverbetering van de
Afrikaanse middenklasse zal blijven leiden tot migratie. Klimaatverandering,
sociaaleconomische malaise, conflicten
en militaire interventies dragen daartoe bij en daarin heeft de EU haar eigen
aandeel. Corrupte leiders worden nog
steeds door westerse mogendheden gesteund. Ook werpt de EU handelsbarrières op die gelijkwaardige, duurzame
handel in de weg staan. Zelfs de aller-
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armste landen confronteert de EU met
marktprotectionisme.
Mythe 2: migratie en ontwikkeling
sluiten elkaar uit. De EU suggereert dat
gebrekkige ontwikkeling tot migratie
leidt, maar veronachtzaamt dat migratie aan ontwikkeling kan bijdragen.
Geld dat migranten hier verdienen,
wordt naar Afrika overgemaakt en opgedane kennis kan daarheen terugvloeien. Beide opties benut de EU onvoldoende. De provisies op geldtransacties van migranten zijn onevenredig

De EU confronteert zelfs
de allerarmste landen met
marktprotectionisme
hoog, waardoor transferkantoren veel
geld opstrijken. Een structurele verbetering van arbeidscontracten van migranten kan bovendien leiden tot de
verhoging van hun mobiliteit, waardoor zij makkelijker tussen de EU en
herkomstlanden kunnen reizen. Het rigide EU-grensregime en de uitbuiting
van migranten op Europese arbeids- en
woningmarkten belemmeren echter
een gezonde organisatie van en toekomstvisie op arbeidsmigratie.

Struisvogelpolitiek
Mythe 3: het EU-grensbeleid kan verantwoord worden uitbesteed. De EU

presenteert het plan in het verlengde
van de Turkije-deal en stelt dat, nu de
‘toevoerroute’ van migranten via de
westelijke Balkan ‘succesvol’ is afgesloten, nieuwe barrières migratie al in
Afrika moeten indammen. Maar de Turkije-deal laat pijnlijk zien dat de EU
haar grensbeleid niet verantwoord kan
outsourcen naar landen die andere belangen nastreven en mensenrechten
schenden.
Claimen dat de westelijke Balkanroute ‘succesvol’ is afgesloten, is struisvogelpolitiek. Mensensmokkelaars
hebben de migratieroutes over de Middellandse Zee herhaaldelijk verlegd. Na
de Turkije-deal is het ‘probleem’ opnieuw verplaatst en stijgt het aantal doden vooral op zeeroutes richting Italië.
De EU stelt dat ze vluchtelingen vaker
‘redt’, maar deze aanpak zet cynisch genoeg in op humanitair spektakel zonder de humaniteit van haar eigen beleid
te betwisten.
EU-migratiebeheer is verworden tot
de gedachte dat, als we maar aan de
knoppen van grensbewaking, ‘opvang
in de eigen regio’ en ontwikkelingshulp
draaien, we alles onder controle kunnen krijgen. Daarmee suggereert de EU
dat de oplossing goeddeels buiten de EU
ligt. De oplossing moet echter worden
gezocht in een langetermijnvisie op arbeidsmigratie naar en in de EU, in handhaving en internationalisering van de
mensenrechten en in ontwikkelingssamenwerking die niet eenzijdig in dienst
staat van terrorismebestrijding en het
terugdringen van migratie.

