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‘Zie waar de energie van de wereld aan wordt verspild.

Hoe inefficiënt! Hoe nutteloos!

Want de Grote Muur - een gigant van een muur, een vestiging van een muur, die duizenden 

kilometers door verlaten bergen en woestenij loopt, een muur om trots op te zijn, en, zoals ik 

al eerder opmerkte, een van de wereldwonderen - is tevens een bewijs van een of andere men-

selijke zwakte en aberratie, van een of andere verschrikkelijke historische fout, van een zeker 

onvermogen tot onderlinge communicatie tussen de mensen in dit deel van de planeet, een on-

vermogen een ronde tafel te organiseren om gezamenlijk na te denken over hoe de opgeslagen 

voorraden van menselijke energie en verstand op een nuttige manier aan te wenden zijn.

Dat bleek een wensdroom, want de allereerste reactie op eventuele problemen was anders: 

bouw een muur. Sluit je af, zonder je af. Want hetgeen van buiten komt, VAN DAARGINDS,  

kan niet anders dan een bedreiging zijn, een aankondiging van ellende, een voorbode van het 

kwaad, ja, het kwaad zelve.

Een muur dient niet alleen ter verdediging. Door bescherming te bieden tegen hetgeen van 

buiten komt, maakt de muur ook het uitoefenen van controle mogelijk op wat zich binnen 

de muren afspeelt. In een muur bevinden zich immers doorgangen, poorten en hekjes. Door 

deze plekken te bewaken, controleren we wie er binnenkomt en wie er naar buiten gaat, we 

stellen vragen, checken of er vergunningen nodig zijn, noteren namen, bekijken gezichten, we 

observeren en onthouden. Zo’n muur is een schild en een val tegelijk, een bescherming en een 

kooi.

De slechtste kant van de muur is dat hij bij veel mensen een houding creëert waarbij er door 

alles heen een muur loopt die de wereld in tweeën verdeelt, in een kwade, lagere wereld - die van 

buiten - en een goede, hogere wereld - die van binnen. Bovendien is het niet per se noodzakelijk 

dat zo’n verdediger fysiek bij de muur aanwezig is, hij kan zich er ver vandaan bevinden; het is 

voldoende dat hij een beeld van die muur bij zich draagt en de regels trouw blijft die de logica 

van de muur hem oplegt.’

Ryszard Kapuściński (Reizen met Herodotos)
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1
Vreemdelingen tussen crises en hervormingen

1.1 
Het vreemdelingenvraagstuk: van low politics naar high politics 

Immigratie naar Europa is geen nieuwe ontwikkeling. De omvang en de schaal van 

het vreemdelingenvraagstuk zijn in de afgelopen twintig jaar echter drastisch veran-

derd.1 In de jaren vijftig en zestig was immigratie naar Europa kleinschalig, beheers-

baar en in grote mate georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de actieve werving van 

gastarbeiders in de jaren vijftig en zestig en de uitgenodigde vluchtelingen zoals de 

Vietnamese bootvluchtelingen eind jaren zeventig. Het aantal asielzoekers2 dat zich 

individueel aan de grenzen meldde, was beperkt. Bovendien ontvluchtte het grootste 

aandeel een communistisch regime. Zij die van achter het IJzeren Gordijn kwamen, 

werden in het Westen gastvrij ontvangen. De definitie van een vluchteling, zoals ge-

definieerd in de conventie van Genève, werd door alle Europese landen onderschreven 

en gehanteerd.3 

De eerste oliecrisis, begin jaren zeventig, was niet alleen het begin van een wereld-

wijde recessie, maar ook van een minder genereuze benadering van vreemdelingen in 

Europa. De werving van gastarbeiders werd stopgezet en nieuwe immigranten waren 

niet langer welkom. Desondanks groeide het aantal sterk, in het bijzonder door de 

toename van het aantal asielzoekers. In Europa explodeerde het aantal asielzoekers 

van minder dan 70.000 in 1983 naar meer dan 200.000 in 1989 tot bijna 700.000 in 

1992 (UNHCR, 2000:156). De snelle groei van het aantal asielzoekers ging gepaard 

met een verandering en toename van herkomstlanden. Vanaf de jaren tachtig kwamen 

vluchtelingen op grote schaal spontaan en onuitgenodigd vanuit de hele wereld naar 

Europa (UNHCR, 2000:156). 

Sinds de jaren tachtig heeft het vreemdelingenvraagstuk zich ontwikkeld tot een 

van de belangrijkste vraagstukken binnen het openbaar bestuur, met name in West-

Europese landen (zie onder andere: Joly, 1992; Cornelius, Martin en Hollifield, 1994; 

Miles en Thränhardt, 1995 en Joly, 1996). De verandering in schaal, omvang, maar 

ook aard van het vreemdelingenvraagstuk heeft in diverse landen voor grote proble-

men gezorgd. De asielprocedure bijvoorbeeld alsook de organisatie voor de opvang 

waren geenszins ingericht op dergelijke grote aantallen asielzoekers. 

De vreemdelingensector in Nederland en Duitsland wordt de laatste twee decen-

nia gekenmerkt door vele incidenten en kritieke momenten. Overvolle asielcentra 

en lekkende tenten als noodopvang, opstanden in asielcentra of groot verzet tegen 

de komst van een asielzoekerscentrum, verstopte asielprocedures, wachtlijsten, ge-

welddadige uitzettingen en falend terugkeerbeleid. Maar ook acties voor het behoud 

van uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen of een asielzoekerscentrum, en gemeenten 

die het vreemdelingenbeleid frustreren of weigeren uit te voeren. Regelmatig zijn het 

beleid, de verantwoordelijke minister of staatssecretaris dan wel de uitvoerende orga-

nisaties onderwerp van discussie. Een enkele keer is het contrast tussen verwachtingen 

ten opzichte van de beleidssector en haar prestaties zo groot dat een sector in een crisis 

geraakt. 

Een belangrijke oorzaak van crises in het vreemdelingenbeleid ligt in de sterk 

variërende aantallen asielzoekers die jaarlijks naar Nederland en Duitsland komen. 

Soms zijn de aantallen zeer hoog om vervolgens weer tot een nieuw dieptepunt te 

dalen. De sector en aanverwante organisaties worden geacht mee te groeien en te 

krimpen al naar gelang de ontwikkelingen in immigratiestromen. Niet alleen het 

aantal asielzoekers, maar ook de spanning tussen de ontwikkeling van het beleid op 

nationaal niveau en de uitvoering op lokaal niveau leidt regelmatig tot problemen. Met 

nieuwe wet- en regelgeving en soms grootschalige reorganisaties hebben ontvangende 

landen geprobeerd de immigratie onder controle te krijgen. 

Crises worden in de literatuur die beleid- en organisatieverandering probeert te 

verklaren soms als een noodzakelijke voorwaarde gezien om hervormingen mogelijk 

te maken. In de turbulente ontwikkelingen van het vreemdelingenvraagstuk hebben 

crises inderdaad aanleiding gegeven tot fundamentele hervormingen van het vreem-

delingenbeleid en de wetgeving. Soms echter eindigden crises met marginale aan-

passingen of zelfs geen enkele verandering. Dit maakt de vreemdelingensector een 

interessante beleidssector om de relatie tussen crises en hervormingen te onderzoeken. 

Het idee dat crises kansen genereren om fundamentele veranderingen door te voe-

ren, is theoretisch een min of meer geaccepteerde veronderstelling, maar tegelijkertijd 

weten we dat een crisis niet zonder meer tot een omwenteling in het beleid of een 

organisatie leidt. Hoewel de aandacht voor het hervormingsvraagstuk binnen de soci-

ale wetenschappen groot is, is er tot op heden nog weinig onderzoek gedaan naar de 

relatie tussen crises en hervormingen binnen beleidssectoren. De veronderstelling dat 

crises een unieke gelegenheid bieden om hervormingen door te voeren, staat centraal 

in dit onderzoek.
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1.2 
Institutionele crisis en hervormingen: de crisis-hervormingsthese 

Het initiëren en doorvoeren van fundamentele beleidsveranderingen in het openbaar 

bestuur vormt doorgaans een problematische kwestie. Hervormingen worden ervaren 

als ontwrichtend, pijnlijk en bedreigend (Brunsson en Olsen, 1993:6), maar ook als 

een tijdverslindende aangelegenheid (Lindblom en Woodhouse, 1993:27). Hervormin-

gen in beleid hebben consequenties voor de gehele beleidssector. Een fundamentele 

wijziging in de structuur van een beleidssector heeft niet alleen consequenties voor de 

beleidssector zelf, maar eveneens voor de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke 

context van de sector. 

Een beleidsmaker is geneigd behoudend te werk te gaan en zal zich beperken 

tot beleidsvoorstellen die verband houden met de bestaande status-quo (Lindblom 

en Woodhouse, 1993:27; Baumgartner en Jones, 1996:13). Beleidsprocessen binnen 

beleidssectoren worden doorgaans dan ook gekenmerkt door incrementalisme. De 

incrementele manier van beleidsvorming impliceert dat beleid door middel van kleine 

stappen totstandkomt. Veranderingen worden als het ware het politieke systeem ‘bin-

nengesmokkeld’ (Lindblom, 1979:521). Door de structuur van besluitvorming zijn 

deelnemers aan het beleidsproces genoodzaakt wensen en belangen aan te passen en af 

te stemmen op andere deelnemers om tot besluitvorming te komen. Het incrementele 

beleidsproces is daardoor tijdverslindend, maar minder ontwrichtend en bedreigend 

dan hervormingen. De haalbaarheid van besluitvorming middels de stap-voor-stap-

methode (door Lindblom muddling through genoemd) wordt groter geacht dan de 

weg van grote, plotselinge veranderingen. Wanneer binnen een beleidssector sprake is 

van (relatief ) evenwicht zullen institutionele structuren dan ook niet snel en drastisch 

veranderen, maar eerder geleidelijk (Baumgartner en Jones, 1993:12). 

Toch krijgen beleidssectoren zo nu en dan te maken met vrij plotselinge en funda-

mentele veranderingen, zoals een voorbeeld uit het gevangeniswezen duidelijk maakt. 

Begin jaren negentig ontsnapten enkele gevangenen op spectaculaire wijze uit de re-

centelijk gebouwde Extra Beveiligde Inrichtingen (EBI). Een wanprestatie, zo vonden 

velen. De sector kwam in een nog slechter daglicht te staan door een toename van het 

aantal heenzendingen. De problemen in de gevangenissector vormden de basis voor 

een vertrouwenscrisis: blijkbaar was de sector niet in staat haar kerntaak naar behoren 

uit te voeren. De crisis vormde aanleiding om de werkwijze binnen het gevangeniswe-

zen drastisch te veranderen. De crisis in het gevangeniswezen leidde uiteindelijk tot 

de invoering van de supermax: een extra beveiligde inrichting. De invoering van een 

dergelijk regime, iets dat enkele jaren daarvoor onmogelijk was gebleken, kan als een 

fundamentele verandering van het beleid worden gezien.4 

Een ander voorbeeld van een crisis met hervormingen tot gevolg is de WAO-

crisis. In 1990 noemde toenmalig minister-president Lubbers Nederland ‘ziek’. Hij 

deed deze uitspraak omdat meer dan 1 miljoen mensen in de WAO dreigden te raken. 

Een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) over het 

grote aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaf inzicht in de gevol-

gen die deze ontwikkeling zou hebben voor de Nederlandse economie. De Sociaal 

Economische Raad (SER) deed aanbevelingen voor hervormingen om de groei van 

het aantal WAO-ers te stoppen. De vakbonden vatten deze aanbevelingen op als een 

oorlogsverklaring en meenden dat de hervormingsplannen van de regering een einde 

zouden maken aan de uitkering voor arbeidsongeschikten. Honderdduizenden men-

sen demonstreerden tegen de plannen van de regering, maar konden hervormingen 

niet voorkomen. De crisis in de sociale zekerheid eindigde met een hervorming van 

de Wet op de Arbeidsongeschiktheid.5 

Deze voorbeelden staan niet op zichzelf. Ondanks impliciete problemen die her-

vormingsvoorstellen met zich meebrengen, tonen deze voorbeelden aan dat doelbe-

wuste en plotselinge hervormingen mogelijk zijn. Dergelijke grootschalige hervor-

mingen worden vaak in verband gebracht met crises. ‘[S]udden big changes which 

violate the identity of the organization are pretty rare, and when they do occur they 

are the result of crisis or the strong expectation of crisis.’6 In dit citaat wordt een re-

latie verondersteld tussen crises en hervormingen. Dit verband vormt de kern van de 

zogenoemde crisis-hervormingsthese (Boin en ’t Hart, 2000), die zijn grondslag vindt 

in de literatuur die beleid- en organisatieveranderingen probeert te verklaren. 

Ondanks de aanknopingspunten die we in de literatuur vinden voor de veronder-

stelde relatie tussen crises en hervormingen (zie hoofdstuk 2), zien we in de praktijk 

dat niet elke crisis tot hervormingen leidt. De driedubbele crisis in de opsporing is 

daar een voorbeeld van. Om de georganiseerde misdaad in Nederland op een ef-

fectievere manier te kunnen bestrijden werden eind jaren negentig zes interregionale 

rechercheteams (IRT) ingesteld.7 De teams functioneerden goed en boekten diverse 

successen totdat in 1993 het irt Noord-Holland/Utrecht werd ontbonden. Reden voor 

de opheffing was de omstreden Delta-methode, waarbij het irt gebruik maakte van 

informanten die in contact stonden met criminelen. Bovendien werd gespeculeerd 

over corruptie binnen het politiekorps van Amsterdam. De relaties binnen en tussen 

de verschillende irt’s bleken verslechterd en onwerkbaar. De slechte verhoudingen 

tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, openlijke ruzies, de Com-

missie Wierenga (ingesteld naar aanleiding van de opheffing van het rechercheteam) 

en een reeks van andere gebeurtenissen mondden uit in een institutionele crisis in de 

opsporing. 
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Na een parlementair onderzoek besloot de politiek tot de instelling van de Enquê-

tecommissie opsporingsmethoden onder leiding van Van Traa. Tijdens de werkzaam-

heden van de onderzoekscommissie Van Traa ging een grootscheepse hervorming bin-

nen het openbaar ministerie gewoon door. Daarbij werd rekening gehouden met de 

geconstateerde problemen binnen de opsporing die aanleiding waren geweest voor 

de crisis. Bovendien werden op het ministerie van Justitie voorbereidingen getroffen 

voor het doorvoeren van eventuele veranderingen naar aanleiding van het onderzoek 

van Van Traa. De parlementaire enquête maakte het zodoende voor het ministerie 

van Justitie mogelijk te anticiperen op de uitkomst van het onderzoek. Na twee jaar 

presenteerde de commissie haar rapport Inzake opsporing.8 De Commissie Van Traa 

concludeerde dat sprake was van een driedubbele crisis in de opsporing, waarna de 

betrokken bewindslieden kozen voor aanpassingen die aansloten bij het al in gang 

gezette traject van veranderingen. De institutionele structuur van de sector bleef on-

gewijzigd.9 De crisis in de opsporing had uiteindelijk geen hervormingen tot gevolg. 

1.3  
Vraagstelling en doelstelling van het onderzoek 10

De veronderstelling dat crises kansen bieden voor hervormingen roept verschillende 

vragen op. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 

Wat is de relatie tussen institutionele crises en hervormingen en waarom leiden crises soms 
wel en soms niet tot hervormingen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we weten wat we onder crises 

verstaan en wat zich tijdens perioden van crises afspeelt. Het begrip crisis roept ver-

schillende associaties op (zie hoofdstuk 2 en 3). Een crisis in het openbaar bestuur 

heeft betrekking op het functioneren van een (politieke) organisatie of de uitvoering 

van het beleid (Rosenthal, Boin, Kleiboer, Otten, 1998:12). In dit onderzoek staan 

crises centraal die betrekking hebben op beleidssectoren. Een beleidssector is een ge-

institutionaliseerd veld van actoren, regels en praktijken die geassocieerd worden met 

overheidstaken ten aanzien van een bepaalde categorie van sociale onderwerpen en 

problemen (Boin en ’t Hart, 2000:10-11). We spreken in dit onderzoek van een insti-
tutionele crisis, omdat de crisis betrekking heeft op de institutionele structuur van een 

beleidssector (zie hoofdstuk 2). 

Een crisis in het openbaar bestuur legt de discrepantie tussen prestaties en ver-

wachtingen bloot en tast de legitimiteit van een beleidssector aan. Daardoor wordt 

de status-quo van een beleidssector bedreigd. Dat houdt in dat ‘[t]he effectiveness, 

efficiency and appropriateness of existing policymaking procedures, organizational 

routines and traditional modes of public service delivery are subject to intense criti-

cism’ (Boin en ’t Hart, 2000:10). Aanhoudende signalen van afnemende politieke en 

maatschappelijke steun voor een beleidssector vormen een bedreiging voor bestaande 

structuren en de normen en waarden die daaraan ten grondslag liggen. In een korte 

periode komt een beleidssector vanuit een relatief stabiele situatie, waarin routine en 

incrementalisme overheersen, terecht in een instabiele fase waarin alles onzeker wordt. 

Het vertrouwen in het beleid neemt af waardoor onder actoren, zowel binnen als bui-

ten de sector, de vraag naar verandering ontstaat. 

Tijdens een crisis ontwikkelt zich een gunstige gelegenheidsstructuur voor her-

vormingen omdat barrières, zoals bestaande regels en routines, maar ook normen en 

waarden ten aanzien van het beleid ter discussie komen te staan. Door het wegvallen 

van de legitimiteit voor het functioneren van een beleidssector, worden crises ook als 

kansen gezien. Crises, zo wordt veelal verondersteld, maken fundamentele verande-

ringen mogelijk (Leemans, 1976; Kingdon, 1984; Caiden, 1991; Brunsson en Olsen, 

1993; Baumgartner en Jones, 1993; Olsen en Peters, 1996; Keeler, 1993; Cortell en 

Peterson, 1999; Boin en ’t Hart, 2000). 

Hoewel crises in beleid- en organisatieliteratuur worden gezien als een belangrijke 

stimulans om diepgaande veranderingen door te voeren, vormen zij geen voldoende 

voorwaarde (Boin en Otten, 1996). Niet elke crisis eindigt immers met hervormingen. 

Diverse Nederlandse casestudy’s waarbij de relatie tussen crises en hervormingen is 

onderzocht, tonen dat ook aan (Boin, Kuipers, Otten, 2000).11 Omdat crises alleen 

geen voldoende voorwaarde voor hervormingen vormen, roept dat de vraag op welke 

andere, aanvullende, voorwaarden de kans op hervormingen als crisisuitkomst ver-

groten.

Actoren worden verondersteld gebruik te kunnen maken van de gunstige gelegen-

heidsstructuur die door een crisis ontstaat. Verschillende auteurs benadrukken dat de 

rol van individuen van belang is voor het doorvoeren van hervormingen of het juist 

uitblijven daarvan (zie onder andere Keeler, 1993; Kingdon, 1995; Dogan en Higley, 

1998; Cortell en Peterson, 1999; Boin en ’t Hart, 2000). Tegelijkertijd worden de 

voorkeuren en oriëntaties van individuen van belang geacht voor de crisisuitkomst 

(Olsen en Peters, 1996; Cortell en Peterson, 1999; Boin en ’t Hart, 2000; Peters, 2000). 

Daarom is voor dit onderzoek een meer actor-gerichte benadering gekozen ter beant-

woording van de vragen die in dit onderzoek centraal staan. Vertaald naar het onder-

werp van dit onderzoek zijn clusters van actoren geselecteerd, namelijk: gezagsdragers, 

stakeholders en beleidsmakers en -uitvoerders. Bij de bestudering van de perioden van 

crises in het vreemdelingenbeleid wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de rol 

en oriëntaties van deze actoren. 
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 De doelstelling van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de relatie 

tussen institutionele crises en hervormingen binnen beleidssectoren. Hoewel perio-

den van crises in de beleid- en organisatieliteratuur worden gezien als fasen in een 

beleidssector die kansen bieden om te veranderen, is deze veronderstelling nauwelijks 

getoetst aan de empirie. Er is niet veel bekend over de impact van crises op beleids-

sectoren en in hoeverre crises daadwerkelijk tot hervormingen leiden. Dat is de reden 

waarom dit onderzoek primair een empirisch uitgangspunt heeft. Door de zogenoem-

de black box van een crisisperiode te openen hopen we meer inzicht te verkrijgen 

in hoe institutionele crises zich ontwikkelen, wat zich tijdens crises afspeelt en wie 

gebruik kan (en wil) maken van de gunstige gelegenheidsstructuur tijdens een crisis. 

Daarom worden vier perioden van crises in het vreemdelingenbeleid onderzocht (zie 

paragraaf 1.5). De theoretische doelstelling van het onderzoek is om de crisis-hervor-

mingsthese te preciseren. Met behulp van de hypothesen (zie hoofdstuk 2) worden de 

verschillende casestudy’s geanalyseerd. 

1.4 
Het vreemdelingenvraagstuk: Nederland in vergelijking met Duitsland

De snelle en onvoorspelbare groei van de immigratie heeft zowel in Nederland als 

Duitsland de regering voor grote dilemma’s geplaatst en regelmatig in moeilijkheden 

gebracht. Diverse keren liep de spanning zo hoog op dat de beleidssector in een insti-

tutionele crisis terecht kwam. Soms resulteerden deze crises in hervormingen in het 

vreemdelingenbeleid, maar niet altijd. 

Het vreemdelingenvraagstuk is niet alleen een onvoorspelbaar, maar ook een com-

plex vraagstuk. De komst van vreemdelingen heeft economische en demografische 

aspecten, maar gaat ook over burgerschap, uitsluiting, acceptatie en integratie. De 

explosieve toename van het aantal immigranten, maar ook de opkomst van extreem-

rechtse politieke partijen, extreem-rechts geweld tegen vreemdelingen en tegenwoor-

dig terrorisme hebben de nationale regeringen onder grote druk gezet en soms ge-

dwongen tot drastische maatregelen in het vreemdelingenbeleid. Immigratie en de 

consequenties daarvan voor een samenleving vormen ook regelmatig een belangrijk 

verkiezingsthema. 

Nederland en Duitsland hebben binnen Europa met relatief grote aantallen asiel-

zoekers te maken gehad. Sinds de toename van het aantal immigranten is het weren 

van asielzoekers en vreemdelingen de belangrijkste tendens in het vreemdelingen-

beleid. Het succes (of falen) van het vreemdelingenbeleid wordt afgemeten aan een 

daling (of toename) van het aantal asielzoekers. Als buurlanden hebben Nederland 

en Duitsland regelmatig op elkaars wetgeving gereageerd. Restrictieve maatregelen in 

het ene land betekenen immers al snel een toename van het aantal asielzoekers in het 

andere. Door een gebrek aan samenwerking tussen lidstaten van de Europese Unie en 

het uitblijven van harmonisatie van het Europese vreemdelingenbeleid, hebben nati-

onale overheden met een reeks van vergelijkbare restrictieve maatregelen gereageerd 

op de toename van asielzoekers en vreemdelingen in het algemeen (zie onder andere 

Joly, 1992; Asbeek Brusse, Broeders en Griffiths, 2004; Cornelius, Tsuda, Martin en 

Hollifield, 2004). Strengere wetgeving bleek elke keer een tijdelijke oplossing omdat 

het aantal asielzoekers in Europa min of meer constant bleef. Dit fenomeen wordt ook 

wel uitgedrukt als ‘waterbed Europa’. 

Duitsland is niet alleen een belangrijk buurland van Nederland, het neemt ook 

een bijzondere positie in binnen het Europese vreemdelingenvraagstuk. Het land 

kreeg, in vergelijking met andere Europese landen, het grootste aantal asielzoekers te 

verwerken. Op het hoogtepunt in 1992 vroegen meer dan 400.000 mensen in Duits-

land om asiel. In Europa als geheel waren dat er 700.000. Duitsland nam in 1992 dus 

bijna zestig procent van het aantal asielzoekers in Europa op in de asielprocedure. Dat 

had enerzijds te maken met de geografische ligging van Duitsland. Tijdens de Koude 

Oorlog ving Duitsland als ‘grensland’ al veel asielzoekers op. Niet alleen uit Oost-Eu-

ropa, maar vanuit de hele wereld. Een belangrijke vluchtroute voor asielzoekers was 

via Oost- naar West-Duitsland. Een deel daarvan reisde door naar andere Europese 

landen. Anderzijds kreeg Duitsland met veel asielzoekers te maken vanwege haar ge-

nereuze asielrecht. 

De regering van Duitsland heeft altijd zeer sterk aangedrongen op een oplossing 

voor het immigratievraagstuk in Europees verband, met name omdat Duitsland in 

vergelijking met andere Europese landen onevenredig veel asielzoekers kreeg. Na de 

val van het IJzeren Gordijn ontstond een golf van defensieve maatregelen in Duits-

land. Uitsluiting van immigranten werd een belangrijk uitgangspunt voor het beleid. 

Duitsland vervulde in die zin voor veel andere West-Europese lidstaten, waaronder 

Nederland, een voorbeeldfunctie in het doorvoeren van hervormingen. Het Duitse 

streven naar harmonisatie van het asielbeleid had niet alleen te maken met het on-

evenredig grote aantal asielzoekers. De Duitse regering streefde naar een Europese op-

lossing vanwege het controversiële karakter van de inperking van rechten van asielzoe-

kers in Duitsland. De Duitse regering hoopte dat Europa het voortouw zou nemen, 

zodat Duitsland Europese richtlijnen zou kunnen volgen.12 

De vreemdelingensector is zowel in Nederland als in Duitsland een relatief jonge 

sector. Vanaf de jaren zeventig in Duitsland en vanaf de jaren tachtig in Nederland 

maakt de sector in beide landen tot op de dag van vandaag een turbulente ontwikke-

ling door. De sector is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoe-

ring van wet- en regelgeving ten aanzien van personen die niet de nationaliteit hebben 
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van het land waarin ze verkeren (denk aan illegalen en asielzoekers). Daarnaast heeft 

de sector ook nog vele andere taken die betrekking hebben op niet-ingezetenen, het 

verstrekken van visa en de naturalisatieprocedure. In dit onderzoek staan crises cen-

traal die betrekking hebben op de taken en verantwoordelijkheden van de vreemde-

lingensector ten aanzien van illegalen en asielzoekers. 

1.5 
Vier institutionele crises

Bij de casusselectie voor dit onderzoek heb ik gekozen voor vier perioden van insti-

tutionele crises die een belangrijke fase markeren in de geschiedenis van het immi-

gratievraagstuk in Nederland en in Duitsland. Twee perioden van institutionele crisis 

vonden halverwege de jaren tachtig plaats. Zowel Nederland als Duitsland werden in 

die jaren geconfronteerd met grote groepen niet-Europese asielzoekers die niet waren 

gevlucht voor een communistisch regime. De Tamil-asielzoekers uit Sri Lanka vorm-

den de eerste groep asielzoekers die in groten getale en ongeorganiseerd naar Europa 

kwam (UNHCR, 2000:157). De Tamils kwamen West-Europa veelal binnen door het 

zogenoemde ‘gat in de Berlijnse Muur’. 

Voor Nederland is de periode tussen 1985 en 1987 onderzocht, waarin met name 

veel Tamils om asiel verzochten.13 De komst van drieduizend Tamils naar Nederland 

leidde destijds tot grote ophef. Nooit eerder waren zoveel asielzoekers in zo’n korte tijd 

naar Nederland gekomen. Door de komst van Tamil-asielzoekers ontstonden grote 

problemen in de opvang.14 Deze periode kan eveneens door een andere ontwikkeling 

worden gekenschetst. De Tamils vormden in Nederland de eerste groep asielzoekers 

die als onechte en economische vluchtelingen werden gezien. De Tamil-crisis is een 

interessante periode om te onderzoeken, omdat zij heeft geleid tot een omslag in het 

denken en organiseren van het asielbeleid in Nederland. 

In dezelfde periode als de Tamil-crisis in Nederland kreeg Duitsland eveneens te 

maken met een sterke toename van het aantal asielzoekers. In 1986 kwamen dagelijks 

honderden asielzoekers West-Berlijn binnen. Dit waren overigens niet alleen Tamils. 

Vanwege de bijzondere geografische en geïsoleerde ligging van de stad in die periode, 

moesten alle asielzoekers in eerste instantie in West-Berlijn opgevangen worden. De 

grote aantallen asielzoekers in West-Berlijn veroorzaakten immense problemen in de 

opvang. Niet alleen in West-Berlijn liepen de spanningen op, ook tussen Oost- en 

West-Duitsland werd de sfeer grimmiger. Oost-Duitsland werd door de West-Duitse 

regering beschuldigd van kwade opzet met betrekking tot het doorlaten van asielzoe-

kers door de Berlijnse Muur. 

Opmerkelijk aan deze periode was dat artikel 16 van de Grondwet (het recht op 

asiel) in de Bondsdag openlijk ter discussie werd gesteld. Tot dan toe was een discus-

sie over artikel 16 op federaal politiek niveau taboe geweest. Een dergelijke discussie 

was begin jaren tachtig, toen in Duitsland het woord onechte asielzoeker allang werd 

gebezigd en de debatten over de komst van asielzoekers zeer hevig waren, nog ondenk-

baar geweest. Tijdens de crisis van 1986 vormde de grondwetswijziging de kern van 

het debat, maar de wijziging kwam er niet. 

De tweede institutionele crisis die voor Duitsland is onderzocht, vond begin jaren 

negentig plaats, vlak na de val van het IJzeren Gordijn. In die periode steeg het aantal 

asielzoekers explosief. Regeringspartij CDU/CSU greep de problemen als gevolg van 

de honderdduizenden asielzoekers aan om artikel 16 van de Grondwet opnieuw ter 

discussie te stellen. Vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp in de Duitse samen-

leving en het feit dat de andere politieke partijen (SPD en FDP) tegen een grond-

wetshervorming waren, kwam het tot zeer emotionele debatten in de Bondsdag. Wat 

in 1986 nog niet mogelijk was, gebeurde in 1993 wel: het asielrecht werd hervormd. 

Omdat het aantal asielzoekers ook in omringende landen sterk steeg, vervulde Duits-

land een voortrekkersrol in een nieuwe golf van restrictieve maatregelen en wetgeving 

in het vreemdelingenbeleid van diverse Europese landen. 

Voor Nederland is tenslotte nog de institutionele crisis in het witte-illegalenbeleid 

onderzocht, beter bekend als de Gümüş-affaire. In de periode 1996-1997 woedde een 

hevig debat over langdurig in Nederland verblijvende illegalen die door de jaren heen 

gedoogd waren en met een sofi-nummer een semi-legaal bestaan hadden opgebouwd. 

De illegale Turkse kleermaker uit Amsterdam, Gümüş, groeide uit tot het symbool 

van deze zogenoemde ‘witte illegalen’. De beslissing van de Immigratie- en Natura-

lisatiedienst (IND) om Gümüş geen verblijfsvergunning te geven in het kader van 

de witte-illegalenregeling, leidde tot ongekend verzet vanuit de bevolking en delen 

van de politiek. De crisis legde de gevolgen van het langdurig gedogen van illegalen 

in Nederland bloot in een periode waarin een groot aantal maatregelen in het leven 

werd geroepen om illegaliteit tegen te gaan. Het ging in deze crisis dan ook niet alleen 

om de familie Gümüş, maar om de positie van (witte) illegalen in het algemeen. De 

crisis leidde tot zeer scherpe verdeeldheid over de witte-illegalenkwestie tussen poli-

tieke partijen, maar ook binnen politieke partijen en in de maatschappij. Desondanks 

kwam de crisis tot een einde zonder verandering van het beleid. 

1.6 
Indeling van het onderzoek

De opbouw van dit proefschrift is als volgt. Hoofdstuk 2 presenteert het theoretisch 

kader dat ten grondslag ligt aan het empirisch onderzoek. Dit hoofdstuk behandelt 
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verschillende auteurs die de crisis-hervormingsthese onderschrijven en/of kritiek heb-

ben op deze these. Vanuit de literatuur zijn drie clusters van actoren onderscheiden 

waarvan wordt verondersteld dat zij vanwege hun functie en positie invloed kunnen 

uitoefenen op de crisisuitkomst. Aan de hand van de verschillende oriëntaties die 

actoren tijdens crises kunnen hanteren, zijn drie hypothesen geformuleerd die als 

leidraad dienen voor het empirisch onderzoek. 

Hoofdstuk 3 bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de begrippen uit het 

theoretisch kader gespecificeerd en geoperationaliseerd. Het tweede deel van hoofd-

stuk 3 gaat in op de methoden die ten grondslag liggen aan dit onderzoek. Hoofdstuk 

4 en hoofdstuk 7 vormen inleidende hoofdstukken op de onderzochte perioden van 

institutionele crises. Ze geven een beknopt overzicht van de ontwikkelingen die voor-

afgingen aan de crisisperioden die in dit onderzoek centraal staan. Op die manier 

worden de crises in een bredere context geplaatst met als doel ze beter te kunnen 

begrijpen. De inleiding op de problematiek wordt beschreven tot de aanvang van de 

crises en dus niet tot op heden. 

In de hoofdstukken 5, 6, 8 en 9 wordt het empirisch onderzoek gepresenteerd. 

Hoofdstuk 5 en 6 beschrijven de twee institutionele crises in het Nederlandse vreem-

delingenbeleid, in hoofdstuk 8 en 9 worden de twee institutionele crises in Duitsland 

gepresenteerd. In elk hoofdstuk wordt het crisisproces nauwkeurig beschreven en ver-

klaringen voor de crisisuitkomst gegeven aan de hand van de theoretische veronder-

stellingen en hypothesen zoals geformuleerd in hoofdstuk 2. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 10 de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. 

Wat leren de vier onderzochte crisisperioden ons over de vreemdelingensector in Ne-

derland en Duitsland, maar ook over de relatie tussen crises en hervormingen? En hoe 

kunnen we de crisis-hervormingsthese nader preciseren? 

Noten

1 Indien naar Europa wordt verwezen, gaat het in het bijzonder om de landen in Centraal- en Noord-
Europa, zoals Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, België 
en Zwitserland. Tenzij anders wordt vermeld. 

2 Migranten zijn mensen die van het ene land naar het andere verhuizen. Asielzoekers zijn vreemde-
lingen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten en in een ander land asiel hebben 
aangevraagd. Vluchtelingen zijn mensen die aannemelijk hebben kunnen maken dat zij moesten vre-
zen voor hun leven in het land van herkomst, vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging of 
nationaliteit, of omdat zij behoren tot een bepaald ras of sociale groepering.

3 Artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag van Genève geeft aan dat personen uit gegronde vrees voor 
vervolging wegens hun ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of hun 
politieke overtuiging in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus.

4 Over de crisis in het gevangeniswezen verwijs ik naar het hoofdstuk ‘Van normale incidenten tot nieuw 
beleid: crisis in het gevangeniswezen’ van A. Boin en S. Resodihardjo, in: Boin, Kuipers en Otten 
(2000). 

5 Over de crisis in de sociale zekerheid verwijs ik naar het proefschrift Cast in Concrete? The Institutio-
nal Dynamics of Belgian and Dutch Social Policy Reform van S. Kuipers (2004).

6 March en Olsen (1989), geciteerd in: Brunsson en Olsen (1993:6,7). 
7 IRT staat voor Interregionaal Rechercheteam. In januari 1989 werden vijf Interregionale Recherche-

teams ingesteld om de georganiseerde misdaad in Nederland op een nieuwe en effectievere wijze te 
kunnen bestrijden. Het IRT Noord-Holland/Utrecht was een van deze vijf rechercheteams.

8 Het instellen van een commissie is overigens een veel gehanteerd crisismanagement-instrument. Tij-
dens de werkzaamheden van een commissie worden de sector en de verantwoordelijke gezagsdragers 
uit de wind gehouden. Door het instellen van een onderzoekscommissie laten gezagsdragers zien dat 
zij de crisis serieus nemen, het nemen van beslissingen en het beantwoorden van vragen die betrekking 
hebben op de crisisproblematiek, kan worden afgehouden zolang de commissie haar werk doet. Deze 
tijdelijke adempauze kan erin resulteren dat wanneer de commissie klaar is met haar onderzoek, de 
aandacht voor de problematiek is verslapt. De resultaten van een commissie kunnen de crisis ook weer 
in volle omvang doen oplaaien. Over de rol van commissies tijdens crises verwijs ik naar het proef-
schrift van S. Dekker, The Politics of Commissions (werktitel - nog niet gepubliceerd).

9 Met betrekking tot de zogenoemde IRT-affaire verwijs ik naar ‘Crisis in de opsporing: de complexiteit 
van crisismanagement’ van S. Dekker, L. de Jongh en S. Luitwieler, in: Boin, Kuipers en Otten (2000), 
en T. Kansil, in: E. Van Thijn, F. Alink en P. Van Dijk (1998). 

10	 Dit onderzoek binnen het NWO-aandachtsgebied Crisis en hervormingen in beleidssectoren is gestart in 
1999. Het empirisch onderzoek voor dit proefschrift is afgerond in 2004.

11 Diverse promotieonderzoeken binnen het NWO-project ‘Crises en hervormingen in beleidssectoren’ 
hebben ook aangetoond dat een institutionele crisis niet per definitie tot hervormingen leidt. 

12 In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de gevoeligheid van het asielrecht in Duitsland.
13 De Tamil-asielzoekers leidden niet alleen in Nederland tot problemen. Ook in bijvoorbeeld Duitsland, 

Zwitserland en Frankrijk vroegen grote groepen Tamils om asiel. 
14 Als gevolg van de komst van Vietnamese bootvluchtelingen (1979-1982) waren er ook grote logistieke 

problemen geweest, maar destijds werden deze problemen niet als verantwoordelijkheid van de over-
heid gezien. Het waren de maatschappelijke organisaties die verantwoordelijk waren voor het onder-
brengen van vluchtelingen en dus ook van de Vietnamezen. Deze organisaties moesten de problemen 
dan ook zelf oplossen. Bovendien kwamen de Vietnamese bootvluchtelingen als uitgenodigde en er-
kende vluchtelingen naar Nederland. De Tamils waren niet erkend, zij kwamen op eigen initiatief en 
kwamen in de asielprocedure terecht. 
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2
Institutionele crises en hervormingen 

2.1 
Hervorming als bedreiging - crisis als kans 
 

In de literatuur over beleidsverandering en bestuurlijke hervorming wordt benadrukt 

dat hervormingsvoorstellen, vanwege vergaande en ingrijpende consequenties, aan-

zienlijke tegenstand ondervinden vanuit de bureaucratie en de maatschappij. Vol-

gens Hay bijvoorbeeld worden fundamentele veranderingen ‘generally associated with 

highly politicized and public debates about the desirability and feasibility of contend-

ing political goals’ (2001:200). Politici zijn niet snel geneigd datgene te veranderen 

wat succesvol is of is geweest (Caiden, 1991:131,135). Hervormingsvoorstellen worden 

door betrokken actoren vaak gezien als ontwrichtend, pijnlijk en bedreigend (March 

en Olsen, 1989; Caiden, 1991:133; Brunsson en Olsen, 1993:20). 

Er zijn veel barrières die het hervormingsproces kunnen frustreren (Caiden, 

1991:133). Belemmeringen kunnen komen van actoren die niet willen meewerken 

of hun steun aan hervormingen intrekken; dit wordt hindermacht genoemd (Baak-

man, 1990, zie paragraaf 4). Volgens Leemans (1976) vormen actoren (individuen of 

groepen) binnen een organisatie of een systeem, zoals een beleidssector, een potenti-

ele machtsbron. De invloed van actoren kan worden aangewend voor het initiëren, 

ondersteunen alsook tegenstand bieden aan hervormingen. Afgezien van individuen 

of groepen van individuen kunnen ook structurele factoren - zoals instituties, een 

besluitvormingsstructuur of ‘padafhankelijkheid’ - belemmeringen opwerpen. Een 

institutie wordt gekenmerkt door een geheel van regels, normen en waarden die tot 

een structuur zijn geworden en daardoor het handelen van individuen binnen de 

organisatie (of groep van organisaties) bepalen en tot een routine maakt. Geïnstitu-

tionaliseerde structuren worden gezien als star en daardoor moeilijk veranderbaar. 

Oorzaak daarvan is dat ontwikkelingen binnen instituties worden beïnvloed door 

vaste patronen, routines en structuren die zich in het verleden hebben ontwikkeld 

en door de tijd heen zijn beklijfd. Dat betekent dat de historische ontwikkeling van 

een institutie van belang wordt geacht voor de toekomstige koers. Deze zogenoemde 

padafhankelijkheid (path dependency) kan een beperkende rol spelen ten aanzien van 

de wil om te hervormen (Peters, 1999). Tenslotte kunnen barrières ook ontstaan door 

internationale regelgeving die in strijd blijkt met de nationale regelgeving. 

Hervormingsvoorstellen bieden geen garantie voor verbetering. Er bestaat altijd 

een risico dat hervormingen niet de verwachte en gehoopte verbeteringen tot gevolg 

hebben. Sterker nog, de veranderingen kunnen de situatie ook verergeren, waardoor 

de het hele hervormingsproces voor niets blijkt te zijn geweest (Caiden: 1991:139). 

Volksvertegenwoordigers of (delen van) de samenleving kunnen de uitkomsten van 

een hervormingsproces als teleurstellend ervaren. Daardoor kan het vertrouwen in 

politici, maar ook in een beleidssector worden beschadigd. Een hervormingsproces is 

daarom een kwetsbaar proces voor zowel de betrokken actoren als voor een beleids-

sector (Caiden, 1991:139). 

Een dominante gedachte binnen de literatuur die beleid- en organisatieveran-

dering probeert te verklaren, is dat een bureaucratie wordt gekenmerkt door lange 

perioden van stabiliteit en incrementalisme. Fundamentele hervormingen binnen 

beleidssectoren komen nauwelijks voor en zijn dan ook geen routinematige proces-

sen. De normale beleidsdynamiek binnen sectoren wordt doorgaans gekenmerkt door 

incrementalisme. Een beleidsmaker of politicus is zich bewust van de (hinder)macht 

van de verschillende organisaties die, met uiteenlopende belangen, onderdeel uitma-

ken van een beleidssector. Wanneer binnen een beleidssector sprake is van (relatief ) 

evenwicht tussen de sector en haar omgeving zijn veranderingen beperkt. Handelin-

gen binnen de sector zullen dan ook gericht zijn op het behouden van stabiele relaties 

en bestaande regels. Daardoor zullen institutionele structuren niet snel en drastisch 

veranderen, maar eerder geleidelijk (March en Olsen, 1989:61; Baumgartner en Jones, 

1993:12,13). In democratieën worden hervormingen ‘binnengesmokkeld’, niet ‘afge-

kondigd’ (Lindblom, 1979:520). 

Perioden van incrementalisme en routine vormen echter maar een deel van het 

verhaal. Soms worden lange perioden van stabiliteit afgewisseld door korte episoden 

van heftige veranderingen (Crozier, 1964:196). Baumgartner en Jones (1993) hebben 

deze gedachte uitgewerkt in het punctuated equilibrium-model. In dit model wordt 

beleidsvorming gekarakteriseerd door lange perioden van stabiliteit en korte perioden 

van verandering. Slechts op sommige momenten worden hervormingen door domi-

nante coalities van partijen als onvermijdelijk gezien, bijvoorbeeld wanneer na een 

fiasco of schandaal reeds langer sluimerende externe kritiek op het functioneren van 

een beleidssector niet langer kan worden ontkend (Caiden, 1991:132). ‘These dynam-

ics [van een kritiek moment, FA] are driven by the changing allocation of attention 

by national political leaders, the media, and the public, and by the ability of policy-
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makers to appeal to different institutional venues for decision making by raising new 

understanding of old issues’ (Baumgartner en Jones, 1993).

Instituties vormen belangrijke barrières voor hervormingen. Ze kenmerken zich 

door vaste structuren en routines die het handelen van individuen binnen de orga-

nisatie bepalen. Instituties worden doorgaans gekenschetst als statisch en rigide en 

zullen daarom, zo is de gedachte, niet makkelijk veranderen (Crozier, 1964). ‘Their 

virtues are permanence, continuity, reliability, dependability, solidity. They are de-

signed to systemize, routinize, socialize, and enforce’ (Caiden, 1991:131). Dat neemt 

niet weg dat instituties wel degelijk kunnen veranderen (Goodin, 1996; Leeman, 1976; 

Perrow, 1986). Maar het idee dat instituties doelbewust kunnen worden veranderd in 

elke willekeurige vorm, is volgens March en Olsen problematisch. Grote doelbewuste 

en structurele hervormingen van bijvoorbeeld wetgeving komen slechts incidenteel 

voor (1989:56). 

Hervormingen komen in gevestigde beleidssectoren dus niet zo vaak voor, maar 

als ze dan toch plaatsvinden, spelen crises van uiteenlopende aard daarbij een belang-

rijke ‘aanjagende’ rol, volgens de communis opinio in de literatuur over beleid- en 

organisatieverandering. Crises, zo wordt vaak verondersteld, maken fundamentele 

veranderingen mogelijk (Crozier, 1964; Leemans, 1976; Caiden, 1991; Olsen, 1991; 

Brunsson en Olsen, 1993; Baumgartner en Jones, 1993; Keeler, 1993; Kingdon, 1995; 

Olsen en Peters, 1996; Dogan en Higley, 1998; Cortell en Peterson, 1999; Boin en  

’t Hart, 2000, ’t Hart, 2000; Hay, 2001, 2002). 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van deze literatuur uiteengezet hoe het ver-

onderstelde verband tussen crises en hervormingen er uitziet. In paragraaf 2 worden 

verschillende auteurs besproken die de crisis-hervormingsthese onderschrijven en/of 

bekritiseren. Aan de hand van de kritiek op de crisis-hervormingsthese onderscheid ik 

drie condities die, naast het bestaan van een crisis, van invloed lijken te zijn op het al 

dan niet doorvoeren van beleidsverandering. In paragraaf 3 tot en met 5 worden deze 

condities uitgewerkt in hypothesen. 

2.2 
Van crisis tot hervorming? 

Crises worden in algemene termen beschreven als ‘a serious threat to the basic struc-

tures or the fundamental values of a system which under time pressure and highly 

uncertain circumstances necessitates making critical decisions’ (Rosenthal, Charles en 

’t Hart, 1989:10). Deze zogenoemde ‘omnibus-definitie’ roept verschillende associaties 

op, zoals de uitbraak van een dodelijk virus (SARS1, vogelgriep of pokken), economi-

sche crises (massale werkloosheid, armoede), oorlog, natuurrampen of terrorisme. 

Verschillende gebeurtenissen of ontwikkelingen kunnen tot diverse typen crises 

leiden, maar altijd zijn onzekerheid, dreiging en urgentie factoren die tijdens crises 

een belangrijke rol spelen. Het wetenschappelijk onderzoek naar crises is lange tijd 

beperkt gebleven tot het onderzoek naar oorlogen, natuurrampen of terrorisme, ook 

wel de traditionele of klassieke crises genoemd. Dit soort crises gaat vaak gepaard met 

doden, gewonden of grootschalige materiële schade. Andere typen crises zijn ook 

mogelijk, namelijk crises die betrekking hebben op het functioneren van een (poli-

tieke) organisatie of de uitvoering van het beleid (Rosenthal, Boin, Kleiboer en Otten, 

1998:12). In het laatste geval spreken we van institutionele crises.

Binnen het openbaar bestuur doen zich met enige regelmaat crises voor. Enkele 

voorbeelden zijn de crises in de veeteelt, zoals de varkenspest, gekke-koeienziekte 

(BSE) en vogelpest. De intensieve veehouderij bleek kwetsbaar na uitbraak van di-

verse dierziekten. De hele keten kampte volgens de minister van Landbouw met 

tekortkomingen op economisch, ecologisch en sociaal gebied.2 De grenzen van het 

toelaatbare waren voor diverse organisaties binnen de sector bereikt. De Commissie 

Wijffels (2001), ingesteld naar aanleiding van de uitbraak van de diverse dierziekten, 

kwam vervolgens met een agenda voor een nieuwe inrichting van de sector.3 

Problemen binnen de socialezekerheidssector leidden begin jaren negentig even-

eens tot een crisis. Nederland werd door de toenmalige premier Lubbers ‘ziek’ ver-

klaard door de dreiging van meer dan 1 miljoen Nederlanders met een arbeidson-

geschiktheidsuitkering (Kuipers, 2004:186).4 Vergelijkbare crises in de veeteelt en de 

sociale zekerheid hebben zich in diverse Europese landen afgespeeld. 

In deze studie wordt de term crisis gebruikt om kritieke fasen in de geschiedenis 

van beleidssectoren aan te duiden. Een beleidssector wordt gevormd door een (com-

plex) samenstel van organisaties en actoren rondom een bepaald onderwerp die in 

meer of mindere mate van elkaar afhankelijk zijn voor de totstandkoming van beleid 

(zie verder paragraaf 5). We spreken van een institutionele crisis wanneer tijdens zo’n 

kritieke periode de institutionele structuur van een beleidssector expliciet ter discussie 

komt te staan en legitimiteit verliest. De institutionele structuur van een beleidssector 

bestaat uit zowel de organisatie van het besluitvormingsproces als de normen en waar-

den die ten grondslag liggen aan het beleid. In dit onderzoek wordt van een instituti-

onele crisis gesproken wanneer een beleidssector in een relatief kort tijdsbestek wordt 

geconfronteerd met duidelijke en aanhoudende signalen van afnemende politieke en 

maatschappelijke steun voor zijn functioneren (Boin en ’t Hart, 2000:12). 

De crisis-hervormingsthese 
Als het functioneren van een sector ter discussie staat, leidt dat in samenleving en 

politiek tot de verwachting dat er actie ondernomen wordt om de problemen op 
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te lossen. Niet zelden leidt een crisis tot voorstellen om ingrijpende structuur- en 

beleidsveranderingen door te voeren. Crises worden zodoende in verband gebracht 

met hervormingen. In deze lijn van argumentatie vindt de crisis-hervormingsthese 

haar oorsprong (Boin en ’t Hart, 2000). De achterliggende gedachte van deze these 

is dat door een crisis een gunstige gelegenheidsstructuur voor hervormingen ontstaat 

omdat barrières, zoals regels en routines, maar ook normen en waarden ten aanzien 

van het beleid ter discussie zijn komen te staan. Tijdens perioden van stabiliteit recht-

vaardigt de legitimiteit van een sector ook de institutionele orde ervan. Maar wanneer 

de legitimiteit ter discussie komt te staan, neemt de steun voor de institutionele orde 

en zodoende voor het functioneren van de sector af (zie Scott, 1995:45,46). Doordat 

tijdens crises de legitimiteit van een beleidssector ter discussie staat, kan een crisis tot 

verandering van bestaande instituties en dus hervormingen leiden. De crisis-hervor-

mingsthese legt een direct verband tussen crises en hervormingen, waarbij crises wor-

den gezien als een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om ingrijpende 

veranderingen door te voeren. 

Hervorming in dit verband is niet zomaar een verandering. Een hervorming leidt 

tot het doelbewust doorbreken van continuïteit en opgebouwde routines en regels 

binnen een beleidssector. Een hervorming wordt in dit onderzoek gezien als een fun-

damentele verandering van normen en waarden die ten grondslag liggen aan het be-

leid en/of de organisatie van het beleid (Hall, 1993; Boin en ’t Hart, 2000; ’t Hart, 

2000). De bestaande institutionele structuur wordt, geheel of gedeeltelijk, verworpen 

en vervangen door een nieuwe. Niet alleen de impact van hervormingen is groot, ook 

de reikwijdte. Veranderingen in de ene organisatie kunnen leiden tot een keten van 

veranderingen in andere organisaties. Een dergelijke fundamentele hervorming is te 

vergelijken met een verandering van de derde orde van Hall (1993), dat wil zeggen 

een verandering van het beleidsparadigma. Het beleidsparadigma is volgens Hall het 

raamwerk van algemeen geaccepteerde ideeën en morele principes die als uitgangs-

punt dienen voor de keuze van beleidsdoelstellingen, beleidsinstrumenten en de wijze 

waarop binnen een organisatie met bepaalde vraagstukken moet worden omgegaan 

(1993:279). 

Verandering van de eerste en tweede orde komt volgens Hall overeen met het pro-

ces van ‘normale beleidsvorming’ (1993:279). Dat wil zeggen, een proces waarin beleid 

wordt aangepast zonder dat het beleidsparadigma wordt aangetast. Dergelijke veran-

deringen zijn volgens Brunsson en Olsen gestandaardiseerde veranderingsprocessen 

die leiden tot stabiliteit en continuïteit binnen een organisatie. Een institutionele 

identiteit van een organisatie wordt daardoor geconsolideerd en versterkt (1993:5). 

Een crisisperiode biedt de mogelijkheid om veranderingen die in ‘normale’ tijden 

niet geaccepteerd zouden worden, al dan niet opnieuw, op de agenda te plaatsen en 

door te voeren (Keeler, 1993). Want wanneer er een te groot verschil ontstaat tussen de 

prestaties van een organisatie enerzijds en de verwachtingen en ambities ten aanzien 

van de organisatie anderzijds, kunnen hervormingen op de (beleids)agenda komen 

(Brunsson en Olsen, 1993:6). Crises, zo veronderstellen Baumgartner en Jones (1993), 

vormen daarom zowel een kans als een bedreiging voor bestaande structuren. Crises 

kunnen de incrementele manier van beleidsvorming doorbreken en worden daarom 

gezien als hét moment om grote veranderingen op een snelle manier door te voeren. 

Een periode van crisis wordt dan ook vaak gekenmerkt als een keerpunt (Caiden, 

1991; Dogan en Higley, 1998; Boin en ’t Hart, 2000) en een bron van verandering 

(Cortell en Peterson, 1999).

Crozier meent zelfs dat een crisis de enige manier is om instituties wezenlijk te 

veranderen. Hij concludeert dat ‘… [A] bureaucratic system is not only a system that 

does not correct its behavior in view of its errors; it is also too rigid to adjust without 
crisis to the transformations that the accelerated evolution of industrial society makes more 
and more imperative’ (1964:196). Een bureaucratisch systeem verandert alleen wanneer 

een serieus disfunctioneren zichtbaar is en geen andere alternatieven dan verandering 

mogelijk zijn. De ideeën van Crozier ondersteunen dus de crisis-hervormingsthese. 

Crozier benadrukt dat het initiatief voor hervormingen niet vanuit de organisatie 

zelf komt. Een bureaucratisch systeem houdt hervormingen zo lang mogelijk tegen. 

Machthebbers in de organisatie staan uitermate conservatief en vijandig ten opzichte 

van verandering: ‘Because of the necessarily long delays, because of the resistance 

it must overcome, change in bureaucratic organizations is a deeply felt crisis’ (Cro-

zier, 1964:196). Daarom kan van medewerkers binnen een organisatie niet worden 

verwacht dat zij het initiatief zullen nemen om te hervormen en van leiders binnen 

de organisatie kan niet per definitie worden verondersteld dat zij het beste met de 

organisatie voor hebben. Hervormingen moeten zodoende van buitenaf worden af-

gedwongen; het doorvoeren van hervormingen in een bureaucratische organisatie is 

vaak het gevolg van top-downbeslissingen en externe interventies (Caiden, 1991:138). 

Diegene die het laatste woord hebben, moeten ervan worden overtuigd dat hervor-

mingen onvermijdelijk zijn. 

Crises veranderen volgens Crozier tijdelijk patronen van handelen en groepsre-

laties binnen een organisatie. Tijdelijk, maar dit is wel van doorslaggevend belang. 

Regels worden dan vervangen door persoonlijke autoriteit. Dat wil zeggen dat be-

staande regels niet langer leidend zijn, maar personen boven de regelgeving komen 

te staan. Deze uitzondering wordt getolereerd zolang de problemen niet zijn opgelost 

(1964:196,197). De betrokkenheid van politici en topambtenaren tijdens een crisis 

is, volgens Caiden, noodzakelijk, maar tegen wil en dank: ‘In administrative reform 

they [politici, FA] prefer not to take the lead, to wait and see what the political fall-
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out is likely to be, and to side with reforms that promise immediate rather than long 

term impact’ (Caiden, 1991:135). Over topambtenaren stelt Caiden: ‘Rare at the top is 

the result-oriented entrepreneurial bureaucrat, the crusading reformer, the idealistic 

missionary: more common is the safe task-oriented bureaucrat, the organizational 

politician, the empire builder and domain protector, all of whom are self-interested, 

and when they gang up against reform they are almost unbeatable’ (1991:135,136). 

Zolang actoren binnen de organisatie tegen hervormingen zijn, zal er niet veel ge-

beuren. Afgezien van de beperkingen die voortkomen uit de geïnstitutionaliseerde 

omgeving zullen individuen, of groepen van individuen, het initiatief moeten ne-

men om hervormingen mogelijk te maken. Toch meent Caiden, in tegenstelling tot 

Crozier, dat hervormingen ook vanuit de organisatie zelf kunnen komen. Actoren 

binnen de organisatie moeten ervan overtuigd zijn dat verandering noodzakelijk is. 

Hervormingen die gesteund worden door de politieke top zullen succesvoller zijn in 

de uitvoering (Caiden, 1991:139,140). Voor hervormingen is de tijd nooit echt ‘rijp’; 

het hoogst haalbare is het benutten van kansrijke momenten, en dat zijn crises, aldus 

Caiden (1991:133). 

Ook Leemans gaat ervan uit dat crises aanleiding geven tot veranderingen in een 

bureaucratische organisatie: ‘Crisis is likely to lead to a high distance perception or at 

least to a high degree of annoyance which will instigate members or groups to under-

take reform efforts’ (1976:16). Crises leggen de afstand tussen de feitelijke situatie en 

de gewenste situatie bloot, bovendien leiden zij tot onvrede. De concepten distance 
en annoyance en de mate waarin zij voorkomen, acht Leemans van belang voor het 

al dan niet initiëren van hervormingen. Leemans veronderstelt dat tijdens crises de 

mate van ontevredenheid hoog is en dat de kloof tussen werkelijkheid en wenselijk-

heid groot zal zijn. Net als Caiden benadrukt Leemans dat voor het doorvoeren van 

veranderingen zowel de omgeving van een bureaucratie als de processen en interacties 

binnen een bureaucratie van belang zijn (1976:20). Ontwikkelingen, zowel binnen 

een bureaucratische organisatie als daarbuiten, kunnen tot spanningen leiden en ver-

volgens om verandering vragen. 

De ideeën van de verschillende auteurs over de noodzaak van crises om hervor-

mingen mogelijk te maken komen sterk overeen. Omdat het initiatief tot verandering 

van structuren en processen over het algemeen als een dreiging wordt ervaren, wordt 

verondersteld dat alleen crisissituaties, waarin de druk om te veranderen groot is, 

de rigiditeit van organisaties, regels en routines kan doorbreken om zo hervormin-

gen mogelijk te maken. Zowel de beleid- als organisatietheorie bieden inzichten voor 

dit onderzoek. Veranderingen in beleid en organisatie zijn dan ook nauw met elkaar 

verbonden, veranderingen in beleid kunnen veranderingen in een organisatie teweeg-

brengen en andersom. Diverse auteurs ondersteunen de crisis-hervormingsthese, maar 

stellen eveneens vast dat politici en ambtenaren binnen de bureaucratische organisatie 

een belangrijke rol spelen om de hervormingen daadwerkelijk mogelijk te maken en 

uit te voeren. Actoren binnen de organisatie moeten er niet alleen van overtuigd wor-

den dat hervormingen de enige oplossing vormen, maar ook dat het doorvoeren van 

hervormingen daadwerkelijk mogelijk is. Een crisis en het initiatief om te hervormen, 

zowel van buiten het systeem als van binnenuit, spelen daarbij een cruciale rol. 

Window of opportunity 
Om het idee te duiden dat crises vaak worden gezien als dé mogelijkheid voor beleids-

veranderingen in politieke regimes of beleidssectoren, wordt binnen de bestuurs- en 

beleidswetenschap vaak gebruik gemaakt van de metaforen window of opportunity en 

policy window. Het policy window van Kingdon (1984) is later verfijnd door Keeler 

(1993).5 Volgens Kingdon (1995) vormt een ‘beleidsraam’ voor voorstanders van ver-

anderingen een mogelijkheid om hun ideeën onder de aandacht te brengen om zo-

doende een bepaalde problematiek op de besluitvormingsagenda te plaatsen. Deze 

voorstanders van verandering noemt Kingdon policy entrepreneurs (195:122). In het 

zogenoemde stromenmodel beschrijft Kingdon hoe een bepaalde problematiek op 

de (besluitvormings)agenda terechtkomt, waardoor een beleidsverandering mogelijk 

wordt. Kingdon stelt dat er drie processtromen zijn, namelijk de probleemstroom, de 

politieke stroom en de beleidsstroom. De probleemstroom wordt gezien als een reeks 

van problemen die voortkomen uit maatschappelijke ontwikkelingen. De politieke 

stroom wordt gezien als het geheel van actoren die deelnemen aan het besluitvor-

mingsproces. De beleidsstroom, tenslotte, wordt gevormd door een reeks van beleids-

voorstellen dan wel mogelijke oplossingen voor een probleem. De drie stromen zijn 

grotendeels onafhankelijk van elkaar en vertegenwoordigen processen waarbinnen 

beleidsvoorstellen, het publieke klimaat, acties en problemen vorm krijgen. Als de 

drie stromen samenkomen, is een beleidsverandering mogelijk. Het probleem is dan 

herkend en er is overeenstemming over de ontwikkelde oplossing. Potentiële beper-

kingen, die normaal gesproken veranderingen frustreren, vormen geen obstakel meer 

om een verandering door te voeren (Kingdon, 1995:165). Het moment dat de stromen 

samenkomen noemt Kingdon een window of opportunity. De aanleiding voor een 

window of opportunity hoeft overigens niet per definitie een crisis te zijn. 

Ook Keeler (1993) heeft zich de vraag gesteld onder welke condities regeringen 

bereid zijn ambitieuze hervormingen door te voeren. Twee factoren (in combinatie 

of apart) openen een beleidsraam, namelijk politieke ontwikkelingen en maatschap-

pelijke problemen. Hij verfijnt het beleidsraam van Kingdon door aan te geven dat er 

windows van verschillende groottes zijn, die op hun beurt de mate van de hervorming 

bepalen. Een micro-window leidt tot incrementele veranderingen en een macro-win-
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dow leidt tot grote hervormingen. De grootte van het raam wordt bepaald door de 

grootte van het mandaat van de regering (size of mandate) en de ernst van de crisis 

(severity of crisis, Keeler, 1993:436). Onder mandaat verstaat Keeler de mate waarin een 

regering niet wordt belemmerd, alsook de mate waarin druk vanuit de politiek wordt 

gevoeld om afspraken en verplichtingen na te komen. Een groot mandaat kan het 

gevolg zijn van een overtuigende verkiezingsoverwinning. Een crisis is van belang voor 

het openen van een beleidsraam en kan het mandaat vergroten. Als voorbeeld noemt 

Keeler de verkiezingsoverwinning van Roosevelt in 1932. De Republikeinen waren in 

diskrediet geraakt door de grote economische depressie. Na de enorme verkiezings-

overwinning had Roosevelt een groot mandaat om hervormingen door te voeren. Een 

crisis kan bovendien, door mechanismen van urgentie en angst, een krachtig mandaat 

versterken of zelfs een aanzienlijk beleidsraam openen wanneer er slechts sprake is van 

een mager mandaat (Keeler, 1993:478). 

Cortell en Peterson (1999) hanteren eveneens het begrip window of opportunity. 
Een window of opportunity heeft de potentie om bestaande instituties te transforme-

ren. Voordat hervormingen mogelijk zijn moet sprake zijn van een gebeurtenis die 

om verandering vraagt. Elke zogenoemde trigger, of het nu een crisis is of niet, opent 

een window of opportunity die de mogelijkheid creëert voor structurele hervormingen. 

Maar of er ook daadwerkelijk een institutionele verandering volgt op een window of 
opportunity, is afhankelijk van de acties en belangen van gezagsdragers en van hun 

positie in de institutionele omgeving. Een window of opportunity vormt dus geen vol-

doende voorwaarde voor hervormingen (Cortell en Peterson, 1999:177,183). Gezags-

dragers spelen volgens Cortell en Peterson een cruciale rol. Een trigger als aanleiding is 

van belang, evenals de institutionele verhoudingen tussen actoren, maar gezagsdragers 

vormen het middel tot verandering. Daarbij is een op verandering georiënteerde hou-

ding van gezagsdragers van belang (1999:179-181).

Kritiek op de crisis-hervormingsthese 
In de besproken literatuur wordt de crisis-hervormingsthese over het algemeen onder-

schreven. Institutionele crises lijken een faciliterende de rol te spelen bij het doorvoe-

ren van fundamentele veranderingen. Het functioneren van een sector staat immers 

ter discussie, de prestaties van een sector voldoen niet meer aan de verwachtingen: 

kortom, de institutionele structuur wordt niet meer als legitiem beschouwd. Hoe-

wel een crisis de vraag naar verandering creëert en kansen biedt, wil dat nog niet 

zeggen dat een crisis automatisch condities schept voor een gemakkelijke acceptatie 

en implementatie van initiatieven tot hervorming(en). Crises kunnen tenslotte ook 

andere uitkomsten hebben dan alleen hervormingen. Van een automatisch verband 

tussen crises en hervormingen is geen sprake (Brunsson en Olsen, 1993; Boin en Ot-

ten, 1996; Visser en Hemerijck, 1997; Cortell en Peterson, 1999; Sabatier en Jenkins-

Smith, 1999; Boin en ’t Hart, 2000; Hay, 2001, 2002). ‘Windows of opportunity 

created by international or domestic triggers create a necessary condition for change, 

but even the largest open window does not automatically lead to change’ (Cortell en 

Peterson, 1999:187). 

Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, vormen crises geen noodzakelijke voorwaar-

de, maar uit de literatuur blijkt eveneens dat crises geen voldoende voorwaarde voor 

hervormingen zijn. Diverse casestudy’s waarbij de relatie tussen crises en hervormin-

gen is onderzocht, tonen dat ook aan (Boin, Kuipers, Otten, 2000; Kuipers, 2004).6 

De relatie tussen institutionele crises en hervorming is dus niet zo vanzelfsprekend als 

de crisis-hervormingsthese doet vermoeden. De crisis-hervormingsthese is niet spe-

cifiek genoeg en gemakkelijk weerlegbaar. Een crisis genereert mogelijkheden, maar 

zij kan geen uitsluitsel geven over vragen als wie of wat gebruik kan maken van een 

window of opportunity of de gunstige gelegenheidsstructuur tijdens een institutionele 

crisis. Het is bovendien niet duidelijk waarom de ene crisis wel en andere niet tot 

fundamentele hervormingen leidt. Om meer inzicht te krijgen in het crisisproces en 

de vraag waarom sommige crises wel en andere niet tot hervormingen leiden, is een 

conceptueel raamwerk nodig. 

Aanvullingen op de crisis-hervormingsthese: een actor-gerichte benadering
Beleidsmakers zullen in actie komen om een institutionele crisis op te lossen. Verschil-

lende opties, zoals hervormingen of aanpassingen, zullen worden afgewogen door di-

verse partijen en individuen of groepen van partijen en individuen die betrokken zijn 

bij de crisis en strijden voor hun belangen. Afgezien van de vraag welke actoren het 

proces van beleidsvorming kunnen beïnvloeden (ik kom hier later in deze paragraaf 

op terug), wordt de institutionele context van belang geacht voor de uitkomst van een 

beleidsproces. Door de vraag op te werpen hoe hervormingen als gevolg van crises 

totstandkomen, ontkomen we niet aan het klassieke structure-agency-debat. Om zo-

wel hervormingen als stabiliteit te begrijpen kunnen twee typen verklaringen worden 

gegeven: verklaringen waarbij structurele factoren, gerelateerd aan organisaties respec-

tievelijk instituties, centraal staan en verklaringen waarbij gedragsfactoren, gerelateerd 

aan individuen of actoren, een centrale positie innemen (Hay, 2002). 

Politieke instituties, praktijken, gewoonten en routines vertonen na verloop van 

tijd enige regelmaat ofwel structuur (Hay, 2002:94). Structuur heeft betrekking op de 

setting waarin sociale, politieke en economische gebeurtenissen betekenis krijgen. Zij 

vormt de context waarbinnen besluitvorming plaatsvindt, zoals bestaande wet- en re-

gelgeving, waaronder de Grondwet, het staatsbestel en gevestigde omgangsnormen en 

waarden. Verondersteld wordt dat politiek gedrag gestructureerd wordt door context-
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factoren waarop actoren zelf niet direct invloed hebben. Verklaringen voor politiek 

gedrag en politieke uitkomsten worden gezocht in structurele of contextfactoren. Om 

veranderingen in beleid of een organisatie te kunnen verklaren is het van belang te on-

derzoeken in welke mate en door welke specifieke mechanismen en omstandigheden 

politiek gedrag en daarmee politieke uitkomsten worden beïnvloed. 

Hoewel de politieke en sociale context gestructureerd wordt door regels en rou-

tines, is hij niet allesbepalend. De reden hiervoor zijn handelingen en belangen van 

individuen of groepen van individuen die met elkaar strijden om (nieuw) beleid. 

Verklaringen die aan individuen gerelateerde gedragsfactoren centraal stellen, wij-

zen op de activiteiten of handelingen van actoren, in het bijzonder de mogelijkheid 

van actoren om doelbewust te handelen en bepaalde voornemens te realiseren (Hay, 

2002:94). De mogelijkheden van actoren om de situatie zodanig te presenteren dat 

veranderingen noodzakelijk zijn, is belangrijk voor de steun en het realiseren van 

hervormingen (Hay, 2002:166). De manier waarop actoren steun kunnen mobiliseren 

voor hun acties, heeft onder andere te maken met charisma, karakter, motivatie en de 

intenties en belangen van politieke actoren. In de literatuur over leiderschap wordt 

verondersteld dat gezagsdragers een essentiële rol kunnen spelen in het beleidsproces. 

Tegelijkertijd kunnen actoren niet los worden gezien van de context waarin zij zich 

bevinden. De geïnstitutionaliseerde omgeving is van belang voor de uitkomst van 

pogingen tot hervormingen (Brunsson en Olsen, 1993:4). 

In de kern draait het bij structuur- versus actor-verklaringen om de vraag in hoe-

verre politiek gedrag en politiek handelen worden gevormd door de omgeving waarin 

actoren zich bevinden. Heel kort samengevat komt het erop neer dat structurele ver-

klaringen op zoek zijn naar de condities waaronder gebeurtenissen zich voordoen, 

terwijl actor-verklaringen meer belichten welke strategieën noodzakelijk zijn om een 

bepaalde voorkeur te realiseren binnen de gegeven condities (Hay, 2002:101). De on-

derlinge verbondenheid tussen structuur en actor maakt duidelijk dat beide factoren 

van belang zijn en niet in een analyse mogen ontbreken, wanneer we politieke uit-

komsten willen begrijpen. 

In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheden en beperkingen 

van diverse actoren ter beantwoording van de vraag waarom de ene crisis wel en de 

andere niet tot hervormingen leidt. De nadruk op actoren in plaats van op structurele 

kenmerken lijkt om twee redenen gerechtvaardigd. Ten eerste omdat verondersteld 

wordt dat institutionele crises de rigiditeit van de institutionele structuur kunnen 

doorbreken (Boin en ’t Hart, 2000; Peters, 2000; Boin c.s., 2002). Dat wil zeggen dat 

(geïnstitutionaliseerde) regels en routines minder belemmeringen en barrières opwer-

pen omdat zij niet langer leidend zijn voor het handelen binnen de sector. Tijdens 

crises worden traditionele structuren en processen niet langer als effectief beschouwd 

en vindt een proces van deïnstitutionalisering plaats (Boin en ’t Hart, 2000:11). Door-

dat de legitimiteit voor de institutionele structuur tijdens een crisis is afgenomen en 

de vraag om verandering is ontstaan, wordt de mogelijkheid om af te wijken van de 

gangbare structuur groter geacht tijdens crises dan in perioden van relatieve rust. ‘In-

stitutional instability limits path dependency’ (Boin c.s., 2002). Voorspelbaarheid ten 

aanzien van het handelen van actoren kan daardoor afnemen en plaats maken voor 

onzekerheid. ‘The combination of instability and uncertainty prepares the stage for 

strategic reorientation and critical decisions about the future of the sector’ (Boin en 

’t Hart, 2000:11). Volgens Hay (2002:94) is de voorspelbaarheid van politiek gedrag 

groter naarmate de invloed van politieke structuren groter is. Dat zou betekenen dat 

naarmate de invloed van politieke structuren kleiner wordt, de voorspelbaarheid van 

politiek gedrag afneemt. Omdat tijdens een crisis bestaande regels en routines niet 

langer als legitiem worden beschouwd, ontstaat er per definitie meer ruimte voor 

actoren om af te wijken van de bestaande en gangbare routines dan in stabielere peri-

oden van een beleidssector. 

Ten tweede bieden structurele factoren op zichzelf geen verklaring voor verande-

ring. Structurele factoren leiden tot beperkende condities waaronder actoren kunnen 

handelen, maar kunnen de dynamiek tussen structuur en individu niet verklaren. Er 

zijn grenzen in de mate waarin actoren door structuren worden beperkt (Carlsnaes, 

1992; Howlett en Ramesh, 1995; Hay, 2002). De veronderstelling dat crises een gun-

stige gelegenheidstructuur bieden voor hervormingen, roept de vraag op wie van een 

dergelijke ‘gelegenheid’ gebruik kan (en wil) maken om daadwerkelijk hervormingen 

te realiseren. In de literatuur die beleid- en organisatieverandering probeert te verkla-

ren, wordt de nadruk gelegd op het belang van individuele actoren en duiken zij in 

diverse gedaanten op: de beleidsentrepreneurs van Kingdon (1995), gezagsdragers van 

Cortell en Peterson (1999), de politieke elites van Dogan en Higly (1998), beleids-

makers van Boin en ’t Hart (2000) en de crisismanagers van Boin en Otten (2000). 

‘While contexts present opportunities to actors, it is the conduct of those actors which 

determines the extent to which such opportunities are realised’ (Hay, 2002:165). Ken-

nelijk wordt de combinatie van een crisis en de rol van actoren in het crisisproces 

van belang geacht voor de mogelijkheid om hervormingen door te voeren. Volgens 

Cortell en Peterson schiet juist hier de crisis-hervormingsthese tekort, omdat de rol 

van individuen in het proces van institutionele verandering buiten beschouwing blijft 

(1999:178,179). 
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2.3 
Crises in beleidssectoren 

Niveau van analyse: de beleidssector 
De institutionele crises in dit onderzoek hebben betrekking op beleidssectoren. Het 

concept beleidssubsysteem biedt uitgangspunten om tot een definitie van het begrip 

beleidssector te komen. Een beleidssubsysteem bestaat uit een groot aantal actoren 

die zowel formeel als informeel bij het beleidsonderwerp betrokken zijn. Sommige 

actoren binnen een beleidssubsysteem zijn zeer nauw betrokken bij het beleidsproces, 

terwijl anderen het beleidsproces slechts marginaal kunnen beïnvloeden (Howlett en 

Ramesh, 1995:51). De term ‘actor’ slaat op zowel politieke als maatschappelijke actoren 

op verschillende bestuurlijke niveaus en kan zowel individuen, groepen of organisaties 

betreffen. Actoren binnen een beleidssubsysteem met vergelijkbare of verschillende 

belangen interacteren op verschillende manieren met elkaar en participeren zodoende 

in het beleidsproces. Zij zullen hun eigen doelstellingen en belangen nastreven en 

aan de hand daarvan strategieën bepalen. Door participatie in een beleidssubsysteem 

tracht men het eigen belang te bevorderen om zodoende het beleidsproces te beïn-

vloeden. Via onderhandelingen en concessies kunnen actoren het beleidsproces op 

diverse manieren en in verschillende mate beïnvloeden. 

De manier waarop en de mate waarin belangen kunnen worden omgezet in eisen 

en wensen heeft te maken met de geldende regels, routines, machtsverhoudingen, 

normen en waarden binnen een beleidsubsysteem, oftewel de structuur van een be-

leidssubsysteem. Dit hangt samen met de positie van de verschillende actoren, de 

samenstelling van het netwerk en onderlinge machtsverhoudingen. ‘If context is seen 

as presenting actors with a range of opportunities and constraints, then it is important 

that we acknowledge the invariably uneven distribution of opportunities and con-

straints which they present to different actors’ (Hay, 2002:164). 

Beleidssubsystemen kunnen inzicht geven in de ontwikkeling van beleid binnen 

beleidssectoren, omdat ze inzicht geven in de manier waarop verschillende actoren 

interacteren en het effect van deze interactie op het beleidsproces. ‘In policy formula-

tion the role of policy subsystems is crucial in defining the options placed before deci-

sion-makers’ (Howlett en Ramesh, 1995:186). Vanuit het concept beleidssubsysteem 

is een hebben zich andere concepten gedifferentieerd, zoals beleidsgemeenschappen, 

beleidsnetwerken en advocacy coalitions. Deze concepten onderscheiden zich in struc-

turele zin van elkaar door een beperkte of ruime opvatting van een beleidssubsysteem 

te hanteren, met betrekking tot de samenstelling (wie hebben toegang?) en de ver-

houding of interactie tussen de deelnemers (in hoeverre zijn organisaties wederzijds 

afhankelijk van elkaar?) (zie onder andere Howlett en Ramesh, 1995; Klijn, Koppen-

jan, Termeer, 1995; Sabatier en Jenkins-Smith, 1999; Klijn, Van Bueren, Koppenjan, 

2000). In essentie zijn alle verschillende concepten van beleidssubsystemen gebaseerd 

op belangen. 

De beleidssector vormt het niveau waarop de analyse in dit onderzoek wordt ver-

richt. Bij de definiëring van het begrip beleidssector hanteer ik in dit onderzoek een 

beperkte opvatting van een beleidssubsysteem. Een beleidssector wordt gevormd door 

een netwerk of keten van organisaties rondom een bepaald onderwerp die in meer of 

mindere mate van elkaar afhankelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van 

beleid. Een netwerk van organisaties vormt de context waarbinnen interacties tussen 

verschillende individuen of groepen van individuen vorm krijgen. De individuen of 

groepen van individuen die de organisaties vertegenwoordigen worden ook wel acto-

ren genoemd. 

Een beleidssector kenmerkt zich door een institutionele structuur van formele en 

informele regels. De institutionele structuur is bepalend voor zowel de onderlinge 

verhoudingen tussen organisaties als voor wet- en regelgeving en routines binnen een 

beleidssector. Binnen een beleidssector is sprake van een min of meer stabiel patroon 

van sociale relaties rondom een bepaald beleidsvraagstuk. De interactie tussen de ver-

schillende organisaties binnen de beleidssector (maar ook daarbuiten) leidt tot beleid. 

De keten van organisaties is gezamenlijk verantwoordelijk, van de beleidsontwikke-

ling tot aan de implementatie en uitvoering van het beleid van de sector. 

De verschillende organisaties binnen een beleidssector richten zich op een bepaald 

onderdeel van het beleidsvraagstuk of het besluitvormingsproces en zijn zodoende in 

meer of mindere mate van elkaar afhankelijk. De diversiteit van organisaties die de 

sector vormgeven, hebben dan ook uiteenlopende belangen en streven verschillende 

doelstellingen na. Organisaties binnen een beleidssector kunnen zelfstandig opereren 

of in coalities in de strijd om (nieuw) beleid. Een uitvoeringsorganisatie heeft bij-

voorbeeld andere belangen dan een beleidsdirectie van een ministerie. Voor een uit-

voeringsorganisatie is het van belang om consequent te zijn in de uitvoering van het 

beleid. Van een beleidsdirectie wordt eveneens consistentie verwacht, maar zij moet 

tegelijkertijd meebewegen met de politiek. De uitkomst, het beleid, is onder andere 

afhankelijk van de strategie die door de verschillende organisaties wordt gehanteerd. 

Actoren: gezagsdragers, stakeholders en de makers en uitvoerders van beleid
Een beleidssector maakt onderdeel uit van een groter politiek systeem waarbinnen 

diverse organisaties, vertegenwoordigd door individuen, een cruciale rol vervullen in 

het beleidsproces (Howlett en Ramesh, 1995:50). Teneinde een antwoord te kunnen 

geven op de vraag wie gebruik kan (en wil) maken van de ‘gelegenheid’ om tot hervor-

mingen te komen, is het van belang om ook actoren in de analyse mee te nemen die 
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buiten de beleidssector staan, maar vanwege hun rol of functie wel invloed kunnen 

(of willen) uitoefenen op het besluitvormingsproces tijdens crises. Het openen van 

de zogenoemde black box van het crisisproces kan inzicht bieden in de vraag welke 

mogelijkheden actoren hebben, hoe actoren inhoud geven aan hun handelingen en 

strategieën en wie verandering tot stand kunnen brengen binnen de specifieke context 

waarin zij zich bevinden. Door de dynamische relatie tussen actoren en structurele 

factoren is het van belang om rekening te houden met de specifieke context waarbin-

nen de verschillende actoren zich bevinden. Of een omwenteling zich voordoet is im-

mers niet uitsluitend afhankelijk van de verschillende belangen en interesses van ac-

toren, maar ook van de mogelijkheden en barrières binnen een geïnstitutionaliseerde 

structuur (zie onder andere Hay, 2002:166; Howlett en Ramesh, 1995:50-51). 

De samenstelling van beleidssectoren en de actoren die binnen deze sectoren in-

vloed kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces, verschillen per beleidssector, 

per land, per periode en ook per crisis. Daardoor kan voorafgaand aan het empirisch 

onderzoek niet worden vastgesteld welke actoren tot de grotere beleidsgemeenschap 

gerekend moeten worden en welke niet. De identificatie van actoren in het beleids-

proces en de mate waarin zij in dit proces van belang zijn, is een empirische vraag 

en kan daarom niet vooraf worden beantwoord (Howlett en Ramesh, 1995:52). Des-

alniettemin kan van een aantal actoren vanuit hun functie verwacht worden dat zij 

betrokken zullen zijn bij de crisis, alsook invloed zullen proberen uit te oefenen op 

de crisisuitkomst. Zodoende staan drie clusters van actoren centraal die gezamenlijk 

het beleidsproces vormgeven, namelijk: gezagsdragers, stakeholders en de makers en 

uitvoerders van beleid. Alle actoren hebben verschillende doelstellingen die zij nastre-

ven door deel te nemen aan het beleidsproces. Om meer inzicht te krijgen in wat zich 

afspeelt tijdens een crisis, wordt met name gekeken naar de strategieën en mogelijk-

heden die de doelstellingen van deze actoren vormgeven. Op deze manier hopen we 

de crisis-hervormingsthese nader te kunnen preciseren.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de vragen wie deze actoren 

precies zijn en hoe zij van invloed lijken te zijn op de crisisuitkomst. Wat en wie kan 

de vanzelfsprekendheid van geïnstitutionaliseerde routines en regels doorbreken en 

hoe kan hindermacht gebroken worden? Welke strategieën hanteren actoren? Wan-

neer en onder welke omstandigheden veranderen actoren en organisaties van tegen-

standers van hervormingen in voorstanders of andersom? 

2.4 
Gezagsdragers 

De rol van gezagsdragers
Leiderschap en de rol van gezagsdragers in het algemeen worden in de literatuur die 

beleid- en organisatieverandering probeert te verklaren, van belang geacht voor her-

vormingsprocessen. Gezagsdragers lijken een cruciale rol te vervullen in het verloop 

van de crisis en de crisisuitkomst. Politieke gezagsdragers zijn sleutelfiguren op het 

hoogste politieke niveau. Onder gezagsdragers verstaan we de individuele leden van 

de regering: ministers, staatssecretarissen en de (minister-)president. Het zijn actoren 

die politieke verantwoordelijkheid dragen voor de problematiek die tot een crisis heeft 

geleid. Een minister of staatssecretaris is uit hoofde van zijn of haar positie verant-

woordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan en zodoende voor het functione-

ren van de sector. Politieke gezagsdragers hebben, vanwege de sleutelpositie binnen 

een sector, niet alleen de macht en de autoriteit om keuzes te maken, maar ook de 

verantwoordelijkheid. Tijdens een crisis geven zij dan ook richting, al dan niet samen 

met andere actoren, aan het crisismanagement. Het crisismanagement is het daadwer-

kelijk (be)sturen van de crisis onder leiding van gezagsdragers. 

Een crisisperiode is een periode waarin op grote schaal sprake is van politieke en 

maatschappelijke ontevredenheid en afnemende politieke steun voor het functioneren 

van een sector. De hoge druk tijdens een institutionele crisis heeft in eerste instantie 

met name voor gezagsdragers consequenties: er moeten maatregelen worden geno-

men. Gezagsdragers worden immers verantwoordelijk gehouden voor de problemen 

en het daarmee gepaard gaande gebrek aan vertrouwen in een beleidssector. Er wordt 

van hen verwacht dat zij de crisis tot een goed einde brengen. Dogan en Higley (1998) 

menen dat beslissingen die op zulke momenten worden genomen, vaak cruciaal zijn 

voor de uitkomst van een crisis. Het is volgens Boin en ’t Hart dan ook zo dat ‘[C]risis 

management matters’ (2000:23; zie ook Boin en Otten, 2000). Gezagsdragers vormen 

het middel tot verandering (Cortell en Peterson, 1999:181).

Gezagsdragers kunnen tijdens crises een bepaalde mate van autonomie verkrijgen 

die ze op verschillende manieren kunnen aanwenden (zie March en Olsen, 1989; Kee-

ler, 1993; Dogan en Higley, 1998). Enerzijds kan de verworven autonomie gebruikt 

worden om fundamentele veranderingen te initiëren die in meer stabiele perioden 

geen kans van slagen zouden hebben gehad. Anderzijds kunnen gezagsdragers de ver-

worven autonomie gebruiken om gewenste veranderingen tegen te houden. Zij zijn 

immers degenen die uiteindelijk beslissen of er wel of geen hervormingen worden 

doorgevoerd. Het is dan ook afhankelijk van de belangen en acties van gezagsdragers 

of er ook daadwerkelijk een hervorming volgt op een window of opportunity (Cortell 
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en Peterson, 1999:177). Beslissingen en handelingen van gezagsdragers hangen samen 

met de intenties danwel de oriëntatie van die gezagsdragers. 

De rol van gezagsdragers en de kans op hervormingen
Met name de voorkeuren en de oriëntatie van gezagsdragers worden van belang geacht 

voor het verloop van de crisis (Brunsson en Olsen, 1993; Olsen en Peters, 1996; Cortell 

en Peterson, 1999; Boin en ’t Hart, 2000; ’t Hart, 2000; Peters, 2000). De oriëntatie 

van gezagsdragers heeft betrekking op de mate waarin zij wel of niet hervormingsge-

richt zijn met betrekking tot een oplossing voor de crisis. Onder oriëntatie verstaan 

we een expliciete gerichtheid of stellingname door middel van uitspraken, standpun-

ten of voorstellen van een individu (of een organisatie). Afgezien van een duidelijke 

intentie (in dit onderzoek voor of tegen hervormingen) gaat het eveneens om het 

feitelijke gedrag.  Dat wil zeggen dat een veranderingsgezinde oriëntatie ook leidt tot 

het indienen van voorstellen voor verandering. Om een hervormingsvoorstel daad-

werkelijk doorgevoerd te krijgen is onder meer de politieke stijl en de gehanteerde 

strategie, in dit geval van een gezagsdrager, van belang om voldoende voorstanders 

van hervormingen te vinden (zie hoofdstuk 3, paragraaf 4).  

Boin et al. (2002; zie ook Boin en ’t Hart, 2000 en Alink et al., 2001) onderschei-

den twee uitersten op het continuüm van mogelijke oriëntaties, namelijk: hervor-

mingsgericht en behoudend. Wanneer sprake is van een behoudende oriëntatie zijn 

gezagsdragers gericht op herstel van de legitimiteit van een sector binnen de bestaande 

structuren (Boin en ’t Hart, 2000:21). De kernwaarden en basisstructuren van een 

organisatie of van het beleid worden beschermd en verdedigd tegen bedreigingen van 

buitenaf (’t Hart en Van Hoven, 2004:94). Het doel van gezagsdragers zal zijn het 

vertrouwen en zodoende de legitimiteit van een beleidssector te herstellen zonder 

hervormingen. Er worden dan ook geen voorstellen gedaan om de beleidssector fun-

damenteel te wijzigen. De voorstellen van gezagsdragers zijn kleinschalig van aard en 

eventuele aanpassingen van het beleid zijn tijdelijke maatregelen. Een behoudende 

oriëntatie van gezagsdragers houdt in dat veranderingen alleen plaatsvinden binnen 

de bestaande structuur van een beleidssector. 

Het hanteren van een behoudende oriëntatie is geen gemakkelijke opgave tijdens 

een crisis. Gezagsdragers met een behoudende oriëntatie willen immers proberen de 

legitimiteit van een organisatie te herstellen binnen de bestaande institutionele struc-

tuur. Maar tijdens een crisis wordt er juist om verandering gevraagd. Het is moeilijk 

om datgene te verdedigen wat tijdens een crisis onder druk staat en ter discussie wordt 

gesteld. 

Een hervormingsgerichte oriëntatie kenmerkt zich door de intentie tot vernieu-

wing en institutionele herdefiniëring van de beleidssector (Boin en ’t Hart, 2000:21). 

Een oriëntatie gericht op hervormingen is te herkennen aan de retoriek van de ge-

zagsdragers. Een hervormingsgerichte gezagsdrager zal geen mogelijkheid onbenut 

laten om anderen ervan te overtuigen dat hervormingen de enige oplossing voor de 

crisis zijn. Retoriek alleen is echter niet voldoende. Om van een hervormingsgerichte 

oriëntatie te spreken moeten gezagsdragers ook daadwerkelijk het initiatief nemen om 

hervormingen door te voeren. De mate waarin gezagsdragers voorstellen doen voor 

fundamentele veranderingen in het beleid of de organisatie van de sector, duidt op een 

meer of minder hervormingsgerichte oriëntatie. 

In hoeverre gezagsdragers daadwerkelijk bij machte zijn om het crisisverloop te 

kunnen beïnvloeden is onduidelijk, maar voor het bewerkstelligen van hervormin-

gen wordt op verandering georiënteerd handelen bij gezagsdragers van belang geacht 

(Cortell en Peterson, 1999:179-181,188,189; Boin en ’t Hart, 2000). De druk van bui-

tenaf om te veranderen is tijdens een crisis groot. Dat is echter niet genoeg, menen 

Cortell en Peterson. Belangrijker is een crisis die gezagsdragers kan doen geloven dat 

niets doen de situatie zal verergeren (1999:188). ‘Wanneer het de top aan motivatie 

ontbreekt, is het vrijwel onmogelijk om momentum voor hervormingen op gang te 

brengen of te houden’ (’t Hart, 2000:33). Afgezien van motivatie zullen de handelin-

gen en acties van gezagsdragers ook daadwerkelijk gericht moeten zijn op het mogelijk 

maken van hervormingen. Bovendien is de manier waarop gezagsdragers opereren 

van belang om de kans op hervormingen te vergroten. Wanneer gezagsdragers hun 

veranderingsvoorstellen kunnen presenteren als zijnde onvermijdelijk, wenselijk en 

haalbaar, neemt de kans op hervormingen toe (’t Hart, 2000:34). Daarbij is het van 

belang dat de plannen een duidelijke focus hebben en goed gedefinieerd zijn, niet 

te breed en algemeen (Brunsson en Olsen: 1993:24). Bovendien, zo stellen Brunsson 

en Olsen, is de kans groter dat hervormingen slagen als hervormingsvoorstellen in 

overeenstemming zijn met de langetermijntrend in de maatschappij, zowel nationaal 

als internationaal, dan wanneer de voorstellen tegen de stroom ingaan (1993:23). Hoe 

meer voorstanders van hervormingen, hoe groter de kans dat hervormingsvoorstellen 

slagen (’t Hart, 2000:31). Zowel Brunsson en Olsen als ’t Hart zijn van mening dat het 

vinden en instandhouden van steun cruciaal is om het verzet tegen hervormingsvoor-

stellen te overwinnen. Daarvoor zullen cruciale ‘vetospelers’ moeten worden over-

tuigd van het belang van hervormingen. 

In de redenering van de crisis-hervormingsthese worden crises gezien als een kans 

- een window of opportunity. In die zin zou men verwachten dat een crisis tot een 

hervormingsgerichte oriëntatie bij gezagsdragers leidt. Er doet zich immers een kans 

voor die niet gebruikelijk is. Hoewel de institutionele structuur van een beleidssector 

tijdens een crisis ter discussie staat, nemen gezagsdragers met een hervormingsgerichte 

oriëntatie een aanzienlijk risico. Aangezien hervormingen over het algemeen tot grote 
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weerstand leiden, zullen gezagsdragers veel overtuigingskracht nodig hebben om de 

hervormingsvoorstellen geaccepteerd te krijgen. Gezagsdragers kunnen proberen een 

window of opportunity te benutten, maar ze zullen eveneens rekening moeten hou-

den met politiek en maatschappelijk verzet en de mogelijkheid dat het hen niet lukt 

om tegenstanders te overtuigen. Hervormen is, zelfs tijdens een crisis, geen risicoloze 

onderneming. Hervormingsvoorstellen hebben een groot afbreukrisico voor gezags-

dragers, omdat het onzeker is of er voldoende medestanders voor hervormingen zijn 

en of de hervormingen het gewenste resultaat zullen hebben (zie paragraaf 1 van dit 

hoofdstuk). Het veel gehoorde idee dat crises belemmeringen wegnemen en hervor-

mingen vergemakkelijken is niet alleen naïef, stellen Boin en ’t Hart, maar ook niet 

terug te vinden in de praktijk. ‘[I]n the thick of the crisis, reform is not a priority for 

crisis leaders. They are under tremendous pressure to bring things back to normal 

first’ (2003:549). Het beschermen en behouden van de institutionele structuur van een 

beleidssector is een van de belangrijkste doelstellingen van een gezagsdrager (Terry, 

2003:24). Indien een gezagsdrager inzet op hervormingen, kan dat door actoren in de 

omgeving van een beleidssector worden geïnterpreteerd als een bevestiging van falend 

beleid. Dat zou consequenties kunnen hebben voor de positie van gezagsdragers bin-

nen beleidssectoren. 

Samengevat kunnen we stellen dat de invloed van gezagsdragers belangrijk wordt 

geacht voor de crisisuitkomst. Hervormingen brengen, ook tijdens crises, risico’s met 

zich mee voor gezagsdragers. Om beperkingen vanuit de institutionele structuur en/of 

de omgeving van de beleidssector te doorbreken wordt een behoudende oriëntatie, 

gericht op reparatie, niet bevorderlijk geacht voor het doorvoeren van hervormin-

gen.  Hervormingen lijken pas een kans te krijgen als de handelingen en acties van 

gezagsdragers gericht zijn op hervormingen. Maar ondanks het breed gedragen idee 

dat crises hèt moment zijn om hervormingen te initiëren en door te voeren, stellen 

gezagsdragers zich tijdens een crisis niet zonder meer hervormingsgezind op (Baum-

gartner en Jones, 1993:14; Caiden, 1991). Dit blijkt eveneens uit een, zij het beperkt, 

aantal verschillende Nederlandse casestudy’s (Boin, Otten, Kuipers, 2000). Om de 

vanzelfsprekendheid van geïnstitutionaliseerde regels en routines, maar ook hinder-

macht te doorbreken wordt een op hervormingen gerichte oriëntatie bij gezagsdragers 

van belang geacht, mede omdat gezagsdragers als sleutelactoren van het crisismanage-

ment worden gezien. Op grond van het voorafgaande kan de volgende hypothese 

geformuleerd worden: de kans op hervormingen neemt toe wanneer de oriëntatie van 
gezagsdragers gericht is op hervormingen als reactie op een institutionele crisis. 

2.5 
Stakeholders 

De rol van stakeholders 
Naast gezagsdragers kunnen andere actoren in de politieke arena van invloed zijn op 

het verloop van de crisis en de crisisuitkomst, namelijk actoren met een controlerende 

taak. Daaronder verstaan we de gekozen en aangewezen volksvertegenwoordiging op 

de verschillende bestuurlijke niveaus in een land. Het gaat hierbij dus onder andere 

om parlementsleden, partijvoorzitters, maar ook burgemeesters, wethouders en, in 

Duitsland, deelstaatpresidenten. Deze politieke actoren worden ook wel stakeholders 

genoemd. 

Stakeholders spelen zonder meer een rol tijdens crises. Tijdens een crisis is er im-

mers meer dan gemiddelde aandacht voor de problematiek in het parlement (afgezien 

van de aandacht in de media en onder de bevolking). Kamerleden stellen vragen en 

kunnen de verantwoordelijke gezagsdragers voor een debat naar de Kamer roepen. 

Als volksvertegenwoordigers hebben Kamerleden immers de taak om de regering en 

haar beleid, dat tijdens een crisis fundamenteel ter discussie staat, te controleren. De 

verschillende politieke partijen bepalen hun standpunt, waarbij de fractievoorzitter, 

woordvoerder en partijvoorzitter een prominente rol vervullen. 

De mate van betrokkenheid van andere politieke actoren dan gezagsdragers is 

afhankelijk van de reikwijdte van de problematiek die tot de crisis heeft geleid. Dat 

wil zeggen dat de betrokkenheid van stakeholders wordt bepaald door de vraag in 

hoeverre de problemen die tot de crisis hebben geleid, zich beperken tot een onder-

deel (een organisatie of een groep van organisaties) van de beleidssector of dat de pro-

blematiek ook betrekking heeft op andere beleidssectoren, danwel op lagere niveaus 

van de overheid. 

Bij de uitbreiding van Schiphol spelen bijvoorbeeld niet alleen diverse staatsse-

cretarissen en ministers een rol, maar ook wethouders, lokale politieke partijen en 

actoren uit de provincie en gemeenten. Hoewel de rijksoverheid de regelgeving voor 

Schiphol bepaalt en zij verantwoordelijkheid draagt, is de rijksoverheid afhankelijk 

van de mogelijkheden en middelen die gemeenten rondom Schiphol bieden. Wan-

neer bijvoorbeeld aan- of uitvliegroutes geluidsproblemen veroorzaken, spelen bur-

germeesters en wethouders een rol vanwege hun verantwoordelijkheid voor datgene 

wat zich binnen de gemeente afspeelt. 

De rol van stakeholders en de kans op hervormingen
Met betrekking tot de invloed van stakeholders op het verloop van een crisis in een 

beleidssector op nationaal niveau kan een tweedeling worden gemaakt. De moge-
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lijkheden van parlementsleden om het besluitvormingsproces te beïnvloeden zijn nu 

eenmaal anders dan die van politieke actoren op andere niveaus van de overheid. 

De volksvertegenwoordiging zoals die in Nederland en Duitsland functioneert, heeft 

verschillende bevoegdheden om haar controlerende taak te kunnen uitvoeren. Zij is 

daardoor in staat om op een actieve manier het crisisproces te beïnvloeden. Te denken 

valt aan het recht van initiatief of amendement. Maar zij kan ook schriftelijke vragen 

stellen, moties indienen en gebruikmaken van het recht om de verantwoordelijke 

bewindspersoon naar de Kamer te roepen voor een debat. Het zwaarste middel ter 

controle van de regering is het recht van enquête.7 Volksvertegenwoordigers hebben, 

ook tijdens een crisis, de mogelijkheid om te sturen. Zij kunnen gericht invloed aan-

wenden in een poging eigen voorkeuren te realiseren. Met andere woorden, de volks-

vertegenwoordiging heeft ‘realisatiemacht’. 

Politieke actoren vanuit lagere overheden hebben geen controlerende rechten ten 

opzichte van de regering en daardoor geen mogelijkheden om de regering gericht 

te sturen. Wel zijn er mogelijkheden om via overlegorganen wensen, problemen en 

ideeën te bespreken, maar in hoeverre daar een sturende werking van uitgaat, is af-

hankelijk van diverse omstandigheden zoals de toegang tot dergelijke overlegorganen, 

de oriëntatie van een gezagsdrager en de intenties en posities van andere belangheb-

benden. Volksvertegenwoordigers op lagere niveaus van de overheid hebben wel de 

mogelijkheid om te belemmeren of te hinderen. Het begrip ‘hindermacht’ kan wor-

den opgevat als de mogelijkheid van individuen of organisaties om belemmeringen 

of hindernissen op te werpen (Baakman, 1990:216).8 Hindermacht kan een effectieve 

manier zijn om veranderingen onmogelijk te maken. Actoren die vanuit hun positie 

het beleidsproces kunnen frustreren, worden ook wel vetospelers genoemd.

Er zijn tal van voorbeelden waarin stakeholders gebruikmaken van hun hinder-

macht. Bij een meerderheid van de gemeenten bestaat grote weerstand ten aanzien 

van het uitzettingsbeleid van de rijksoverheid met betrekking tot uitgeprocedeerde 

asielzoekers. In een poging uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten wordt 

de opvang van deze personen beëindigd en worden alle overige voorzieningen inge-

trokken. Dat houdt in dat, indien uitgeprocedeerde asielzoekers niet naar het land 

van herkomst terug willen (of kunnen), zij op straat komen te staan. Die verantwoor-

delijkheid willen veel gemeenten niet nemen en zij weigeren het beleid uit te voeren. 

Na aanhoudende weigering en protesten vanuit de gemeenten heeft de regering de 

problemen erkend. Er zijn nieuwe maatregelen door de regering in het vooruitzicht 

gesteld om aan de bezwaren van de gemeenten tegemoet te komen. 

Het onderscheid tussen realisatiemacht en hindermacht is van belang, omdat het 

de mogelijkheden van de verschillende stakeholders bepaalt om een bijdrage te leveren 

en invloed uit te oefenen op het crisisproces. Afgezien van de mate waarin stakehol-

ders invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de crisis en de crisisuitkomst, heb-

ben zij verschillende belangen ten aanzien van de problematiek en de manier waarop 

deze moet worden opgelost. De verschillen in belangen en posities kunnen zich uiten 

in verschillende oriëntaties ten aanzien van de oplossing voor de crisis. Zodoende kan, 

net als bij gezagsdragers, ook bij actoren in de politieke arena een hervormingsgerichte 

of behoudende oriëntatie gevonden worden. Tijdens een institutionele crisis is het de 

vraag of ‘de politiek’ zich ervan bewust en overtuigd is dat er iets moet veranderen 

om de crisis te stoppen. De verschillende stakeholders die bij de crisis betrokken zijn, 

kunnen een gemeenschappelijke of tegenstrijdige perceptie hebben ten aanzien van de 

oplossing voor de crisis. Maar om hervormingen mogelijk te maken is een oriëntatie 

op verandering essentieel. De hypothese luidt als volgt: de kans op hervormingen neemt 
toe wanneer de oriëntatie van (een aantal) (cruciale) stakeholders gericht is op hervormin-
gen als reactie op een institutionele crisis. 

2.6 
Makers en uitvoerders van beleid 

De rol van de makers en uitvoerders van beleid 
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van nieuw beleid spelen de makers en uitvoer-

ders van beleid een belangrijke rol. Beleidsmakers en -uitvoerders kunnen werkzaam 

zijn binnen een ambtelijke of maatschappelijke organisatie en bevinden zich op ver-

schillende bestuurlijke niveaus binnen de beleidssector. Dat wil zeggen dat zij werk-

zaam kunnen zijn binnen een ministerie of een op afstand geplaatste organisatie, zoals 

een zelfstandig bestuursorgaan of een agentschap. Soms worden (onder)delen van 

de uitvoering uitbesteed aan maatschappelijke organisaties. Actoren die binnen deze 

organisaties werkzaam zijn, worden eveneens tot de groep van beleidsmakers en -uit-

voerders gerekend. Gezamenlijk vertegenwoordigen zijn de keten van organisaties en 

dragen zij verantwoordelijkheid voor de totstandkoming en uitvoering van beleid.

Beleidsmakers en -uitvoerders vertegenwoordigen de belangen van de organisaties 

die de beleidssector vormgeven. De institutionele structuur van een beleidssector en 

de ambtenaren die daarbinnen werkzaam zijn, zijn nauw met elkaar verbonden. Amb-

tenaren binnen een beleidssector worden beperkt door instituties en structuren die 

handelingen kanaliseren langs de bestaande beleidspaden (Wilsford, 1994:57). In het 

verleden ontwikkelde wet- en regelgeving, maar ook de structuur en cultuur van een 

organisatie bepalen niet alleen het handelen van ambtenaren, maar beïnvloeden ook 

de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. Dit fenomeen wordt ook wel padaf-

hankelijkheid genoemd (Peters, 1999). Padafhankelijkheid zou een verklaring kunnen 

bieden voor het uitblijven van hervormingen. Tegelijkertijd kan padafhankelijkheid 
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ook leiden tot een crisis met hervormingen als uitkomst (zie Kuipers, 2004, 2006). 

Tijdens een institutionele crisis staat de institutionele structuur van een beleidssec-

tor ter discussie. Dat geeft beleidsmakers en -uitvoerders binnen een beleidssector de 

mogelijkheid af te wijken van bestaande ‘paden’ (die immers geen legitimiteit meer 

hebben) en aan te sturen op hervormingen. De vraag is echter of zij gebruik willen en 

kunnen maken van de al eerder genoemde window of opportunity. Dit hangt samen 

met onder andere de positie binnen de institutionele structuur van een sector en de 

mogelijkheden die deze structuur biedt. De machtsverhoudingen tussen de verschil-

lende organisaties die beleidsmakers en -uitvoerders vertegenwoordigen, maar ook 

de verschillen in belangen zijn van betekenis voor de mogelijkheden van individuen 

binnen deze organisaties. Ik kom hier later in deze paragraaf op terug.

De implementatieliteratuur bevestigt dat de uitvoerders van beleid grote invloed 

kunnen uitoefenen op het beleidsproces. Een belangrijke studie in dat opzicht is ‘Im-
plementation’ van Pressman en Wildavsky (1979), waarin zij laten zien dat beleids-

plannen niet altijd worden uitgevoerd zoals voorafgaand aan het implementatieproces 

door de beleidsmakers was bedoeld. Het gevolg daarvan is dat resultaten van bij-

voorbeeld een hervorming sterk kunnen verschillen van de intenties ervan (Boin, 

1998:29,30). Lipsky (1980) beschrijft in zijn boek ‘Street-Level Bureaucracy’ dat binnen 

een bureaucratische organisatie de invloed van uitvoeringsambtenaren op het beleid 

groot is. De zogenoemde street-level bureaucrat krijgt in de uitvoering van het beleid te 

maken met diverse dilemma’s. Regelgeving is te grootschalig of bevat tegenstrijdighe-

den, waardoor uitvoeringsambtenaren gedwongen worden selectief te zijn danwel de 

regelgeving naar eigen inzicht te interpreteren. De organisatie is niet in staat om elke 

individuele ambtenaar te controleren op de manier waarop de regels worden uitge-

voerd. Street-level bureaucrats kunnen het beleid in contact met de cliënten tijdens de 

uitvoering tot op zekere hoogte vrij interpreteren en zodoende beïnvloeden. 

Het besturingsmodel dat bekend staat als het Nieuw Publiek Management (NPM) 

geeft beleidsmakers en -uitvoerders een andere rol. Het model, dat een nieuwe vorm 

van bestuur en werken inhoudt, gaat er vanuit dat de makers en uitvoerders van be-

leid zich meer moeten gedragen als politieke actoren. Indien ambtenaren zich in het 

openbaar bestuur meer opstellen als politieke actoren, kan hun invloed in een eerder 

stadium van het beleidsproces worden verondersteld dan in het implementatieproces. 

Het NPM neemt niet alleen bepaalde ‘technieken’ vanuit het bedrijfsleven over, maar 

ook bepaalde ‘normen’ (Denhardt, 2000:149). De bedoeling van het Nieuw Publiek 

Management is dat zowel ambtelijke organisaties als ambtenaren meer ondernemend 

functioneren, in plaats van afwachtend. De ondernemende ambtenaar moet meer de 

nadruk leggen op resultaten in plaats van op procedures. Daarbij moet het bedrijfs-

leven als voorbeeld dienen: meer efficiency en resultaatgerichtheid door een bedrijfs-

matige aanpak vanuit het management. De ideeën van Osborne en Gaebler (1992), de 

grondleggers van het Nieuw Publiek Management, hebben niet op alle, maar wel op 

verschillende lagen van de overheid hun intrede gedaan. De ondernemende ambte-

naar zou daardoor een meer politieke/formele rol hebben gekregen, waardoor hij meer 

invloed zou hebben gekregen op de inhoudelijke ontwikkeling van beleid.9 

De invloed van beleidsmakers en -uitvoerders op het beleids- en besluitvormings-

proces binnen een sector is aannemelijk omdat hun steun nodig is om gewenste ver-

anderingen daadwerkelijk te implementeren en uit te voeren. Hervormingen binnen 

een beleidssector of een onderdeel daarvan hebben immers consequenties voor de 

mensen die werkzaam zijn binnen de keten van organisaties die een beleidssector 

vormgeven (Leemans, 1976:31). Hervormingen kunnen reorganisaties betekenen, 

waardoor machtsstructuren veranderen, banen verdwijnen of nieuwe banen gecreëerd 

worden. Beleidsmakers en -uitvoerders zullen proberen de crisisuitkomst te beïnvloe-

den ten gunste van zichzelf of de organisatie die zij binnen de beleidssector verte-

genwoordigen. Daarbij is volgens Leemans elk lid van een organisatie een potentiële 

actor. Een lid kan een initiator, een medestander of een tegenstander van een voorstel 

tot hervormingen zijn. Een bureaucratische actor kan een individu zijn of een groep, 

kan zich in verschillende lagen van de organisatie bevinden en het kunnen er veel of 

weinig zijn (1976:38). 

Zonder steun van de beleidssector of onderdelen daarvan kunnen beleidsmakers 

en -uitvoerders barrières opwerpen tijdens het ontwerpen, doorvoeren of uitvoeren 

van hervormingsvoorstellen. We kunnen dit, net als bij de politieke actoren, hinder-

macht noemen. Bovendien veronderstelt de ontwikkeling van het Nieuw Publiek Ma-

nagement dat de realisatiemacht van ambtenaren de afgelopen jaren is toegenomen. 

Bij het uitoefenen van invloed op het crisisproces lopen beleidsmakers en -uitvoerders 

over het algemeen minder risico dan topambtenaren. Topambtenaren kunnen hun 

positie kwijtraken, maar die kans is voor beleidsmakers en uitvoerende ambtenaren 

veel kleiner door beschermende regelgeving (Leemans, 1976:38). 

Volgens Leemans (1976:31) speelt het topmanagement van een overheidsorgani-

satie een cruciale rol. Toch hangt veel af van de mogelijkheden die topambtenaren 

hebben om de gebeurtenissen beheersen in plaats van door de gebeurtenissen beheerst 

te worden. Ook al hebben topambtenaren politiek gezien een sterke positie, zij zijn 

afhankelijk van de ambtenaren binnen hun organisatie. Wanneer ambtenaren een 

gezamenlijk blok tegen verandering vormen, zijn de mogelijkheden van een topamb-

tenaar om het hervormingsproces te beheersen beperkt.
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De rol van beleidsmakers en -uitvoerders en de kans op hervormingen
Het is duidelijk dat de makers en uitvoerders van beleid een rol van betekenis kun-

nen spelen tijdens crises. Binnen een beleidssector vertegenwoordigen zij een netwerk 

van verschillende organisaties die de sector vormtgeven. De aard van de problematiek 

bepaalt in welke mate organisaties binnen een beleidssector, en daarmee de mensen 

die deze organisaties vertegenwoordigen, betrokken zijn bij een institutionele crisis. 

Vervolgens is het afhankelijk van onder andere de belangen van een organisatie of een 

cluster van organisaties welke oriëntatie beleidsmakers en -uitvoerders zullen hanteren 

ten aanzien van een oplossing voor de crisis. Het is ook mogelijk dat een sector ver-

deeld is over de oplossingsrichting. Net als bij gezagsdragers en stakeholders geldt dat 

beleidsmakers en -uitvoerders binnen een beleidssector voor of tegen hervormingen 

kunnen zijn. Dat houdt in dat binnen een beleidssector verschillende oriëntaties kun-

nen worden gehanteerd. 

Niet alle beleidsmakers en -uitvoerders binnen een beleidssector hebben echter 

de positie om daadwerkelijk een rol van betekenis te spelen tijdens een crisis. De 

functie of positie van een organisatie of groep van organisaties binnen een beleids-

sector bepaalt de mate waarin beleidsmakers en -uitvoerders gebruik kunnen maken 

van hindermacht en eventuele realisatiemacht. Indien binnen een beleidssector een 

grote mate van eensgezindheid bestaat over de oplossingsrichting voor de crisis, maar 

een andere oriëntatie wordt gekozen dan de verantwoordelijke minister (en eventuele 

topambtenaren), dwingen organisaties binnen de beleidssector een onderhandelings-

positie af. 

Tijdens een institutionele crisis staat de institutionele structuur van een sector ter 

discussie. Het beleid en de organisatie worden niet langer als effectief en doelmatig 

beschouwd. De vraag is of beleidsmakers en -uitvoerders ervan overtuigd zijn dat ver-

anderingen noodzakelijk zijn om de crisis te beëindigen. Wanneer beleidsmakers en 

uitvoerders van het beleid vasthouden aan wat er is, is de kans op verandering kleiner. 

Om hervormingen mogelijk te maken is een hervormingsgerichte oriëntatie onder 

een belangrijk deel van de beleidssector noodzakelijk. De hypothese luidt als volgt: de 
kans op hervormingen neemt toe wanneer de oriëntatie van (een aantal) (cruciale) actoren 
binnen een beleidssector gericht is op hervormingen als reactie op een institutionele crisis. 

2.7 
Aanvullingen op de crisis-hervormingsthese

In een poging de crisis-hervormingsthese te preciseren worden in dit onderzoek ver-

schillende perioden van crises geanalyseerd, waarbij in het bijzonder wordt gekeken 

naar de rol van diverse actoren zowel binnen als buiten de beleidssector. De verwach-

ting is dat op die manier meer inzicht geboden kan worden in het crisisproces om 

vervolgens antwoord te kunnen geven op de vraag waarom de ene crisis wel en de 

andere niet tot hervormingen leidt. 

Figuur 1 actoren en oriëntaties 
Actoren Oriëntaties

1 Gezagsdragers 
(minister-)president 
ministers 
staatssecretarissen 

behoudende of 
hervormingsgerichte 
oriëntatie 

2 Stakeholders Kamerleden 
partijvoorzitters
burgemeesters
wethouders 
deelstaatpresidenten 

behoudende of 
hervormingsgerichte 
oriëntatie 

3 Makers en 
uitvoerders van 
beleid 

topambtenaren 
ambtenaren 
medewerkers van 
maatschappelijke 
organisaties

behoudende of 
hervormingsgerichte 
oriëntatie 

Tijdens een institutionele crisis kunnen gezagsdragers, stakeholders, en beleidsma-

kers en -uitvoerders een hervormingsgerichte of behoudende oriëntatie hanteren. Met 

andere woorden, de afzonderlijke actoren kunnen wel of niet gericht zijn op hervor-

mingen om de crisis op te lossen. Daarbij is het aannemelijk dat de manier waarop 

de verschillende actoren de crisis willen oplossen verschilt. Dat wil zeggen dat diverse 

actoren, verschillende oriëntaties kunnen hanteren voor de oplossing van dezelfde 

crisis. 

Wanneer een actor een behoudende oriëntatie hanteert, is hij gericht op herstel van 

de legitimiteit van een sector binnen de bestaande structuren van een beleidssector. 

Een hervormingsgerichte oriëntatie wordt gekenmerkt door de intentie om te komen 

tot vernieuwing en institutionele herdefiniëring van de beleidssector (Boin & ’t Hart, 

2000:21). Te verwachten valt dat een behoudende oriëntatie niet tot hervormingen zal 

leiden en een hervormingsgerichte oriëntatie wel. Het is theoretisch ook mogelijk dat 

een hervormingsgerichte oriëntatie uiteindelijk geen hervormingen teweegbrengt en 

een behoudende oriëntatie wel tot een hervorming leidt. Deze niet vanzelfsprekende 

uitkomsten zijn mogelijk indien de actoren verschillende oriëntaties hanteren en er 

verdeeldheid bestaat over de gewenste crisisuitkomst. Onderlinge machtsverhoudin-

gen en verschillende belangen binnen de grotere beleidsgemeenschap kunnen het be-

leidsproces een andere wending geven, met een onverwachte crisisuitkomst als gevolg. 
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Het is bovendien mogelijk dat het feitelijke handelen van actoren niet overeenkomt 

met de retoriek die zij hanteren. Schematisch kunnen de verschillende crisisuitkom-

sten, voor elke actor afzonderlijk, als volgt worden weergegeven. 

Figuur 2 actoren, oriëntaties en uitkomsten 

Naar een gepreciseerde crisis-hervormingsthese 
Organisaties en individuen worden in de literatuur die beleid- en organisatieveran-

dering probeert te verklaren, als belangrijke voorwaarden gezien om hervormingen 

mogelijk te maken. 

‘The success or failure of reform action depends largely on the influ-

ence and power structure in the organisation and on the influence and 

power of persons and groups who support or oppose the reorganisa-

tion. It is unlikely that reform action (initiative, support or opposition) 

will effect the reorganisation process unless it has the support of people 

or groups who can exercise a good deal of influence (…) - or who can 

impose a reform scheme by means of coercive measures’ (Leemans, 

1976:31). 

Leemans gaat ervan uit dat hervormingsvoorstellen ondersteund moeten worden door 

organisaties en individuen die een grote mate van invloed hebben danwel door die-

genen die maatregelen dwingend kunnen opleggen. Daarbij veronderstelt Leemans 

dat er organisaties of groepen zijn die meer invloed hebben dan andere of dwingende 

maatregelen kunnen nemen. Bovendien is enige mate van consensus onder de meest 

invloedrijke actoren over de output van de hervorming over het algemeen een allereer-

ste voorwaarde voor succes. De vorming van coalities is een essentieel onderdeel van 

   hervormingen

   ‰
  hervormingsgericht 

  ‰ Ê
 gezagsdragers of   geen hervormingen

Crisis    ‡  stakeholders of 

 beleidsmakers / -uitvoerders hervormingen

  Ê ‰
  behoudend  

   Ê
   geen hervormingen

het hervormingsproces (Leemans, 1976:32; zie ook ’t Hart, 2000:31-43). De vraag die 

Leemans en andere auteurs hiermee niet beantwoorden, is welke actoren de meeste 

invloed hebben in de strijd om de crisisuitkomst en welke coalities doorslaggevend 

zijn voor het succesvol initiëren van hervormingen of het uitblijven daarvan. Hoe 

interacteren de verschillende actoren en in hoeverre is daarbij sprake van onderlinge 

(on)afhankelijkheid? En zijn alle actoren gelijkwaardig tijdens een institutionele crisis 

of zijn bepaalde actoren en hun oriëntatie van groter belang om hervormingen moge-

lijk te maken dan anderen? 

2.8 
Conclusie 

De literatuur die beleid- en organisatieverandering probeert te verklaren heeft ons 

inzicht geboden in het moeizame proces van hervormingen. Doorgaans is verandering 

van beleid of nieuw beleid het resultaat van een incrementeel proces. Desalniette-

min worden soms hervormingen doorgevoerd. Die kunnen op incrementele wijze tot 

stand komen, maar kunnen eveneens plotseling worden doorgevoerd. Doelbewuste 

hervormingen worden het meest haalbaar geacht wanneer sprake is van een crisis. In 

dit onderzoek markeert een institutionele crisis een periode waarin het functioneren 

van een beleidssector ter discussie komt te staan. Een crisis duidt een periode aan 

waarin de kloof tussen de wenselijke en de werkelijke situatie te groot is geworden. Er 

is duidelijk sprake van een breed gedragen onvrede over de feitelijke situatie met als 

gevolg een daling van de legitimiteit voor het beleid en de organisatie van een beleids-

sector. Tijdens een crisis klinkt vaak de roep om verandering. Crises worden dan ook 

regelmatig in verband gebracht met hervormingen. Vanuit deze gedachtegang is de 

crisis-hervormingsthese ontstaan (Boin en ’t Hart, 2000). 

Hoewel crises een window of opportunity creëren dat fundamentele veranderingen 

mogelijk maakt, is er ook kritiek op de crisis-hervormingsthese. Niet alle crises lei-

den immers tot hervormingen. Uit diverse casestudy’s is niet alleen gebleken dat de 

crisis-hervormingsthese gemakkelijk weerlegbaar is, maar ook dat gezagsdragers in 

eerste instantie geneigd zijn een behoudende oriëntatie te hanteren ten aanzien van de 

oplossing voor de crisis. Over het verband tussen een crisis en hervormingen bestaat 

geen eensgezindheid. Hoewel verondersteld wordt dat crises een kans vormen om 

fundamentele veranderingen door te voeren is voor hervormingen meer nodig dan 

alleen een crisis. 

Omdat een institutionele crisis op zichzelf niet als een voldoende voorwaarde voor 

hervormingen kan worden gezien, is gezocht naar aanvullende condities om de crisis-

hervormingsthese aan te passen en te preciseren. In de literatuur die beleid- en orga-
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nisatieverandering probeert te verklaren wordt regelmatig verwezen naar de invloed 

van organisaties en individuen. Hoewel de invloed van structurele factoren op het 

beleidsproces wordt erkend, is voor het doel van dit onderzoek gekozen voor een meer 

actor-gerichte benadering. Verondersteld wordt dat de rol van gezagsdragers, politieke 

actoren en beleidsmakers en -uitvoerders meer inzicht kunnen bieden in de vraag die 

centraal staat in dit onderzoek, namelijk waarom de ene crisis wel en de andere niet 

tot hervormingen leidt. 

Toegepast op het onderwerp van dit onderzoek (institutionele crises en hervor-

mingen in beleidssectoren) zijn drie hypothesen geformuleerd die betrekking hebben 

op de oriëntatie van de drie actoren. De veronderstelling is dat de kans op hervormin-

gen toeneemt wanneer de oriëntatie van gezagsdragers, stakeholders en beleidsmakers 

en -uitvoerders in reactie op een institutionele crisis hervormingsgericht van aard is. 

Aan de hand van vier casestudy’s over institutionele crises in de vreemdelingensector 

in Nederland en Duitsland is het de bedoeling meer inzicht te verkrijgen in het cri-

sisproces en de condities waaronder institutionele crises al dan niet tot hervormingen 

leiden. Een analyse van verschillende crisisperioden moet inzicht bieden in de oriën-

taties van de verschillende actoren en in de vraag of oriëntaties gedurende de crisis 

veranderen, maar ook in de interacties tussen de verschillende actoren, onderlinge 

machtsverhoudingen, de mate waarin zij van elkaar afhankelijk zijn en de (eventuele) 

invloed van politieke verhoudingen en structurele factoren. 

Noten 

1  SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome.
2 Brief van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer (19-12-

2003). 
3 Inmiddels hebben hervormingen zich voorgedaan op het gebied van het mestbeleid en is er op het 

ministerie van Landbouw een nieuwe directie voor voedselkwaliteit en diergezondheid opgericht.
4 De hervorming van de WAO betekende een verlaging van de uitkering, restrictievere criteria en een 

complete hervorming van de organisatie.
5 Het begrip policy window introduceerde Kingdon in zijn boek Agendas, Alternatives, and Public 

Policies, waarvan de eerste druk in 1984 verscheen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 
publicatie uit 1995.  

6 Diverse promotieonderzoeken binnen het NWO-project ‘Crises en hervormingen in beleidssectoren’ 
hebben ook aangetoond dat een institutionele crisis niet per definitie tot hervormingen leidt. 

7 Het recht op enquête of de vraag om een onderzoekscommissie in te stellen wordt tijdens een crisis ook 
gebruikt om (tijdelijk) de aandacht voor de problematiek af te leiden. Gedurende de werkzaamheden 
van een commissie ligt de besluitvorming over het algemeen stil (proefschrift S. Dekker). Zie ook 
hoofdstuk 3.

8 Het begrip hindermacht wordt in dit onderzoek anders geïnterpreteerd dan in de zin waarin Baakman 
het begrip introduceerde. Baakman stelt dat hindermacht niet opgevat moet worden als een afname 
van de realisatiemacht, maar een toename van de hindermacht. In dit onderzoek wordt hindermacht 
gezien als de mogelijkheid om te belemmeren en verhinderen. 

9 Inmiddels is uit een rapport van de werkgroep Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau (2004) 
gebleken dat het gedachtegoed van het NPM ook negatieve gevolgen heeft. De verzelfstandiging van 
overheidstaken blijkt niet aan de verwachtingen te hebben voldaan. Er is met name veel onduidelijk-
heid ontstaan over verantwoordelijkheden, waardoor  sturingsproblemen zijn ontstaan. Het rapport 
concludeert onder andere dat het primaat van de ministeriële verantwoordelijkheid hersteld moet 
worden (IBO VOR, 2004:6,7).
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3
Operationalisering & methode van onderzoek

3.1 
Inleiding 

In hoofdstuk 2 heeft de literatuur die organisatie- en beleidsverandering probeert 

te verklaren ons inzicht gegeven in de faciliterende rol van crises voor het doorvoe-

ren van hervormingen. Ondanks de veronderstelling dat crises kansen bieden om 

fundamentele veranderingen mogelijk te maken, plaatsen verschillende auteurs ook 

kanttekeningen bij de crisis-hervormingsthese. Om een antwoord te kunnen geven 

op de vragen over de relatie tussen institutionele crises en hervormingen en waarom 

sommige crises wel en andere niet tot hervormingen leiden, is empirisch onderzoek 

noodzakelijk. Teneinde het crisisproces en de gevolgen ervan te kunnen begrijpen is 

het noodzakelijk om enkele casus nader te onderzoeken. Voordat het empirisch on-

derzoek van start kan gaan, wordt in dit hoofdstuk het begrippenkader uit het theo-

retisch hoofdstuk gedefinieerd en geoperationaliseerd. In de volgende drie paragrafen 

wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de institutionele benadering van beleids-

sectoren, de begrippen institutionele crisis, hervormingen, reparatie en oriëntatie. In 

de kaders worden de definities en de operationalisering van de verschillende begrip-

pen puntsgewijs samengevat. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt aandacht 

besteed aan de methoden die ten grondslag liggen aan deze studie en de wijze waarop 

de casusselectie heeft plaatsgevonden. 

3.2 
Institutionele crises in beleidssectoren 

Institutionele benadering van beleidssectoren
De institutionele crises die in dit onderzoek centraal staan, hebben betrekking op be-

leidssectoren. Een crisis markeert een periode waarin het functioneren van een beleids-

sector ter discussie komt te staan. Voordat we dieper ingaan op de vraag hoe een insti-

tutionele crisis in dit onderzoek wordt gedefinieerd, besteden we eerst kort aandacht 

aan de institutionele benadering van een beleidssector en wat we daaronder verstaan 

(zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 3). Een beleidssector wordt in dit onderzoek gedefini-

eerd als een institutioneel veld van actoren, regels, praktijken, normen en waarden die 

worden geassocieerd met een cluster van overheidstaken en betrekking hebben op een 

bepaald gebied van sociale onderwerpen en problemen. Dat behoeft enige uitleg. Een 

beleidssector wordt gevormd door een netwerk van organisaties rondom een bepaald 

maatschappelijk vraagstuk. De verschillende organisaties (diensten en instanties) van 

een beleidssector interacteren doordat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen 

vanaf de beleidsontwikkeling tot aan de implementatie en uitvoering van het beleid 

van een sector. De verschillende organisaties richten zich op een bepaald onderdeel 

van het vraagstuk of het besluitvormingsproces en zijn zodoende in meer of mindere 

mate van elkaar afhankelijk (Klijn, Van Bueren, Koppenjan, 2000). Regels, routines, 

normen en waarden binnen en tussen de verschillende diensten en instanties geven 

vorm aan het handelen van actoren binnen een sector waardoor beleid en structuur 

van een sector vorm krijgen. Beleidssectoren kunnen betrekking hebben op verschil-

lende bestuurlijke niveaus. In dit onderzoek staat de beleidssector op het niveau van 

de landelijke of, in het geval van Duitsland, federale overheid centraal. 

De institutionele benadering van een beleidssector heeft betrekking op zowel de 

organisatie van het beleid als de normen en waarden die daaraan ten grondslag liggen. 

Heersende normen en waarden geven vorm aan regels die tot een repeterend patroon 

van handelen en bepaald gedrag binnen een beleidssector leiden. Een repeterend pa-

troon van gedrag kan gedefinieerd worden als een routine. Verondersteld wordt dat 

routines het gedrag van een organisatie meer voorspelbaar maken (Peters, 1999:30). 

Door routine ontstaat een bepaalde mate van orde en stabiliteit binnen een beleids-

sector. De mate van orde en stabiliteit kan verschillen tussen beleidssectoren enerzijds 

en tussen verschillende perioden van een sector anderzijds. Regels en routines binnen 

het netwerk van organisaties bepalen de institutionele structuur van een beleidssector. 

De institutionele structuur van een beleidssector is van belang omdat zij patronen 

van handelen stuurt (of juist niet stuurt) en zodoende het besluitvormingsproces be-

invloedt (March en Olsen, 1989; Baumgartner en Jones, 1993; Visser en Hemerijck, 

1997; Boin en ’t Hart, 2000).

Institutionele crisis 
Het crisisbegrip leidt al snel tot discussie en verwarring. Situaties in het openbaar 

bestuur waarin onzekerheid, dreiging, urgentie, onrust en confrontatie een rol spelen, 

krijgen al snel het predikaat crisis opgeplakt. De verwarring die ontstaat bij het defini-

eren van het begrip crisis, hangt ermee samen dat er subjectieve en objectieve criteria 
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kunnen worden gehanteerd. Volgens Rosenthal vormen de objectieve en subjectieve 

aspecten van een crisis een voortdurende bron van discussie (1984:22). Dat komt om-

dat crises zowel subjectieve als objectieve aspecten hebben (zie Rosenthal 1984; Dogan 

en Higly, 1998). 

Om verwarring en onduidelijkheid zoveel mogelijk weg te nemen is het van be-

lang een duidelijke definitie van het begrip crisis te hanteren. Wij spreken van een 

institutionele crisis wanneer een beleidssector in een relatief korte periode wordt ge-

confronteerd met duidelijke en aanhoudende signalen van afnemende politieke en 

maatschappelijke steun voor het functioneren van de sector (Boin en ’t Hart, 2000:12). 

Tijdens een crisis komen de maatschappelijke en politieke verwachtingen niet meer 

overeen met de prestaties van de sector. De institutionele structuur van een beleids-

sector komt ter discussie te staan doordat maatschappelijke en politieke actoren zich 

tegen het beleid of organisatie van de beleidssector keren, waardoor de legitimiteit van 

de sector afneemt. 

Een institutionele crisis in een beleidssector kan betrekking hebben op zowel de 

organisatie van het beleid als de normen en waarden die daaraan ten grondslag lig-

gen, maar ook op beide dimensies. De organisatie van het beleid en het besluitvor-

mingsproces staan voor de gezagsverhoudingen, regels en routines binnen een sector. 

De heersende normen en waarden vormen de grondslag waarop deze gezagsverhou-

dingen, regels en routines zijn gebaseerd. Dit wordt ook wel het beleidsparadigma 

genoemd (zie Hall, 1993).

Institutionele crisis:

• De institutionele structuur van een beleidssector wordt ter discussie gesteld 

(de organisatie van het beleid en/of het beleidsparadigma).

• Plotselinge afname van de legitimiteit van de sector.

Operationalisering van institutionele crisis
Hoe herkennen we een institutionele crisis in een beleidssector? Voor dit onderzoek 

is gekozen voor een definitie van het crisisbegrip aan de hand van objectieve indicato-

ren. Dat neemt niet weg dat ook subjectieve elementen van belang zijn. ‘[H]et gedrag 

van de besluitvormers is tenslotte afhankelijk van hun subjectieve waarneming van de 

desbetreffende verschijnselen’ (Rosenthal, 1984:25). Een institutionele crisis wordt ge-

kenmerkt door een combinatie van verschijnselen, namelijk: verhoogde maatschappe-

lijke en politieke druk en een grote mate van media-aandacht voor de problematiek. 

Hoe herkennen of meten we de drie indicatoren voor een institutionele crisis in 

het empirisch onderzoek? De eerste indicator, maatschappelijke druk, wordt afgeme-

ten aan de mate van onrust onder burgers in de samenleving en hun afkeer van het 

beleid. Onrust kan zich op verschillende manieren, in diverse vormen van protest 

uiten. Bijvoorbeeld door demonstraties, het inzamelen van handtekeningen, het aan-

bieden van petities, het inschakelen van politici en (maatschappelijke) organisaties, de 

oprichting van een actiecomité of door geweld. De mate van afkeer van beleid is af te 

lezen uit opiniepeilingen. Uitingen van protest onder de bevolking waaruit de afkeer 

van beleid blijkt, vormen een van de indicatoren voor een crisis. 

De tweede indicator is politieke aandacht. Of er sprake is van meer dan gemid-

delde aandacht in de politiek, kunnen we afmeten aan een toename van het aantal 

Kamervragen, debatten, moties en andere vormen waarmee parlementsleden hun 

controlerende taak kunnen uitoefenen. Voor de verschillende perioden van crisis is 

onderzocht in hoeverre sprake was van een toename van het gebruik van de bevoegd-

heden van politici door het turven van Kamervragen, debatten en moties in de peri-

ode voor, tijdens en na de crisis. Op die manier kan worden aangetoond of er sprake 

is van een piek in de aandacht van de politiek voor een bepaalde problematiek. 

De derde indicator, aandacht in de media, is afgemeten aan de toename van be-

richtgeving in dagbladen tijdens de crisis. Voor Nederland is gebruik gemaakt van de 

knipselkrant van het ministerie van Justitie. Aan de hand van trefwoorden is gezocht 

naar berichtgeving over het vreemdelingenbeleid. Voor Duitsland zijn van diverse 

jaargangen de voorpagina’s van twee kranten (Frankfurter Allgemeine Zeitung en de 

Süddeutsche Zeitung) bekeken op berichtgeving over het vreemdelingenbeleid. De 

berichtgeving over het vreemdelingenvraagstuk is zowel voor, tijdens als na de crisis 

bekeken om een toename in de aandacht te kunnen aantonen. 

Indien binnen een bepaalde periode sprake is van meer dan gemiddelde negatieve 

aandacht vanuit de politiek, de bevolking en de media voor een bepaalde problema-

tiek waarbij de institutionele structuur van een beleidssector ter discussie staat, kun-

nen we spreken van een institutionele crisis. Dat de aandacht negatief is, blijkt uit het 

door maatschappelijke en politieke actoren uitgesproken verlangen om iets tegen de 

problematiek te ondernemen.

Institutionele crisis is te herkennen aan de combinatie van: 

• Verhoogde mate van maatschappelijke onrust.

• Verhoogde mate van (negatieve) aandacht in de politiek. 

• Verhoogde mate van (negatieve) media-aandacht. 

• Er is een duidelijke vraag om verandering. 
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3.3 
Crisisuitkomsten: hervorming en reparatie 

In de literatuur waarin beleids- en organisatieverandering centraal staat, wordt een 

onderscheid gemaakt tussen verschillende typen verandering (Leemans, 1976; Keeler, 

1993; Howlett en Ramesh, 1995; Cortell en Peterson, 1999; ’t Hart, 2000). Verande-

ringen in beleid, organisaties of instituties kunnen in verschillende aspecten variëren, 

zoals in de reikwijdte of impact van de verandering. Zij kunnen kleinschalig zijn en 

betrekking hebben op een beperkt deel van de organisatie of institutie, anderzijds 

kunnen veranderingen betrekking hebben op de organisatie of institutie als geheel. 

We kunnen grofweg een onderscheid maken tussen twee mogelijke uitkomsten van 

een institutionele crisis: hervorming en reparatie. Hervorming en reparatie vormen 

twee uitersten op een continuüm. Hervormingen worden gezien als een fundamen-

tele verandering die leidt tot een omslag in de institutionele structuur. Een belangrijk 

kenmerk van reparatie is dat de institutionele structuur onaangetast blijft.

Hervormingen: bedoeld en onbedoeld 
Hervormingen zijn geplande, niet-incrementele veranderingen. Dat wil zeggen dat het 

hervormingsproces bewust in gang is gezet en in een relatief korte periode is afgerond. 

Hervormingen betreffen bovendien een fundamentele verandering van de normen en 

waarden die ten grondslag liggen aan het beleid en/of de organisatie van het beleid 

(Hall, 1993; Boin en ’t Hart, 2000; ’t Hart, 2000). De bestaande institutionele struc-

tuur, ofwel de grondslagen van een organisatie, wordt geheel of gedeeltelijk verworpen 

en vervangen door een nieuwe. Dit wordt ook wel double-loop learning genoemd.1 Om 

de discrepantie tussen gewenste en feitelijke situatie weg te werken worden ‘[…] de 

grenzen van een systeem, de vooronderstellingen, “standard operating procedures” en 

de normen ter discussie gesteld. De normen, waaraan het handelen wordt ontleend, 

ondergaan zelf een verandering’ (Van Duin, 1992:66). De continuïteit van een be-

leidssector en de daarbij behorende routines worden verbroken. Daarom spreekt men 

wel van institutionele hervorming. Een dergelijke hervorming laat een radicale breuk 

zien met het verleden van een beleidssector en kan daarom als wezenlijke verandering 

worden bestempeld. Een hervorming onderscheidt zich van een verandering doordat 

veranderingen de institutionele structuur ongewijzigd laten.

Een typisch voorbeeld van een hervorming is de invoering van de bachelor-mas-

terstructuur in het hoger onderwijs. 29 Ministers van Onderwijs tekenden in 1999 de 

zogenoemde ‘Bologna-Verklaring’ met als doel internationale aansluiting en uitwis-

seling in het hoger onderwijs te vergroten. Door de invoering van de nieuwe on-

derwijsstructuur zijn onderwijsprogramma’s ingrijpend veranderd. Studenten volgen 

voortaan een bachelor van drie jaar, waarna ze een masters kunnen volgen om een 

universitaire graad te halen. De bachelor-masterstructuur laat een radicale breuk zien 

in het systeem van hoger (wetenschappelijk) onderwijs. 

Institutionele hervormingen kunnen zowel bedoeld als onbedoeld zijn. De her-

vorming in het hoger onderwijs was een bedoelde hervorming. Dat wil zeggen dat 

de hervorming vooraf gepland was. Hervormingen komen ook tot stand zonder dat 

daar een planning aan voorafgegaan is. We spreken dan van een onbedoelde hervor-

ming. Een onbedoelde hervorming wordt pas achteraf, nadat het proces zich heeft 

voltrokken, herkend als zijnde een hervorming. De hervorming was niet gepland; een 

reeks van kleine veranderingen heeft uiteindelijk geleid tot een hervorming van het 

beleid. De onbedoelde hervorming is op incrementele wijze totstandgekomen (zie 

ook Brunsson en Olsen, 1993). 

Een voorbeeld van een onbedoelde hervorming is de invoering van de ‘super-

max’ in het gevangeniswezen als gevolg van de crisis in 1993 (zie hoofdstuk 1). Deze 

hervorming kan een onbedoelde hervorming genoemd worden. Na de crisis bleken 

incrementele aanpassingen die onder druk van de crisis ad hoc waren doorgevoerd, ef-

fectief te zijn. Daarom werden de aanpassingen bij nader inzien omgezet in structurele 

veranderingen. Bovendien werd na de crisis meer waarde toegekend aan de maatrege-

len die tijdens de crisis waren genomen (Boin en Resodihardjo, 2000). 

Hervormingen:

• Veranderingen die de kern van de institutionele structuur raken, dat wil 

zeggen het beleidsparadigma en/of de organisatie van het beleid.

• Omslagpunt in het beleid of de organisatie.

Operationalisering van hervormingen
Hervormingen in de institutionele structuur zijn te herkennen aan de hand van drie 

indicatoren. Een eerste indicator voor een hervorming in een beleidssector, bedoeld 

of onbedoeld, is een vergroting van de reikwijdte van een beleidssector. Een vergro-

ting van de reikwijdte duidt op nieuwe taken en verantwoordelijkheden en daaraan 

gekoppelde beleidsinstrumenten. Daarbij denken we aan uitbreiding van taken en 

verantwoordelijkheden en nieuwe afdelingen of organisaties binnen een beleidssector, 

zoals de invoering van een zelfstandig bestuursorgaan of een agentschap. 

Hervormingen kunnen eveneens herkend worden aan het afstoten van taken, ver-

antwoordelijkheden, afdelingen of organisaties. Een beperking van de reikwijdte van 

een beleidssector is een tweede indicator voor hervormingen. Tenslotte kunnen we 

hervormingen in de institutionele structuur eveneens herkennen aan grote beleidswij-

zigingen in de vorm van een wetswijziging of een grondwetswijziging. De omslag die 
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een hervorming teweegbrengt, is niet alleen het gevolg van organisatorische verande-

ringen, maar eveneens van de normen en waarden die daaraan ten grondslag liggen. 

Doordat andere ideeën en normen ten grondslag komen te liggen aan het beleid, 

veranderen de uitgangspunten van een organisatie. 

Hervormingen zijn te herkennen aan: 

• Vergroting van de reikwijdte van de beleidssector door: nieuwe taken en/of 

verantwoordelijkheden met bijbehorende beleidsinstrumenten en/of (uitvoe-

rende) organen. 

• Beperking van de reikwijdte van de beleidssector door: het afstoten van taken 

en verantwoordelijkheden of het afstoten van organisaties.

• Ingrijpende (grond)wetswijzigingen.

Reparatie
Geen of minder fundamentele veranderingen kunnen eveneens tot een nieuwe sta-

tus-quo in de beleidssector leiden. Wanneer een crisis eindigt zonder veranderingen 

in de institutionele structuur, spreken we van reparatie (Boin en ’t Hart, 2000), ook 

wel single-loup learning genoemd (Van Duin, 1992:62). Onder reparatie verstaan we 

aanpassingen op onderdelen van de structuur waarbij bestaande routines, patronen 

en relaties kunnen veranderen, maar niet tot een omslag leiden. Er kunnen nieuwe 

regels en/of andere beleidsinstrumenten worden ingevoerd (tijdelijk dan wel structu-

reel), waarbij de ideeën, normen en waarden die ten grondslag liggen aan het beleid 

ongewijzigd blijven. Veranderingen vallen binnen het beleidsparadigma, waardoor de 

uitgangspunten van het beleid gelijk blijven. Bestaande structuren worden verder uit-

gebreid of gestroomlijnd waardoor de veranderingen in overeenstemming zijn met de 

institutionele identiteit van de sector. De gevolgen van dit soort aanpassingen in be-

leid zijn voor de structuur van een beleidssector dus marginaal. We spreken eveneens 

van reparatie wanneer geen enkele verandering plaatsvindt. Marginale aanpassingen 

of het herstel van de status-quo vinden plaats op basis van routine (zie ook Brunsson 

en Olsen, 1993:5).

Reparatie:

• Aanpassing of behoud van het bestaande beleid waarbij de institutionele 

structuur van de sector ongewijzigd blijft. 

• Uitgangspunten van het beleid blijven gelijk.

Operationalisering van reparatie
De al eerder aangehaalde crisis in de opsporing eindigde zonder fundamentele veran-

deringen in de beleidssector (zie hoofdstuk 1). Door de instelling van een parlemen-

taire enquête konden de ministers gedurende het onderzoek geen maatregelen treffen 

die betrekking hadden op het gebied van opsporing en georganiseerde misdaad. Des-

ondanks ging een grootscheepse reorganisatie van het openbaar ministerie gewoon 

door. Nadat de Commissie Van Traa haar conclusies had gepresenteerd, kondigden 

de ministers maatregelen aan die zoveel mogelijk in de lijn lagen van de reeds in gang 

gezette veranderingsprocessen. Deze op reparatie gerichte houding kwam voort uit 

een gebrek aan draagvlak voor ingrijpende hervormingen in het beleid of de orga-

nisatie zowel binnen de sector als op politiek niveau (Dekker, De Jong, Luitwieler, 

2000:108). De institutionele structuur van de sector werd door de herstelbenadering 

intact gelaten. 

Reparatie is te herkennen aan de hand van drie indicatoren. Er is sprake van re-

paratie als naar aanleiding van een crisis maatregelen worden doorgevoerd die de in-

stitutionele structuur van de sector ongewijzigd laten en dus geen breuk betekenen 

met de periode voorafgaande aan de crisis. Nieuwe maatregelen of wetgeving tasten 

de uitgangspunten van het beleid niet aan, maar vormen een aanvulling op wat er al 

bestaat. 

Indien een crisis aanleiding geeft om tijdelijke aanpassingen van het beleid door 

te voeren is eveneens sprake van reparatie. Men kan hierbij denken aan noodmaatre-

gelen om een bepaald probleem te kunnen verhelpen of aan een tijdelijke uitbreiding 

van personeel. Zoals de hervorming in het gevangeniswezen heeft laten zien, kunnen 

tijdelijke maatregelen structureel worden en zelfs tot een hervorming leiden. 

Een derde indicator voor reparatie is dat de discrepantie tussen de gewenste en 

feitelijke situatie wordt opgelost zonder aanpassingen van het beleid. Alles blijft zoals 

het was voordat de beleidssector te maken kreeg met een institutionele crisis. 

Reparatie is te herkennen aan: 

• Nieuwe regels en beleidsinstrumenten waarbij de ideeën, normen en waarden 

die ten grondslag liggen aan het beleid ongewijzigd blijven.

• Tijdelijke aanpassing van het beleid.

• Geen enkele aanpassing van het beleid. 

3.4 
De oriëntatie van gezagsdragers, stakeholders en beleidsmakers en 
-uitvoerders 

In hoofdstuk 2 zijn drie hypothesen geformuleerd die het empirisch onderzoek afba-

kenen. De hypothesen veronderstellen dat wanneer de oriëntatie van gezagsdragers, 
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stakeholders en beleidsmakers en -uitvoerders veranderingsgericht is, de kans op her-

vormingen in reactie op een institutionele crisis toeneemt. Maar wat verstaan we nu 

precies onder een oriëntatie, wanneer is een oriëntatie hervormingsgericht of behou-

dend en hoe kunnen we een hervormingsgerichte of behoudende oriëntatie vaststellen 

bij gezagsdragers, stakeholders en beleidsmakers en -uitvoerders?

Een oriëntatie heeft betrekking op de mate waarin een persoon of organisatie 

veranderingsgezind is of niet. Er zijn twee soorten oriëntaties te onderscheiden als 

uitersten van een continuüm, namelijk een hervormingsgerichte oriëntatie en een 

behoudende oriëntatie. Een duidelijke oriëntatie betekent niet automatisch dat er ook 

naar gehandeld wordt. Een persoon kan zich uitspreken vóór hervormingen, maar 

vervolgens geen initiatieven daartoe nemen. Aangezien wij voor dit onderzoek geïn-

teresseerd zijn in feitelijk gedrag, is het van belang specifieker te zijn over de definities 

en operationalisering van de hervormingsgerichte en behoudende oriëntatie. 

Hervormingsgerichte oriëntatie
In dit onderzoek is een oriëntatie gedefinieerd als een expliciete gerichtheid of stel-

lingname van een persoon (of groep van personen). We spreken van een hervormings-

gerichte oriëntatie indien, naast een duidelijke stellingname, ook daadwerkelijk spra-

ke is van handelen om hervormingen mogelijk te maken. Een veranderingsgezinde 

oriëntatie leidt tot gerichte actie om hervormingen daadwerkelijk door te voeren. 

Het doel van een hervormingsgerichte oriëntatie is een herdefiniëring van de inhoud 

van het tot dan toe gevoerde beleid of van de organisatie. Dat houdt in dat een her-

vormingsgerichte oriëntatie niet beperkt kan blijven tot een duidelijke stellingname 

alleen. Het is niet voldoende om de maatschappij en de politiek via de media of an-

derszins te bespelen door continu op te merken dat hervormingen de enige oplossing 

voor de crisis zijn. 

Een oriëntatie wordt bepaald aan de hand van gebeurtenissen in de omgeving en 

is ook afhankelijk van de omgeving waarin iemand zich bevindt. De positie van een 

actor of de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt, biedt verschillende mogelijkhe-

den, maar ook beperkingen, om een hervormingsgerichte oriëntatie om te zetten in 

handelen. Gezagsdragers hebben meer bevoegdheden dan bijvoorbeeld stakeholders, 

maar barrières zoals de institutionele structuur of de hindermacht van ambtenaren 

binnen een beleidssector kunnen de mogelijkheden van gezagsdragers beperken. Par-

lementsleden hebben weer andere mogelijkheden om de situatie te beïnvloeden dan 

bijvoorbeeld een burgemeester of een ambtenaar op een ministerie of een uitvoerings-

organisatie. Afgezien van de mogelijkheden gaat het erom dat een actor niet alleen 

zegt dat hij/zij voor verandering is, maar daar ook in het handelen duidelijk uiting 

aan geeft. 

Hervormingsgerichte oriëntatie: 

• Expliciete gerichtheid op hervormingen. 

• Daadwerkelijk handelen om hervorming tot stand te brengen. 

Operationalisering hervormingsgerichte oriëntatie 
Een hervormingsgerichte oriëntatie kan op verschillende manieren vorm krijgen, 

namelijk door het initiëren, sanctioneren en implementeren van hervormingen  

(’t Hart, 2000). Het initiëren van hervormingen houdt in dat hervormingsvoorstellen 

geformuleerd worden en geprobeerd wordt deze op de politieke agenda te krijgen. 

Het sanctioneren van hervormingsvoorstellen betekent dat pogingen worden onder-

nomen om beslissingen te nemen die bindend zijn voor het hervormingsinitiatief. 

Indien voorstellen voor hervormingen ook daadwerkelijk worden omgezet in de be-

doelde hervormingen, spreken we van implementatie (’t Hart, 2000:26). 

Hervormingsgerichte oriëntatie is te herkennen aan: 

• Gerichte actie om hervormingen mogelijk te maken door voorstellen voor 

hervorming(en) te initiëren en op de politieke agenda te plaatsen.

• Gerichte actie om besluitvorming ten gunste van de hervormingsvoorstellen 

tot stand te brengen.

• Gerichte actie om aangenomen voorstellen te implementeren. 

Behoudende oriëntatie 
Een behoudende oriëntatie is het tegenovergestelde van een hervormingsgerichte ori-

entatie. In plaats van een expliciete gerichtheid op hervormingen is bij een behou-

dende oriëntatie sprake van een expliciete gerichtheid op het behoud van de status-

quo of op aanpassingen van het beleid binnen de bestaande institutionele structuur 

van een sector. Uitgangspunt van een behoudende oriëntatie is om een institutie te 

laten continueren zonder veranderingen (Terry, 2003:25). Een behoudende oriëntatie 

houdt vast aan de bestaande autoriteit en machtsverdeling. Op grond van loyaliteit en 

de wil om vast te houden aan morele principes blijft de functie en de uitgangspunten 

van instituties behouden. Dat wil niet zeggen dat er niets verandert, maar er is sprake 

van gecontroleerde aanpassing aan de veranderende omgeving (Terry, 2003:25). 

Behoudende oriëntatie:

• Expliciete gerichtheid op het behouden van de status-quo.

• Expliciete gerichtheid op (tijdelijke) aanpassingen van het beleid binnen de 

bestaande institutionele structuur van de sector.
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Operationalisering van behoudende oriëntatie
Een behoudende oriëntatie van een persoon (een groep van personen) of een or-

ganisatie is op verschillende manieren te herkennen. Ten eerste doordat geen enkel 

initiatief wordt genomen om het beleid te hervormen. Er worden geen voorstellen 

ingediend om hervormingen mogelijk te maken dan wel ideeën voor hervormingen 

aangedragen. Besluitvorming ten aanzien van hervormingsvoorstellen wordt gefrus-

treerd, evenals het implementatieproces. 

Ten tweede kan een behoudende oriëntatie herkend worden aan voorstellen, sanc-

tionering en implementatie van maatregelen waarbij de uitgangspunten van het beleid 

ongewijzigd blijven. Dat wil zeggen dat de maatregelen de institutionele structuur van 

de beleidssector onveranderd laat. 

Tenslotte is een behoudende oriëntatie te herkennen aan voorstellen, sanctione-

ring en implementatie van tijdelijke maatregelen. Tijdelijke maatregelen kunnen qua 

inhoud wel verstrekkende gevolgen hebben, maar vanwege de tijdelijke aard van de 

maatregelen is geen sprake van een structurele verandering, zoals bij een hervorming. 

Behoudende oriëntatie is te herkennen aan: 

• Gerichte actie voor het behoud van de status-quo door geen enkel initiatief 

tot verandering te ontplooien. 

• Gerichte actie om veranderingen (aanpassingen van bestaand beleid) door te 

voeren met behoud van de institutionele structuur van de beleidssector. 

• Gerichte actie om tijdelijke maatregelen te nemen. 

• Gerichte actie om voorstellen, sanctioneren, implementatie van 

hervormingen te frustreren. 

Gezagsdragers, stakeholders, beleidsmakers en -uitvoerders
Voor elke institutionele crisis die voor deze studie zijn onderzocht, wordt de oriënta-

tie van gezagsdragers, stakeholders en beleidsmakers en -uitvoerders vastgesteld. Op 

die manier willen we meer inzicht krijgen in de vraag waarom sommige crises wel en 

andere niet tot hervormingen leiden. Elk lid van een organisatie is, volgens Leemans 

(1976) een potentiële actor en kan als initiator, medestander of tegenstander invloed 

uitoefenen op het crisisproces. Het is onmogelijk om alle potentiële actoren te onder-

zoeken. Daarom is een keuze noodzakelijk. Elke keuze kent beperkingen, maar door 

de gekozen categorieën van actoren te onderzoeken is het mogelijk een goed beeld te 

krijgen van relevante (coalities van) acotren en de interactie tussen deze (coalities van) 

actoren. Op die manier kan hun invloed op het verloop van de crisis worden onder-

zocht in een poging de blackbox van het crisisproces te openen.

Gezagsdragers zijn sleutelfiguren op het hoogste politieke niveau. Zij dragen im-

mers de politieke verantwoordelijkheid voor de problematiek die tot een institutione-

le crisis heeft geleid. Gezagsdragers spelen een cruciale rol omdat zij tijdens een crisis 

over het algemeen vorm en leiding geven aan het crisismanagement. Dat wil overigens 

niet zeggen dat het crisismanagement alleen uit gezagsdragers bestaat. Over het alge-

meen zullen topambtenaren eveneens betrokken worden in het crisismanagement. In 

de context van dit onderzoek worden onder gezagsdragers de individuele leden van de 

regering verstaan, oftewel de ministers, staatssecretarissen en de (minister-)president. 

Binnen de politieke arena spelen, naast gezagsdragers nog een groot aantal andere 

politieke actoren een rol tijdens een crisis. Onder stakeholders verstaan we alle andere 

politieke actoren in de politieke arena afgezien van de gezagsdragers. Daaronder vallen 

de gekozen volksvertegenwoordigers (op verschillende bestuurlijke niveaus), alsook 

de politieke (oppositie)partijen die door de vertegenwoordigers worden gerepresen-

teerd. Meer specifiek verstaan we onder stakeholders: parlementsleden, partijvoorzit-

ters, burgemeesters, wethouders en voor Duitsland deelstaatpresidenten. Stakeholders 

bevinden zich op verschillende bestuurlijke niveaus in het land. De reikwijdte van de 

crisis bepaalt welke stakeholders bij de crisis betrokken zijn. 

Tenslotte kijken we naar de oriëntatie van de beleidsmakers en -uitvoerders tijdens 

een crisis. Eerder in dit hoofdstuk is al aangegeven dat een beleidssector bestaat uit een 

institutioneel veld van actoren, regels en praktijken die geassocieerd worden met over-

heidstaken en betrekking hebben op een bepaald gebied van sociale onderwerpen en 

problemen. Een beleidssector bestaat uit een geheel van organisaties die gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Een beleids-

sector kan bestaan uit overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties, zolang 

zij maar werkzaam zijn binnen (onderdelen van) het beleidsterrein. De verschillende 

organisaties zijn belast met de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en worden 

vertegenwoordigd door de makers en uitvoerders van het beleid. 

Verschillende auteurs binnen de literatuur die hervormingen proberen te verklaren 

dichten de verschillende actoren in de beleidsarena meer en minder invloed toe. Voor 

de te onderzoeken crises in dit onderzoek is voorafgaande het empirisch onderzoek 

geen rangorde aangebracht tussen de verschillende actoren. Het is nadrukkelijk de 

bedoeling om uit te zoeken welke (clusters en/of coalities van) actoren het crisisproces 

en de uitkomst daarvan beïnvloeden. Elke crisis is anders. Daardoor kan de invloed 

van verschillende actoren per crisis verschillen. 

Voor de institutionele crises in dit onderzoek zijn alle betrokken actoren bin-

nen de drie clusters in kaart gebracht. Van deze betrokken actoren zijn uit de drie, 

voor zover mogelijk, diverse personen geïnterviewd. Vanuit de diverse functies bin-

nen deze categorieën is onderzocht op welke wijze de verschillende actoren hebben 

gehandeld en welke oriëntatie zij hanteerde tijdens de crisis. Aanvullend is met behulp 



66 67

van verschillend bronmateriaal geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te schetsen 

van de gehanteerde oriëntatie van de gezagsdragers, stakeholders en beleidsmakers en  

-uitvoerders. 

3.5 
Casestudymethode en internationaal vergelijkend onderzoek

Casestudymethode
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen crises en her-

vormingen. Het veronderstelde causale verband tussen een crisis en hervormingen 

zoals geformuleerd in de crisis-hervormingsthese blijkt in de praktijk niet altijd op te 

gaan. De vraag die daaruit voortvloeit, is waarom crises in sommige gevallen wel en 

in andere niet tot hervormingen leiden. Het doel van het onderzoek is om de these 

nader te preciseren. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is gekozen voor de 

casestudymethode. De casestudymethode is een gangbare onderzoeksmethode binnen 

de sociale wetenschap, wanneer hoe- en waaromvragen centraal staan (Yin, 1989:13). 

Een casestudy is volgens Yin een empirische onderzoek studie dat ‘investigates a con-

temporary phenomenon within its real-life context; when the boundaries between 

phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of 

evidence are used’ (1989:23). Er wordt gebruikgemaakt van de casestudymethode in 

een poging complexe maatschappelijke fenomenen beter te begrijpen en eventueel te 

verklaren (zie ook Yin, 1989). 

De casestudymethode heeft verschillende kenmerken. Een belangrijk kenmerk is 

dat een casestudy gedetailleerd onderzoek inhoudt van ‘één of enkele tijdruimtelijk 

begrensde objecten of processen’ (Verschuren en Doorewaard, 2004:151). Een casestu-

dy houdt in dat gedetailleerd onderzoek wordt gedaan binnen de casus zelf, waardoor 

diepgaand inzicht wordt verworven ‘in de wijze waarop bepaalde processen zich in 

de praktijk voltrekken en waarom ze zich zo en niet anders afspelen’ (Verschuren en 

Doorewaard, 2004:151). Het object of het proces, kortweg de casus, wordt onderzocht 

in zijn ‘natuurlijke omgeving of levensechte context’ omdat de casus ‘zich niet laat 

isoleren van die omgeving of context’ (Braster, 2000:23).

Een casestudymethode kenmerkt zich eveneens door het onderzoeken van een 

beperkt aantal cases. In dit onderzoek staan vier cases centraal, oftewel vier perioden 

van institutionele crisis in het vreemdelingenbeleid: de Tamil-crisis, de witte-illega-

lencrisis, de crisis in Berlijn en de artikel 16-crisis. We kunnen daarom spreken van 

een vergelijkende casestudy. Door het bestuderen van een beperkt aantal cases is het 

mogelijk de verschillende perioden gedetailleerd te onderzoeken. 

Het risico van een meervoudige casestudy is case-contaminatie. ‘Case-contami-

natie houdt in dat cases met elkaar in empirisch verband staan, maar toch als ei-

gensoortige verschijnselen worden beschreven en verklaard’ (Rosenthal en ’t Hart, 

1994:153). Wanneer zulke verbanden niet erkend worden, loopt de onderzoeker het 

gevaar verkeerde of oppervlakkige verklaringen te geven voor datgene wat binnen de 

casus bestudeerd is. Doordat in deze studie twee crises in hetzelfde land en binnen 

dezelfde beleidssector worden bestudeerd, zou sprake kunnen zijn van geografische 

case-contaminatie. Met name voor Duitsland lijkt dit het geval, omdat het asielrecht 

in beide cases onderdeel van het debat vormt. Hoewel het probleem van case-conta-

minatie nooit volledig is uit te sluiten, is de onafhankelijkheid van de cases in deze 

meervoudige casestudy gedeeltelijk ondervangen doordat de crises zich in verschil-

lende perioden afspelen. De eerste crisis in Duitsland speelde zich af vóór de val van 

het IJzeren Gordijn, de tweede crisis deed zich een paar jaar na de Wende voor. De 

politieke verhoudingen tijdens de crisis waren verschillend, maar ook het vreemdelin-

genvraagstuk stond in een heel ander daglicht. De verschillende perioden zijn binnen 

Nederland en Duitsland niet met elkaar vergelijkbaar. 

Een casestudy kent een aantal beperkingen. Wanneer gebruikgemaakt wordt van 

de casestudymethode, is het niet mogelijk de uitkomsten van het onderzoek te gene-

raliseren. Daarvoor is het aantal cases in dit onderzoek te beperkt. Dat heeft tot gevolg 

dat de bevindingen en conclusies alleen betrekking hebben op de cases die bestudeerd 

zijn en niet op andere perioden van institutionele crisis binnen de vreemdelingensec-

tor, dan wel andere beleidssectoren (eventueel in andere landen). De uitkomsten van 

het onderzoek blijven daarom beperkt tot de onderzochte beleidssector in Nederland 

en Duitsland en kunnen dan ook niet gegeneraliseerd worden naar andere beleids-

sectoren of andere landen. 

Internationaal vergelijkend onderzoek
Deze studie is een internationaal vergelijkend onderzoek omdat twee perioden van 

institutionele crisis in de Nederlandse vreemdelingensector vergeleken worden met 

twee perioden van crisis in de vreemdelingensector van Duitsland. Internationaal 

vergelijkend onderzoek is een middel om ontwikkelingen en bepaalde patronen bin-

nen landen beter te begrijpen. Sterker nog, we kunnen structuren binnen een sociaal 

systeem en het openbaar bestuur van welk land dan ook niet volledig begrijpen, als 

we geen kennis hebben van andere politieke stelsels. Door vergelijkend onderzoek 

worden landen in perspectief geplaatst, waardoor we meer kunnen leren over het 

eigen systeem.

Internationaal vergelijkend onderzoek wordt gekenmerkt door verschillende me-

thodologische knelpunten. Afgezien van de vraag welke landen interessant zijn om 

met elkaar te vergelijken, moet de keuze worden gemaakt of de te vergelijken lan-
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den zoveel mogelijk kenmerken delen of juist niet.2 Er moet eveneens duidelijkheid 

worden gegeven over de onderzoekseenheid. Aangegeven is dat in dit onderzoek een 

vergelijking wordt gemaakt tussen twee verschillende landen, maar een land kan in 

diverse verschijningsvormen in een onderzoek worden betrokken. Kohn (1989) on-

derscheidt vier typen onderzoek die verschillen in de manier waarop landen in het 

onderzoek worden gebruikt. Namelijk: landen als object of context van onderzoek, 

landen als analyse-eenheid of landen als component van een groter systeem (Bertrand, 

De Jong, Korsten en Soeters, 1995:95). In dit onderzoek worden de landen gezien als 

de context van het onderzoek en niet als object van onderzoek. Het doel is in de eerste 

plaats om de relatie tussen crises en hervormingen te onderzoeken en niet de verschil-

len tussen Nederland en Duitsland. 

Knelpunten bij internationaal vergelijkend onderzoek hebben betrekking op di-

verse criteria zoals begripsgeldigheid, causaliteit, generaliseerbaarheid en aggregatie. 

Deze knelpunten kunnen ook gelden bij onderzoek in het algemeen, maar verdienen 

bij internationaal vergelijkend onderzoek extra aandacht. Immers, met internatio-

naal vergelijkend onderzoek worden grenzen overschreden en krijgt de onderzoeker 

te maken met andere culturen, talen en verschillen in de organisatie van het openbaar 

bestuur. Dit kan leiden tot problemen in de dataverzameling. De achtergrond van de 

onderzoeker zelf maakt dat hij of zij nooit volledig objectief is, maar bij internatio-

naal vergelijkend onderzoek kan bovendien sprake zijn van etnocentrisme (Hofstede, 

1995). Culturele verschillen en verschillen in taal kunnen leiden tot verkeerde inter-

pretaties van begrippen en verschijnselen. 

Problemen die betrekking hebben op de causaliteit en generaliseerbaarheid (ook 

wel interne en externe geldigheid genoemd) vormen met name een valkuil bij onder-

zoek waarin een klein aantal landen met elkaar wordt vergeleken. De mate waarin on-

derzoeksresultaten causale verbanden en generalisatie mogelijk maken, heeft eveneens 

te maken met de keuze voor het soort landen dat in het onderzoek centraal staat. In-

dien wordt gekozen voor een most-similar-ontwerp, zal de generaliseerbaarheid van de 

gevonden resultaten beperkt zijn. Wanneer voor het alternatief, most different, wordt 

gekozen, is er meer kans op causale interpretatie (Bertrand, De Jong, Korsten en Soe-

ters, 1995). De conclusies van dit onderzoek zijn niet generaliseerbaar, omdat sprake 

is van een most-similar-ontwerp. 

Een veel voorkomend probleem bij internationaal vergelijkend onderzoek is een 

wisseling van het analyseniveau met als gevolg redeneerfouten (Bertrand, De Jong, 

Korsten en Soeters, 1995; Hofstede, 1995). Gegevens die verzameld zijn op individueel 

niveau, mogen niet geïnterpreteerd worden als gegevens die gelden voor het land als 

geheel. Indien verschillen tussen landen worden geïnterpreteerd als verschillen tussen 

individuen ontstaat de ecological fallacy (Robinson, 1950 in Hofstede 1995).3 Omge-

keerd, als verschillen tussen individuen worden geïnterpreteerd als verschillen tussen 

landen ontstaat de reverse ecological fallacy (Hofstede, 1995:109,110). 

Internationaal vergelijkende casestudy
De casestudymethode laat zich goed combineren met internationaal vergelijkend on-

derzoek. Casestudy’s eisen een ‘dikke’ omschrijving van de cases. Deze zogenoemde 

‘dikke’ omschrijving is ook noodzakelijk voor een internationaal vergelijkend onder-

zoek. Het is vanwege de specifieke contextfactoren van verschillende landen noodza-

kelijk om verder te kijken dan alleen naar een nationaal systeem en de formele struc-

turen. Formele structuren van een land reflecteren immers sociaal-culturele normen. 

Zoals eerder is aangegeven, laat een casus zich niet isoleren van de omgeving of con-

text. Om die reden is internationaal vergelijkende bestuurskunde sterk beschrijvend 

van aard (Bertrand, De Jong, Korsten, Soeters,1995). Om een vergelijking te kunnen 

maken moet een onderzoeker zich verdiepen in de details van een land. Voordat een 

vergelijkende analyse kan worden gemaakt, is gedetailleerd empirisch onderzoek van 

belang. King, Keohene en Verba hebben het ook wel zo geformuleerd: ‘Beter een 

goede beschrijving dan een slechte verklaring’ (1994:45). 

Wat (internationaal) vergelijkend onderzoek moeilijk maakt, is de grote hoeveel-

heid contextvariabelen waarmee een onderzoeker te maken krijgt. Elk land wordt 

immers beschouwd als een uniek en historisch verschijnsel met talloze specifieke ken-

merken die sociale, economische en politieke processen beïnvloeden en vormgeven. 

Deze contextvariabelen kunnen invloed uitoefenen op de analyse en de conclusies van 

het onderzoek. Ondanks de verschillende staatkundige systemen kunnen we stellen 

dat Nederland en Duitsland op meer aspecten overeenkomen dan van elkaar verschil-

len. De overeenkomsten in de politieke en maatschappelijke context reduceren het 

aantal contextvariabelen, waardoor Nederland en Duitsland goed met elkaar verge-

leken kunnen worden (zie volgende paragraaf ). Doordat slechts twee landen in dit 

onderzoek worden betrokken, is het mogelijk zowel culturele als historische facto-

ren in de analyse mee te nemen, waardoor het abstractieniveau kan worden beperkt 

(Landman, 2000). 

Het doel van het vergelijkend onderzoek in deze studie is in eerste instantie niet 

het zoeken naar overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Duitsland om 

deze vervolgens te verklaren, maar eerder om de relatie tussen crises en hervormingen 

te onderzoeken om vervolgens de crisis-hervormingsthese te preciseren. De perioden 

van institutionele crisis vormen de cases, de context van het onderzoek. Om de vraag te 

kunnen beantwoorden waarom Nederland met Duitsland wordt vergeleken, is het van 

belang om kort in te gaan op de ontwikkeling van het vreemdelingenvraagstuk in Ne-

derland en Duitsland en de politieke en maatschappelijke context van beide landen.
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3.6 
Nederland en Duitsland vergeleken

Een vergelijking tussen Nederland en Duitsland 
Nederland en Duitsland hebben, zoals de meeste landen, altijd te maken gehad met 

immigratie. Zowel met migranten die uit vrije wil kwamen, bijvoorbeeld om te wer-

ken, als met gedwongen immigratie, zoals in het geval van vluchtelingen. Sommige 

vormen van immigratie naar Nederland en Duitsland vertonen grote overeenkom-

sten, andere vormen zijn specifiek voor een van beide landen. 

Specifiek voor Nederland was de immigratie van mensen uit de voormalige Neder-

landse koloniën. Deze zogenoemde repatrianten kwamen uit het voormalige Neder-

lands-Indië en Suriname. Direct na de Tweede Wereldoorlog kwam een grote groep 

migranten uit Nederlands-Indië op gang. De immigratie van Surinamers steeg sterk 

voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975. Tegenstellingen tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen in Suriname maakten velen angstig voor de onafhankelijkheid, 

waarop veel Surinamers besloten voor de onafhankelijkheid naar Nederland te ver-

huizen (Lucassen en Penninx, 1994:37-43). 

Duitsland kende geen koloniale immigratie, maar wel een andere vorm van immi-

gratie die specifiek voor Duitsland was en nog steeds is. Na de Tweede Wereldoorlog 

werd het grondoppervlak van Duitsland 23 procent kleiner doordat de rivieren de 

Oder en de Neisse de nieuwe grens tussen Polen en Duitsland vormden.4 Door deze 

grensverschuiving raakten veertien miljoen Duitsers ‘ontworteld’. Bovendien werd 

Duitsland in tweeën gedeeld: Oost- en West-Duitsland, respectievelijk de Duitse De-

mocratische Republiek (DDR) en de Bondsrepubliek Duitsland (BRD). Oost-Duits-

land werd communistisch met de voormalige Sovjet-Unie als bondgenoot. West-

Duitsland kwam onder gezag van de westerse geallieerden. Vanaf de jaren vijftig was 

het voor mensen aan de oostkant van het IJzeren Gordijn nauwelijks meer mogelijk 

naar West-Duitsland of andere landen in West-Europa te reizen. Dit gold ook voor 

veertien miljoen etnische Duitsers, de zogenoemde Aussiedler, die nog altijd recht 

hebben op een Duits paspoort.5 De komst van Aussiedler (als vluchtelingen) leidde 

nauwelijks tot politieke conflicten of mobilisatie, zoals dat met andere immigranten 

die als gastarbeider of asiezoeker naar West-Duitsland kwamen, wel het geval was 

(Koopmans, 1999:627). 

De immigratie van gastarbeiders naar respectievelijk Nederland en Duitsland was 

zeer vergelijkbaar. Door economische groei en, in het geval van Duitsland de twee-

deling, ontstond een tekort aan arbeidskrachten. Vanaf de jaren vijftig wierven Ne-

derland en Duitsland arbeiders in Zuid-Europese landen, Turkije en Noord-Afrika.6 

Beide landen hebben bovendien te maken met de komst van vluchtelingen, hoewel 

er verschillen zijn in de landen van herkomst en de aantallen. Tot het begin van de 

jaren zeventig kwamen er relatief weinig vluchtelingen naar Nederland en Duitsland. 

Het betrof voornamelijk vluchtelingen uit Oost-Europa en andere communistische 

landen, die het communistische regime in het thuisland ontvluchtten. De meeste 

vluchtelingen kregen toegang op uitnodiging, waardoor zij vaak in groepen werden 

toegelaten, zoals in het geval van de Vietnamese bootvluchtelingen. Pas vanaf de ja-

ren zeventig kwamen er steeds meer vluchtelingen op eigen initiatief en uit steeds 

meer verschillende landen van herkomst. Er kwamen dienstweigeraars uit Portugal, er 

vluchtten mensen uit Griekenland voor het kolonelsregime, uit Spanje voor Franco, 

uit Chili en Argentinië voor de militaire repressie; uit Uruguay, Ethiopië, Eritrea, 

Oeganda (1971-1978), Biafra (1967-1970), uit Vietnam, met name na de oorlog met de 

Verenigde Staten (1964-1975), uit Cambodja voor Pol Pot en de Rode Khmer (1975-

1979), uit Sri Lanka, Suriname, Iran en Syrië. Er vluchtten Koerden en Turkse chris-

tenen als gevolg van de onderdrukking van minderheidsgroepen in Turkije (Penninx 

e.a., 1994; Bronkhorst, 1990).

De oliecrisis van 1973 betekende voor veel landen in Europa een belangrijke ken-

tering in het vreemdelingenvraagstuk, zo ook voor Nederland en Duitsland.7 De 

oliecrisis leidde tot een economische depressie en een stijging van de werkloosheid. 

Door de slechte economische ontwikkelingen stopte de werving van gastarbeiders en 

werden arbeidscontracten niet verlengd. Toen de actieve werving van gastarbeiders 

was stopgezet, konden mensen alleen nog naar Nederland of Duitsland komen om 

te werken als in het ontvangende land zelf geen arbeidskracht kon worden gevonden. 

De toegangseisen voor vreemdelingen werden steeds strenger.8 Vreemdelingen werden 

ongewenst en de grenzen gingen langzaam aan dicht. Daardoor bleven praktisch ge-

zien nog twee mogelijkheden over om toegang tot Nederland of Duitsland te krijgen: 

via gezinshereniging en de asielprocedure. Specifiek voor Duitsland gold nog de pro-

cedure voor etnische Duitsers. 

Aantal asielzoekers in Duitsland en Nederland
1985-1987 1988-1990 1991-1993 1994-1996 1997-1999

Duitsland 230.861 417.457 1.016.902 371.514 298.328

Nederland 24.969 42.592 77.360 104.691 118.959

Bron: Inter-Governmental Consultations (IGC)

Sinds de jaren zeventig is het aantal asielzoekers en vreemdelingen sterk toegenomen.9 

De stijging van immigratie in het algemeen werd voor een groot deel veroorzaakt door 

volgmigratie. Gastarbeiders werden op grote schaal werkloos. In plaats van terug te 

keren naar het land van herkomst lieten veel gastarbeiders hun gezin overkomen. Na 
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de val van het IJzeren Gordijn kreeg Duitsland te maken met een grote toestroom 

van etnische Duitsers. Bovendien steeg het aantal asielzoekers. De grootschalige toe-

stroom van immigranten en de verscheidenheid aan herkomstlanden heeft het vreem-

delingenvraagstuk tot een onoverzichtelijk en complex vraagstuk gemaakt.

Ondanks de overeenkomstige ontwikkelingen hebben Nederland en Duitsland 

zeer verschillend op de verandering van de bevolkingssamenstelling gereageerd. Ne-

derland koos voor een actief minderhedenbeleid en erkende daarmee dat Nederland 

een immigratieland was geworden. Hoewel Duitsland feitelijk ook een immigratie-

land was geworden, erkende de federale overheid dit niet. Integendeel, het werd syste-

matisch ontkend. Vanuit de Duitse federale overheid werd dan ook geen minderhe-

denbeleid gevoerd. Op het niveau van deelstaten en gemeenten zijn wel verschillende 

voorzieningen getroffen voor Ausländer. 
Het beleid ten aanzien van asielzoekers kent veel meer overeenkomsten. De basis 

voor het vreemdelingenbeleid vormt het Vluchtelingenverdrag van Genève uit 1951.10 

Artikel 1 van dit verdrag stelt dat iedereen die ‘afkomstig is uit een land waar hij ge-

gronde vrees heeft te worden vervolgd, vanwege zijn godsdienstige of politieke over-

tuiging of nationaliteit, dan wel het behoren tot een bepaald ras of tot een bepaalde 

groep’ als vluchteling kan worden beschouwd. Hoewel dit verdrag nog altijd als basis 

dient, is het asielbeleid in Nederland en Duitsland steeds restrictiever geworden. Sinds 

de jaren zeventig in Duitsland en de jaren tachtig in Nederland hebben verschillende 

regeringen in beide landen geprobeerd het aantal asielzoekers terug te dringen in reac-

tie op de steeds verder toenemende aantallen. Daarbij hebben beide landen vaak ge-

reageerd op elkaars wetgeving om te voorkomen dat men in het buurland geweigerde 

asielzoekers zou moeten opnemen. De beperkende maatregelen brachten Duitsland 

regelmatig in gewetensnood door het nazi-verleden (zie hoofdstuk 7).

Immigratie is door de toename van het aantal vreemdelingen een steeds belang-

rijker onderdeel geworden van het maatschappelijke en politieke debat. Tot op de 

dag van vandaag vormt het minderheden- en asielvraagstuk een van de belangrijkste 

thema’s in zowel de Nederlandse als Duitse politiek. In reactie op immigratie en de 

toename van minderheden en asielzoekers heeft zich een beleidssector ontwikkeld. 

De ‘nieuwe’ migratie, in de vorm van asielzoekers en andere (illegale) vreemdelingen, 

ontwikkelde zich tot een complex vraagstuk waarvoor bestaande wetgeving geen op-

lossingen bood. De veranderingen in immigratiestromen hebben geleid tot een veel-

heid aan nieuwe wetgeving, beleidsinstrumenten, (uitvoerings)organisaties, diensten 

en een groot ambtenarenapparaat. Het vreemdelingenvraagstuk staat daarom al jaren 

hoog op de politieke agenda. Onder grote druk, in periodes waarin het ene incident 

op het andere volgde en zich ook crises voordeden, heeft de vreemdelingensector in 

zowel Nederland als Duitsland een interessante en bijzondere ontwikkeling doorge-

maakt. Om die reden vormt deze beleidssector een interessant object van onderzoek 

om de relatie tussen crises en hervormingen te onderzoeken. 

Het is interessant om de ontwikkelingen in de Duitse vreemdelingensector te ver-

gelijken met die in Nederland, omdat zich ook in Duitsland diverse crises in het 

vreemdelingenbeleid hebben voorgedaan. De crisis begin jaren negentig wordt gezien 

als een van de meest controversiële perioden in de naoorlogse geschiedenis van Duits-

land. Directe aanleiding voor de verschillende crises was het hoge aantal immigranten 

in Duitsland. Tussen 1988 en 1992 bedroeg het aantal immigranten bijna vier miljoen. 

Dat is in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen het hoogste aantal in 

die periode. Deze grote groep immigranten was complex van samenstelling. Afgezien 

van etnische Duitsers, onder wie veel joden uit (voormalig) Oost-Europa, vormden 

asielzoekers een substantieel deel van deze vier miljoen immigranten. Duitsland kreeg 

binnen Europa als eerste te maken met grote groepen asielzoekers en kan zodoende, 

ongewild, worden gezien als een voorloper. Wat deze toename voor de Duitse politiek 

extra controversieel en moeilijk maakte, was, afgezien van de complexe samenstelling, 

dat de stijging van het aantal immigranten zich erg snel voltrok. Bovendien bleef de 

regering officieel ontkennen dat Duitsland een immigratieland was (Marshall, 2000). 

In die zin vormt Duitsland in het bijzonder een interessant land om crises in het 

vreemdelingenbeleid te onderzoeken, in vergelijking met andere landen in Europa. 

Nederland en Duitsland zijn, ondanks de verschillende staatkundige stelsels, 

eveneens goed met elkaar te vergelijken vanwege overeenkomsten in de politieke en 

maatschappelijke context. Het Duitse federale systeem is een ingewikkeld systeem 

van checks and balances. Op een paar uitzonderingen na, zoals op het gebied van 

onderwijs, wordt het beleid op federaal niveau vastgesteld. De uitvoering en eventu-

ele nadere invulling van het beleid geschiedt op het niveau van de deelstaten. Con-

stitutioneel gezien heeft Duitsland een federaal systeem van drie lagen, bestaande 

uit: de federatie, alle deelstaten en de gemeenten. In de praktijk is de relatie tussen 

het federale niveau en deelstaatniveau zeer decentralistisch, maar de houding van de 

deelstaten ten opzichte van de gemeenten is meer centralistisch georiënteerd. Door 

de gedecentraliseerde structuur kan het beleid vanuit de centrale overheid in de uit-

voering sterke verschillen tussen de verschillende deelstaten te zien geven. Tussen de 

gemeenten binnen een deelstaat zullen de verschillen kleiner zijn. In Nederland, als 

gedecentraliseerde eenheidsstaat, hebben lagere overheden, zoals de provincies en ge-

meenten, ook eigen bevoegdheden en taken. Daardoor is wederzijdse afhankelijkheid 

en controle ontstaan. Groot verschil tussen Nederland en Duitsland is dat de autono-

mie van provincies en gemeenten veel kleiner is. Lagere overheden beschikken over ei-

gen bevoegdheden, maar de centrale overheid kan deze naar eigen inzicht veranderen. 

De Nederlandse staat als geheel valt onder het gezag van één centrale overheid (Van 
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Deth en Schuszler, 1992:30). 

Omdat in dit onderzoek niet wordt gekeken naar de uitvoering van het beleid, 

maar naar het proces waarin eventueel nieuw beleid totstandkomt, zijn staatkundige 

verschillen geen belemmering voor een vergelijkende studie tussen Nederland en 

Duitsland. Nederland en Duitsland kennen een aantal belangrijke overeenkomsten 

die een goede vergelijking tussen crises in de vreemdelingensector mogelijk maakt. 

Het politieke veld in Duitsland is minder gefragmenteerd dan in Nederland, maar 

coalitieregeringen zijn in beide landen de norm (Gallagher, Laver, Mair, 1992:41). 

Bovendien zijn verschillende coalities mogelijk. In zowel Nederland als Duitsland 

maken sinds de Tweede Wereldoorlog altijd een christelijke partij dan wel een soci-

aal-democratische partij deel uit van de regering. Hoewel in Duitsland (op federaal 

niveau) slechts zelden een coalitie tussen beide partijen voorkomt, heeft een dergelijke 

coalitie zich in Nederland veel vaker voorgedaan. 

In beide landen speelt het maatschappelijk middenveld traditioneel een belang-

rijke rol in de politiek. Het standaardwerk van Lijphart (1990) over de Nederlandse 

pacificatiepolitiek laat zien dat Nederlanders en Duitsers in tegenstelling tot burgers 

van andere landen door middel van politieke partijen en andere formeel georgani-

seerde groepen (zoals kerk, vakbeweging en andere organisaties) de situatie proberen 

te beïnvloeden. Maatschappelijke organisaties worden betrokken bij zowel de beleids-

voorbereiding als de uitvoering. Daardoor heeft het maatschappelijke middenveld de 

mogelijkheid het beleid en het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Belangrijk ver-

schil is dat in Duitsland door de federale structuur nog een extra ‘laag’ bestaat die in-

vloed kan uitoefenen op het besluitvormingsproces. De regeringen van de deelstaten 

spelen een belangrijke inhoudelijke, politieke rol in Duitsland. De lagere overheden 

in Nederland kunnen pas bij de uitvoering van nieuw beleid hun invloed laten gelden. 

In Duitsland hebben de lagere overheden realisatiemacht, terwijl de Nederlandse la-

gere overheden hindermacht hebben. Hoe dan ook, zowel in Nederland als Duitsland 

is het ontwikkelen van nieuw beleid en het doorvoeren van hervormingen een proces 

van onderhandelen en coalities sluiten en van (noodgedwongen) consensus tussen 

veel verschillende partijen. 

Vier institutionele crises in het vreemdelingenbeleid 
Het onderzoek betreft een meervoudige casestudy waarin alle cases op dezelfde ma-

nier zijn onderzocht. Doordat de cases geselecteerd zijn op de onafhankelijke varia-

belen, is de variatie tussen de cases minimaal omdat er vier institutionele crises in het 

vreemdelingenbeleid worden bestudeerd. Dit onderzoek biedt dan ook de mogelijk-

heid om uitspraken te doen op basis van vergelijking. Hoewel de crises inhoudelijk 

van elkaar verschillen, geldt voor de bestudeerde perioden in het vreemdelingenbeleid 

dat er sprake was van een institutionele crisis zoals eerder in dit hoofdstuk is geope-

rationaliseerd. 

Zowel in Nederland als in Duitsland hebben zich in de afgelopen jaren vele in-

cidenten en kritieke momenten voorgedaan. Institutionele crises komen echter veel 

minder vaak voor. Wie de ontwikkelingen in het immigratievraagstuk vanaf de olie-

crisis in 1973 bestudeert, komt al snel tot de conclusie dat het gevoelige thema prak-

tisch altijd tot hevige debatten en emoties heeft geleid en leidt. Maar dat zijn nog geen 

institutionele crises. Aan de hand van maatschappelijke, politieke en media-aandacht 

voor een bepaalde ontwikkeling of problematiek binnen de vreemdelingensector zijn 

de vier perioden van institutionele crises geselecteerd (zie paragraaf 2 van dit hoofd-

stuk). 

Voor de selectie van de cases is voor zowel Nederland als Duitsland gekeken naar 

de ontwikkelingen in het vreemdelingenvraagstuk vanaf begin jaren zeventig. De ge-

volgen van de oliecrisis (1973) hebben immers geleid tot een omslag in het denken 

over en de wijze van omgaan met vreemdelingen in zowel Nederland als Duitsland. 

In eerste instantie is aan de hand van de media onderzocht welke perioden zouden 

kunnen duiden op een institutionele crisis. Perioden waarin veel media-aandacht was 

voor het vreemdelingenvraagstuk, zijn nader onderzocht. Parallel aan deze fase is lite-

ratuur bestudeerd met betrekking tot immigratie in Nederland en Duitsland, en zijn 

verkennende interviews gehouden. Vervolgens is gekeken naar de mate van politieke 

en maatschappelijke aandacht, die gedeeltelijk ook uit de media was af te leiden. 

Indien sprake was van een duidelijke stijging op alle indicatoren konden we van een 

institutionele crisis spreken.

Nadat verschillende perioden van institutionele crisis in het vreemdelingenbeleid 

waren geselecteerd, is gekeken naar de uitkomst van deze crisisperioden, of de insti-

tutionele crisis tot fundamentele veranderingen had geleid of niet. De crisisuitkomst 

is van belang om de vraag te kunnen beantwoorden waarom de ene crisis wel en de 

andere niet tot hervormingen leidt. Er zijn daarom in tweede instantie perioden van 

crisis geselecteerd waarvan de uitkomsten van elkaar verschilden. Alleen op die manier 

kunnen we iets zeggen over de vraag waarom in het ene geval wel hervormingen zijn 

doorgevoerd en in het andere niet. Voor zowel Nederland als Duitsland zijn twee 

institutionele crises geselecteerd waarvan de één tot hervormingen heeft geleid en de 

andere niet. In hoofdstuk 4 en 7, voorafgaand aan de casushoofdstukken, wordt de 

selectie van de crisisperioden nader onderbouwd. 
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3.7 
Dataverzameling, validiteit en betrouwbaarheid

Een van de kenmerken van een casestudy is dat de cases grondig onderzocht worden. 

In principe kunnen alle vormen van dataverzameling gecombineerd worden voor een 

casestudy (Swanborn, 1996:20). Dat heeft tot gevolg dat verschillende vormen van 

dataverwerving worden gebruikt om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de cases. Er 

wordt een poging gedaan de zogenoemde ‘black box’ te openen. Een ander kenmerk 

van de casestudy is dat de cases in hun natuurlijke omgeving worden bestudeerd. Dat 

houdt in dat mensen van bijvoorbeeld een organisatie die wordt onderzocht, op loca-

tie geïnterviewd worden en dat er documentonderzoek binnen de organisatie plaats-

vindt (Verschuren en Doorewaard, 2004:170). 

Door het bestuderen van een beperkt aantal cases was het mogelijk de verschillen-

de perioden gedetailleerd te onderzoeken. Voor de dataverzameling van dit onderzoek 

zijn verschillende methoden gebruikt. Er is gebruikgemaakt van niet-gestructureerde, 

maar open interviews. Daarnaast is er uitgebreid gebruikgemaakt van diverse geschre-

ven documenten, zoals (beleids)documenten, Kamerstukken, literatuur en verschil-

lende mediabronnen.11 De informatie is verzameld binnen diverse (maatschappelijke) 

organisaties, departementen en bibliotheken in zowel Nederland als Duitsland. 

Ondanks het feit dat er een grote hoeveelheid informatie wordt verzameld door 

interviews en documentstudie, kan de manier waarop de verzameling van data heeft 

plaatsgevonden gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid en validiteit van de re-

sultaten van het onderzoek. Niet in de laatste plaats doordat diverse dossiers niet 

openbaar zijn, zoals bijvoorbeeld verslagen van bijeenkomsten van de ministerraad. 

Een gebrek aan toegang tot informatie, maar ook onwetendheid van het bestaan van 

bepaalde informatie zal als gevolg kunnen hebben dat ik niet altijd een volledig beeld 

van de verschillende crises heb kunnen geven. Het feit dat de dataverzameling in twee 

verschillende landen heeft plaatsgevonden, heeft ertoe geleid dat de data niet op exact 

dezelfde wijze is verzameld. De verschillen in toegang tot documentatie kan invloed 

gehad hebben op de analyse van de gebruikte data. 

Om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te vergroten heb ik onder 

andere alle respondenten gevraagd de door mij veronderstelde periode van institutio-

nele crisis een cijfer te geven op een schaal van 1 tot 5. De 1 gaf aan dat er in het geheel 

geen sprake was van een crisis en de 5 dat er duidelijk sprake was van een crisis. De 

respondenten zijn ook gebruikt om bepaalde interpretaties en verhalen van anderen 

en mijzelf te verifiëren. 

Noten

1 Argyris en Schön beschreven in hun studie Organizational learning: a theory of action perspective 
(1978) drie typen leren: single-loup learning, double-loup learning en deutero learning. Daarmee le-
verden zij een bijdrage aan het debat over organisationeel leren (Van Duin, 1992).

2 In dit opzicht hebben de modellen most different systems design (MDSD) en most similar systems 
design (MSSD) van Przeworski en Teune (1970) de meeste bekendheid gekregen (Bertrand, De Jong, 
Korsten en Soeters, 1995; Landman, 2000). 

3 De term ecological duidt het collectieve niveau aan en staat tegenover het individu.
4 Op de conferentie in Teheran werd bepaald dat de oostgrens van Polen de zogenoemde Curzonlijn 

werd. Ter compensatie, en op kosten van Duitsland, werd Polen in het westen uitgebreid tot aan de 
rivieren de Oder en de Neisse. 

5 Aussiedler zijn Duitse afstammelingen die zich ‘opnieuw’ in Duitsland vestigen. Het betreft voorname-
lijk mensen uit Polen, de voormalige Sovjet-Unie en Roemenië. Het Duitse burgerschap was tot aan de 
hervorming in 1999 gebaseerd op het ius sanguinus. Dat hield in dat het Duitse nationaliteit verkregen 
werd op basis van bloedbanden (de nationaliteit van de ouders) en niet op basis van grond (ius soli). 
Op basis van het ius sanguinus kunnen Aussiedler aanspraak maken op een Duits paspoort. Inmiddels 
geldt een quotum voor het aantal Aussiedler dat jaarlijks in aanmerking kan komen voor een Duits 
paspoort.

6 Totdat de wervingsprogramma’s in november 1973 officieel werden stopgezet, waren er door Duitsland 
veertien miljoen gastarbeiders geworven. Daarvan zijn er elf miljoen teruggekeerd naar het land van 
herkomst (Koopman, 1999:628). 

7 De oliecrisis leidde tot een wereldwijd tekort aan aardolie. Een aantal Arabische olieproducerende lan-
den voerde gericht actie tegen westerse landen door de olieprijzen met zeventig procent te verhogen en 
minder olie te produceren. Nederland kreeg (net als de Verenigde Staten) te maken met een volledige 
olieboycot in verband met de steun voor Israël in de Jom Kippoer-oorlog. Officieel werd de olieboycot 
in juli 1974 beëindigd. 

8 Ieder individu wordt geacht burger van één staat te zijn. Daarbinnen, maar ook alleen dáár, beschikt 
hij over zijn volle rechten als burger. Buiten zijn eigen land is hij vreemdeling en geldt voor hem een 
ander rechtsstatuut (Lucassen en Penninx, 1994). 

9 Waarschijnlijk is deze toename deels te verklaren door het sluiten van de grenzen. Voor de oliecrisis was 
het immers niet noodzakelijk om je als vluchteling bekend te maken, omdat er voor een vluchteling 
ook andere mogelijkheden waren om zich legaal in Nederland of Duitsland te vestigen. 

10 Bijna driekwart van alle landen heeft het Verdrag van Genève ondertekend. 
11 Voor verschillende cases is tevens gebruik gemaakt van beeldmateriaal, onder andere van Kamerdebat-

ten. 
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4 
Nederland en het vreemdelingenvraagstuk 

4.1 
Inleiding 

Hoewel in dit onderzoek cases worden onderzocht waarbij wordt uitgegaan van een 

begin van een crisis en een einde, de crisisuitkomst, is het duidelijk dat elke cri-

sis een voorgeschiedenis heeft en dat een crisisuitkomst weer kan leiden tot nieuwe 

problemen. Om de geselecteerde cases beter te begrijpen, worden de onderzochte 

periodes in dit hoofdstuk in perspectief geplaatst. Aan de hand van een inleiding in 

het vreemdelingenvraagstuk voor zowel Nederland als Duitsland (hoofdstuk 7) wordt 

zeer beknopt inzicht gegeven in de ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid in 

beide landen. Centraal staan specifiek de ontwikkelingen voorafgaand aan de insti-

tutionele crises die voor dit onderzoek nader zijn onderzocht. De inleiding beperkt 

zich tot de periode voorafgaand aan de crises en beschrijft dus niet de meest recente 

ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid. 

4.2 
De ontwikkeling van het vreemdelingenbeleid in Nederland tot 1998

Toegang tot Nederland en verschillend in verblijfstatus
In 1967 trad een nieuwe Vreemdelingenwet in werking.1 De wet bepaalde dat een 

vreemdeling een vergunning nodig had om legaal in Nederland te verblijven (Does-

schate, 1993:27). Op grond van die Vreemdelingenwet kon asiel worden verleend aan 

de hand van verschillende verblijfsvergunningen, waarvan de A- en de B-status het 

meest zijn verstrekt. De A-status werd verleend op grond van artikel 15 van de Vreem-

delingenwet. Dit artikel kwam overeen met artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag 

van Genève. De A-status gold voor politieke vluchtelingen en voor onbepaalde tijd. 

Alleen op speciale gronden was het mogelijk de status in te trekken. Vluchtelingen 

die op basis van het Vluchtelingenverdrag een status kregen, kregen ook een A-status. 

Mensen met een A-status hadden op veel punten dezelfde rechten en plichten als 

Nederlanders. Bij de A-status hoorde ook een vluchtelingenpaspoort. 

De B-status werd pas een officiële status na een uitspraak van de Raad van State 

(1974). Deze status was dan ook niet opgenomen in de Vreemdelingenwet van 1965. 

De B-status bood de regering de mogelijkheid om vreemdelingen tot Nederland toe 

te laten, die zij niet wilde erkennen als vluchtelingen in de zin van het Vluchtelingen-

verdrag. De situatie in het land van herkomst bood de overheid geen mogelijkheid 

deze asielzoekers terug te sturen. Bepalend voor het verlenen van de B-status was dat 

er ‘klemmende redenen van humanitaire aard’ waren. De B-status, ook wel ‘status van 

asielgerechtigde’ genoemd, voorzag in toelating op humanitaire gronden. De B-sta-

tus beschermde vluchtelingen tegen terugzending naar het land van herkomst en gaf 

het recht op arbeid en een vreemdelingenpaspoort (Doesschate, 1993). De B-status is 

sinds de uitspraak van de Raad van State veel vaker verleend dan de A-status.2 

Een derde mogelijkheid om als vluchteling in Nederland te kunnen blijven was 

een vergunning tot verblijf (vtv). Deze verblijfsvergunning maakte geen onderscheid 

tussen vluchtelingen of andere immigranten. De vtv was één jaar geldig. In tegen-

stelling tot de andere verblijfstitels golden voor deze verblijfsvergunning meerdere 

gronden voor intrekking van de vergunning. Deze vergunning is vaak aangeduid als 

de C-status.3 Door de jaren heen is het stelsel van vergunningen regelmatig aan ver-

andering onderhevig geweest. 

De organisatie van het vreemdelingenbeleid
Het beleid ten aanzien van de toelating van vluchtelingen is altijd de verantwoorde-

lijkheid geweest van het ministerie van Justitie. De hoofdafdeling Vreemdelingenza-

ken en Grensbewaking van het ministerie kende twee afdelingen: de afdeling Grens-

bewaking en de afdeling Vreemdelingenzaken (Ringeling, 1978:106). In 1977 werd de 

afdeling Vreemdelingenzaken gereorganiseerd en uitgebreid. Vanaf dat moment was 

de Directie Vreemdelingenzaken verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid. Tot die 

directie behoorde de hoofdafdeling Toelating en Verblijf. De daaronder ressorterende 

afdeling Verblijfsregelingen beoordeelde onder meer de verzoeken om toelating, ver-

blijf of vestiging van asielzoekers en andere immigranten (Ten Doesschate, 1993:33-

34). Het beleidsvoorbereidende werk vond plaats in de hoofdafdeling Juridische Be-

leidsvraagstukken, waaronder diverse andere afdelingen vielen. 

In de beginjaren was het vreemdelingenbeleid in Nederland meer versnipperd over 

verschillende ministeries dan in Duitsland. Bij het ontwerpen van het toelatingsbeleid 

waren verschillende ministeries betrokken. Afgezien van het ministerie van Justitie 

speelde het ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke rol bij de toelating van 

vreemdelingen. De Directie Algemene Zaken (DAZ), ressorterend onder het Bureau 
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Vreemdelingenzaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, onderhield contac-

ten met Justitie, UNHCR en diplomatieke posten van Nederland in het buitenland 

om de situatie in het land van herkomst te beoordelen. De ministeries van Sociale 

Zaken en Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk4 waren, via verschillende com-

missies, eveneens bij het vreemdelingenbeleid betrokken. Indien noodzakelijk werden 

ambtenaren van andere ministeries betrokken bij het vreemdelingenbeleid (Ten Does-

schate, 1993:34). Vanaf eind jaren tachtig is de versnippering verminderd doordat het 

ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verantwoordelijk werd voor de 

opvang van asielzoekers, terwijl het ministerie van Justitie verantwoordelijk bleef voor 

de asielprocedure. Sinds 1994 draagt het ministerie van Justitie, in casu de staatssecre-

taris, verantwoordelijkheid voor zowel de opvang als de asielprocedure. Het ministe-

rie van Binnenlandse Zaken bleef verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid.5 De 

vreemdelingensector van Duitsland was veel minder versnipperd. De verantwoorde-

lijkheid voor het vreemdelingenbeleid heeft altijd bij het ministerie van Binnenlandse 

Zaken gelegen, met de minister als politiek verantwoordelijke.

Opvang van asielzoekers
De komst van vluchtelingen naar Nederland kenmerkte zich tot aan de jaren zeventig 

voornamelijk door groepsgewijze immigratie. De meeste vluchtelingen kwamen niet 

individueel maar in groepen, als gevolg van specifieke gebeurtenissen in het land van 

herkomst. Denk aan de vluchtelingen als gevolg van de Praagse Lente in Tsjechoslo-

wakije of aan de Vietnamese bootvluchtelingen. Voor de huisvesting en verzorging 

van deze verschillende groepen vluchtelingen werden dan ook aparte maatregelen ge-

troffen en tijdelijke organisaties opgericht. Nadat voor alle vluchtelingen onderdak 

was gevonden, kon de tijdelijke organisatie worden opgeheven. Hoewel de organisatie 

van de opvang niet altijd gemakkelijk verliep, was zij vrijwel nooit onderwerp van 

een politieke of maatschappelijke discussie. Tot halverwege de jaren zeventig bestond 

überhaupt weinig aandacht voor het asielzoekersvraagstuk in zowel regeringsnota’s als 

de Nederlandse politiek. Ook de komst van vluchtelingen op zichzelf leidde niet tot 

een negatieve bejegening. Een mogelijke verklaring is dat er politiek of maatschap-

pelijk gezien goede of aanvaardbare redenen waren om de vluchtelingen op te vangen 

en dat over die redenen overeenstemming bestond (Van Gelder, 1993:10). Dat gold 

bijvoorbeeld voor de vluchtelingen uit communistische landen. In Nederland was 

er begrip voor mensen die een dergelijk regime ontvluchtten. Het idee dat misbruik 

gemaakt zou kunnen worden van de mogelijkheid om asiel aan te vragen, leefde niet 

of nauwelijks. De open houding van de Nederlanders ten aanzien van asielzoekers 

hangt ook samen met het lage aantal. Zeker in vergelijking met het aantal arbeidsmi-

granten en Surinamers was het aantal asielzoekers in de jaren zeventig erg laag (Ten 

Doesschate, 1993:32).6  

Een voorbeeld van een tijdelijk orgaan voor de opvang van asielzoekers was het 

Interdepartementaal Overleg inzake Hulpverlening aan Vluchtelingen (IO). Het IO 

werd najaar 1956 ingesteld om de regeringshulp in verband met het acute en ‘massale’ 

vluchtelingenvraagstuk als gevolg van de gebeurtenissen in Hongarije te coördineren.7 

Nadat de vluchtelingen uit Hongarije waren ondergebracht, werd het overlegorgaan 

opgeheven. In augustus 1968 besloot de regering dit overlegorgaan te reactiveren als 

gevolg van de ontwikkelingen in Tsjechoslowakije.8 Toen bleek dat een massale vluch-

telingenstroom uitbleef, kon het overlegorgaan na enkele vergaderingen weer worden 

ontbonden. 

De organisatie voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen kan tot halver-

wege de jaren tachtig als ad hoc en reactief worden beschouwd. De opvang van asiel-

zoekers was geen taak van de rijksoverheid. De regering keurde een opvangbeleid 

onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid af, omdat het onduidelijk was of 

een asielzoeker erkend zou worden als vluchteling. Na de problemen met de opvang 

van Turkse christenen (rond 1980) drong de Tweede Kamer aan op opvang door de 

rijksoverheid. De regering wilde daar echter niet op ingaan. Het standpunt was dat 

een opvangbeleid een aanzuigende werking zou hebben op asielzoekers en dat centrale 

opvang tot psychosociale problemen zou kunnen leiden (Puts, 1990:28). Alleen voor 

de opvang van vluchtelingen (de asielzoekers die reeds erkend waren als vluchteling) 

was er beleid vanuit de rijksoverheid. Daarmee erkende de overheid dat zij een taak 

diende te vervullen die gericht was op integratie. 

Asielzoekers in de asielprocedure waren zelf verantwoordelijk voor het vinden van 

onderdak. De kosten voor onderdak en onderhoud konden betaald worden van een 

uitkering. Om voor een uitkering in aanmerking te komen moesten asielzoekers in 

eerste instantie een vergunning tot verblijf (vtv) aanvragen bij de Vreemdelingenpoli-

tie. Met een vtv konden asielzoekers een uitkering aanvragen in het kader van de Al-

gemene Bijstandswet (ABW). Doordat asielzoekers geen toegang tot de arbeidsmarkt 

hadden, waren zij aangewezen op een bijstandsuitkering (Puts, 1991:27). Dit beleid 

leverde geen problemen op door het lage aantal asielzoekers waarmee Nederland tot 

in de jaren tachtig te maken had. 

De organisatie en coördinatie lagen bij de Vereniging Vluchtelingwerk Nederland 

(VVN). De VVN fungeerde als spil in het opvangproces, waarbij voormalige kloos-

ters, hotels en ziekenhuizen als opvangcentra dienden (Van der Hoeven, 1983:81-83). 

De gemeenten waarbinnen vluchtelingen werden opgevangen, speelden daarbij een 

rol omdat zij de opvanglocaties ter beschikking stelden. In de loop der jaren heeft zich 

in het opvangbeleid een ontwikkeling voorgedaan van een gedecentraliseerd opvang-

beleid op basis van ad-hocmaatregelen, naar een gecentraliseerd beleid. In hoofdstuk 
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5 over de Tamil-crisis wordt hier nader op ingegaan.

Jaren zeventig: omslag in het vreemdelingenvraagstuk 
Sinds de jaren zeventig steeg het aantal asielzoekers in Nederland, veranderden de 

landen van herkomst en kwamen steeds meer vluchtelingen op eigen initiatief. Eind 

jaren zeventig was staatssecretaris Haars van Justitie, in het eerste kabinet Van Agt, de 

eerste staatssecretaris die zich geconfronteerd zag met grote groepen vluchtelingen, zo-

als Turkse christenen en Vietnamese bootvluchtelingen. Met name de opvang van de 

Vietnamese bootvluchtelingen leidde tot problemen. Deze ontwikkelingen vormden 

aanleiding om een aparte asielafdeling op het Ministerie van Justitie in te stellen en 

leidden eveneens tot veranderingen in het opvangbeleid (Bronkhorst, 1990). 

Formeel was het ministerie van CRM verantwoordelijk voor de opvang van vluch-

telingen. Dat gold alleen voor de vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland 

kwamen. In de praktijk betekende dat dat het ministerie zorg droeg voor de materiële 

verzorging, dat wil zeggen het verstrekken van uitkeringen en het vinden van centrale 

opvanglocaties. De opvang van vluchtelingen werd echter gecoördineerd door Vluch-

telingenwerk Nederland. De groep uitgenodigde Vietnamese vluchtelingen was zo 

groot dat het voor Vluchtelingenwerk niet meer mogelijk was de opvang te coördine-

ren.9 Dat leidde ertoe dat vanaf 1981 de centrale opvang van Vietnamese vluchtelingen 

onder directe verantwoordelijkheid van het ministerie van CRM viel. Vietnamese 

vluchtelingen mochten niet langer dan zes weken in een centrale opvang verblijven, 

omdat werd verondersteld dat dergelijke opvang een slechte invloed zou hebben op 

de integratie. Vanuit de centrale opvang zouden de vluchtelingen, groepsgewijs, in 

gemeenten gehuisvest worden. Om over voldoende woningen te kunnen beschikken 

werd gebruik gemaakt van de vijf-procentregeling. Deze regeling hield in dat vijf 

procent van de nieuwe woningwetwoningen kon worden opgeëist voor bijzondere 

groepen (Bronkhorst, 1990:71). In de praktijk werden vluchtelingen ondergebracht in 

huurkamers, bij gastgezinnen (zo’n 20 procent) en in doorgangshuizen (zo’n 30 tot 35 

procent). De doorgangshuizen waren speciaal bedoeld voor de opvang van vluchtelin-

gen en werden vaak bemand door vrijwilligers (Bronkhorst, 1990:71). 

In 1982 trad het eerste kabinet Lubbers (CDA/VVD) aan. Mevrouw Korte-van 

Hemel werd staatssecretaris van Justitie en daardoor verantwoordelijk voor het vreem-

delingenbeleid. Ook onder het kabinet Lubbers II, tot 1989, bleef Korte-van Hemel 

staatssecretaris van Justitie. Halverwege de jaren tachtig werden asielzoekers steeds 

meer een maatschappelijk en politiek issue. 

In 1985 en 1986 steeg het aantal asielzoekers aanzienlijk ten opzichte van de jaren 

daarvoor. Het ging in die tijd voornamelijk om Tamil-asielzoekers. In 1985 verdub-

belde het aantal asielzoekers zelfs ten opzichte van 1984.10 De stijging van het aantal 

asielzoekers ging nu ook gepaard met negatieve reacties. Nederland zou ‘overspoeld’ 

worden door vluchtelingen. Bovendien zou er misbruik worden gemaakt van de asiel-

procedure en spraken politici, ambtenaren en de media voor het eerst over economi-

sche vluchtelingen. De sterke stijging van het aantal asielzoekers, met name veroor-

zaakt door Tamil-asielzoekers, leidde tot een institutionele crisis in het Nederlandse 

vreemdelingenbeleid. Deze crisis kan als eerste crisis in het Nederlandse vreemdelin-

genbeleid worden gezien en had grote gevolgen voor de politieke en maatschappelijke 

benadering van het vreemdelingenvraagstuk in Nederland. Deze belangrijke periode 

in het Nederlandse vreemdelingenbeleid wordt besproken in hoofdstuk 5. 

Turbulente jaren negentig
Na de hervorming in het opvangbeleid eind jaren tachtig daalde het aantal asiel-

zoekers, waardoor de aandacht voor het vreemdelingenvraagstuk afnam. Echter niet 

voor lang. De jaren negentig vormden de meest turbulente periode in de geschiedenis 

van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Er kwam Europese samenwerking op gang 

door de ondertekening van de Akkoorden van Schengen en Dublin. Het opvangbe-

leid werd hervormd omdat het oude model niet meer voldeed. In 1994 vond een grote 

hervorming plaats in de vreemdelingensector als geheel, bijna alles veranderde dat 

jaar. Er werd een nieuwe Vreemdelingenwet ingevoerd en het gehele beleid, dat wil 

zeggen zowel de verantwoordelijkheid voor de asielprocedure als de opvang van asiel-

zoekers, kwam onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. De uitvoe-

ring van de asielprocedure en de opvang van asielzoekers plaatste het ministerie op 

afstand door de oprichting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De IND droeg en draagt verantwoor-

delijkheid voor de uitvoering van de asielprocedure en het COA voor de uitvoering 

van de opvang van asielzoekers. Het beleid was tot dan toe sterk versnipperd geweest 

over verschillende departementen, maar daar kwam met de hervormingen van 1994 

een einde aan. 

De hervormingen leidden tot problemen omdat Nederland in 1994 te maken 

kreeg met het grootste aantal asielaanvragen ooit. Er kwamen 52.000 nieuwe asielaan-

vragen, waarvan een groot deel van mensen afkomstig uit voormalig Joegoslavië. De 

nieuwe dienst was niet voorbereid op zo’n sterke stijging, bovendien kende de nieuwe 

Vreemdelingenwet opstartproblemen en werden asielaanvragen onder de oude rege-

ling door de tijdsdruk niet langer afgehandeld. De asielprocedure raakte verstopt. 

De verantwoordelijke staatssecretaris Schmitz (PvdA, Paars I) en haar organisatie, de 

IND, raakten daardoor in problemen. De politiek accepteerde de lange wachttijden 

in de asielprocedure niet. Om de achterstand in te lopen stelde Schmitz een stappen-

plan op waaraan zij haar politieke lot verbond. Schmitz wist de doelstellingen van het 
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stappenplan op tijd te behalen.

Al direct toen het aantal asielzoekers sterk toenam, was een van de belangrijkste 

knelpunten in het vreemdelingenbeleid het uitzettingsbeleid. Hoewel weinig Tamil-

asielzoekers een verblijfsvergunning kregen, kwam het nauwelijks tot uitzetting van 

deze vluchtelingen. In de jaren negentig werd het haperende uitzettingsbeleid onder-

deel van het illegalenvraagstuk. De situatie in het land van herkomst stond het vaak 

niet toe om over te gaan tot uitzetting, ondanks een negatieve beslissing op het asiel-

verzoek. ‘De toestand is van dien aard, dat het terugsturen in strijd zou kunnen zijn 

met het Mensenrechtenverdrag. Dat betekent dat ze hier zijn en toch niet mogen blij-

ven. Maar we durven ze gewoon niet terug te sturen,’ zo verwoordde Nawijn (destijds 

directeur van de Directie Vreemdelingenzaken) de dilemma’s rondom de uitzetting 

in een interview in Trouw.11 Er ontstond een zogenoemde D-status voor uitgeproce-

deerde, maar gedoogde asielzoekers. Door de jaren heen werden steeds meer verschil-

lende groepen uitgeprocedeerde vreemdelingen gedoogd, omdat ze niet terug konden 

naar het land van herkomst. Daardoor ontstonden steeds meer categorieën vreemde-

lingen die in Nederland mochten blijven. Het ministerie van Justitie liet steeds meer 

categorieën vreemdelingen, waaronder vreemdelingen zonder verblijfsvergunning, in 

Nederland blijven zonder officiële verblijfsvergunning of vluchtelingenstatus. Teza-

men met de verhoogde instroom van asielzoekers, begin jaren negentig, raakten de 

opvangcentra overvol.12 Keer op keer werden staatssecretarissen geconfronteerd met 

problemen bij het uitzettingsbeleid. Staatssecretaris Korte-van Hemel (kabinet Lub-

bers I en II) kon uitgeprocedeerde Tamils niet terugsturen, Kosto (Lubbers III) kreeg 

het zwaar te verduren vanwege zijn uitzettingsbeleid ten aanzien van Vietnamese 

vluchtelingen, Schmitz werd bijna gedwongen tot aftreden als gevolg van de affaire 

rondom de uitzetting en het ontbreken van monitoring van Iraanse asielzoekers, en 

Cohen kreeg te maken met (witte) illegalen die in hongerstaking gingen vanwege het 

uitzettingsbeleid.

Het gedoogbeleid en de problemen in het uitzettingsbeleid bleven niet alleen 

beperkt tot uitgeprocedeerde asielzoekers. Jarenlang gedoogde de regering illegale 

vreemdelingen in Nederland. Al in 1989 werd in het regeerakkoord aangekondigd dat 

het kabinet zich door een commissie zou laten ‘adviseren op het terrein van het te-

gengaan van illegale immigratie, het tegengaan van onterecht gebruik van collectieve 

voorzieningen door illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen en het activeren 

van het binnenlands vreemdelingentoezicht’. Maar er is niet veel gedaan met de aan-

bevelingen van de Commissie Zeevalking.13 Illegaliteit werd gedoogd, waardoor illega-

len zelfs een semi-legaal bestaan konden opbouwen. Zonder een verblijfsvergunning 

was het voor een illegaal namelijk toch mogelijk om een sociaal-fiscaal nummer aan te 

vragen, zich in te schrijven bij het bevolkingsregister en het ziekenfonds, huursubsidie 

aan te vragen en om een eigen bedrijf te beginnen en zich in te schrijven bij de Kamer 

van Koophandel. 

Begin jaren negentig kwam steeds meer politieke weerstand tegen illegaliteit in 

het algemeen en de zogenoemde witte illegalen. Uiteindelijk leidde dat tot een nieuwe 

institutionele crisis in het vreemdelingenbeleid. Door de beslissing van de IND om de 

familie Gümüş, een wit-illegale familie, uit te zetten ontstond grote onrust over het 

illegalenbeleid in het algemeen met de familie Gümüş als symbool. Deze zogenoemde 

Gümüş-affaire wordt in hoofdstuk 6 besproken. 

Noten 

1 De nieuwe Vreemdelingenwet van 1965, die in 1967 in werking trad, bepaalde dat een vreemdeling een 
vergunning moest hebben om legaal in Nederland te verblijven. Op grond van de wet kon de verlening 
van asiel op verschillende manieren plaatsvinden doordat verschillende verblijfsvergunningen werden 
ingevoerd (Ten Doesschate, 1994). 

2 Begin jaren tachtig werd meer dan de helft van het aantal aanvragen gehonoreerd met politiek asiel 
(A-status), slechts 5,6 procent kreeg een tijdelijke status. In 1989 kreeg nog slechts 8,7 procent van het 
aantal aanvragen een A-status, in 1991 was dit gedaald tot 6,6 (bron cijfers: VluchtelingenWerk Neder-
land 1991) (Brink & Pasariboe, 1993:23). 

3 Een variant op deze verblijfsvergunning was een verblijfsvergunning met een mandaatverklaring. In 
de praktijk werd een mandaatvergunning alleen afgegeven aan vluchtelingen die al van Justitie een 
vergunning tot verblijf hadden gekregen. Het was een verklaring die aangaf dat een persoon onder het 
mandaat van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen viel.

4 Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is de voorloper van het ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

5  Sinds het kabinet Balkenende I (2002) is een minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aange-
steld. Sindsdien valt het integratiebeleid dus niet meer onder de minister van Binnenlandse Zaken. 

6 De immigratie van Surinamers was sinds 1968 sterk toegenomen. Door de aangekondigde onafhan-
kelijkheid van Suriname in 1975 kwam een nog grotere stroom van Surinaamse immigranten naar 
Nederland. Nederland probeerde in de jaren zeventig de immigratie in te dammen. Uiteindelijk werd 
in 1980 een visumplicht voor Surinamers ingevoerd (Ten Doesschate, 1993:32).

7 In 1956, tijdens de Koude Oorlog, viel Rusland Hongarije binnen. Door deze inval kwam er een grote 
vluchtelingenstroom op gang vanuit Hongarije naar niet-communistisch West-Europa.

8 In 1968 viel Rusland Tsjechoslowakije binnen. Deze inval wordt de Praagse Lente genoemd. Ook deze 
Russische inval leidde tot de komst van vluchtelingen naar West-Europa.

9 In 1978 kwamen 100 Vietnamese vluchtelingen naar Nederland. Een jaar later waren dat er plotseling 
2.234. In 1980 en 1981 kwamen respectievelijk 1.560 en 1.331 Vietnamese vluchtelingen. In 1982 was het 
aantal gedaald tot 468 (Van der Hoeven, 1983:8). 

10 In 1983 vroegen 2.603 Tamils om asiel in Nederland en een jaar later 5.644. Zie voor uitgebreide weer-
gave van de ontwikkelingen in aantallen asielzoekers vanaf 1975 bijlage I van hoofdstuk 5. 

11 Trouw, 13-01-1990. 
12 In 1990 was veertig procent van de mensen die door de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) werd 

opgevangen, uitgeprocedeerd.
13 Eindrapport Commissie Binnenlands Vreemdelingentoezicht (18-03-1990). De commissie werd voor-

gezeten door de heer Zeevalking, vandaar de naam Commissie Zeevalking.
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5
Tamil-asielzoekers in Nederland

5.1 
‘D’r lopen allemaal Turken bij ons in de straat’1

In 1985 verdubbelde het aantal asielzoekers in Nederland ten opzichte van 1984. De 

plotselinge en sterke stijging in de eerste maanden van 1985 werd voor het overgrote 

deel veroorzaakt door asielzoekers vanuit Sri Lanka.2 De komst van de Tamil-asielzoe-

kers is met terugwerkende kracht om verschillende redenen een keerpunt gebleken 

in het denken over en het omgaan met asielzoekers, zowel in politiek als maatschap-

pelijk opzicht. Ten eerste vanwege de sterke stijging van het aantal asielzoekers in het 

algemeen. Niet eerder had Nederland, sinds de inwerkingtreding van de Vreemdelin-

genwet op 1 januari 1967, in zo’n kort tijdsbestek te maken gehad met zoveel asielaan-

vragen. Bijzonder was bovendien dat de stijging met name werd veroorzaakt door één 

bepaalde bevolkingsgroep: de Tamils. Binnen een jaar vroegen omstreeks tweeduizend 

Tamils asiel aan in Nederland.3 

Ten tweede verliep het debat over de Tamil-problematiek anders dan andere de-

batten over vluchtelingen in Nederland. Voor het eerst kwam een grote onbekende 

groep vluchtelingen asiel aanvragen. Zowel in de politiek als op de departementen was 

nauwelijks kennis aanwezig over de vluchtmotieven van deze bevolkingsgroep. Het 

onbekende resulteerde in wantrouwen en beïnvloedde de beeldvorming over vluch-

telingen onder politici en burgers in negatieve zin. Politici, ambtenaren en burgers 

bestempelden Tamil-asielzoekers niet als ‘echte’, maar als economische vluchtelingen. 

Het was voor het eerst dat de politieke en maatschappelijke opinie zich zo massaal 

tegen een groep vluchtelingen keerde.4 

Ten derde is de komst van Tamils een keerpunt gebleken, omdat de sterke stijging 

de eerste institutionele crisis in de geschiedenis van het Nederlandse vreemdelingen-

beleid tot gevolg had. Hoewel de komst van de Vietnamese bootvluchtelingen en 

Turkse christenen ook gepaard was gegaan met problemen, had dit niet geleid tot een 

situatie waarin de gehele organisatie en het beleid op het gebied van vreemdelingen 

ter discussie was komen te staan. 

In reactie op de crisis formuleerden politici hun eisen voor maatregelen die op 

verandering van het beleid waren gericht. De politiek verantwoordelijke gezagsdragers 

(de regering) reageerden echter terughoudend op de roep om verandering. De ont-

wikkelingen in het vreemdelingenvraagstuk vormden voor de regering lange tijd geen 

aanleiding om hervormingen door te voeren. Desondanks leidde deze institutionele 

crisis uiteindelijk tot een hervorming in het vreemdelingenbeleid.

In dit hoofdstuk, en de hierop volgende drie empirische hoofdstukken, wordt be-

schreven hoe het crisisproces is verlopen en onder welke condities deze crisis tot her-

vormingen heeft geleid. Het doel van de empirische hoofdstukken is om met behulp 

van de bevindingen de crisis-hervormingsthese nader te preciseren. Nadat in paragraaf 

2 is aangetoond dat er sprake is van een crisis, wordt in paragraaf 3 het crisisproces 

beschreven. In paragraaf 4 wordt aangetoond dat de crisis fundamentele verandering 

tot gevolg heeft gehad. In paragraaf 5 wordt gezocht naar verklaringen voor de crisis-

uitkomst. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de drie condities, zoals ge-

presenteerd in hoofdstuk 2. Dat houdt in dat gekeken wordt in hoeverre de oriëntatie 

van gezagsdragers, stakeholders en de beleidsmakers en -uitvoerders gericht waren op 

hervormingen dan wel aanpassingen van het beleid. In deze paragraaf worden ook de 

hypothesen getoetst. De bestudering van de drie verschillende actoren moet ons meer 

inzicht bieden in de vraag waarom deze institutionele crisis in het vreemdelingenbe-

leid tot een hervorming heeft geleid. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt 

op deze vraag antwoord gegeven. 

5.2 
De komst van Tamils naar Nederland

De Tamils ontvluchtten Sri Lanka nadat in november 1984 de gevechten tussen Tamils 

en Singalezen waren opgelaaid. De Tamils vluchtten massaal naar diverse landen in 

West-Europa, waaronder ook Nederland. De komst van de Tamils leidde in Neder-

land tot een sterke stijging van het aantal asielzoekers. In de eerste drie maanden van 

1985 liep het aantal aanmeldingen voor de asielprocedure op tot honderd per dag, wat 

ongekend veel was voor die tijd.5 Zowel de organisatie voor de opvang van asielzoekers 

als de asielprocedure bleken niet bestand tegen zulke grote aantallen: de asielproce-

dure raakte verstopt en er ontstonden grote problemen in de opvang van asielzoekers, 

in het bijzonder de opvang van Tamil-asielzoekers. 

Amsterdam en Den Haag in problemen
De gemeenten Amsterdam en Den Haag kregen als eerste te maken met Tamil-asiel-
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zoekers. Doordat de opvang van asielzoekers in die tijd nog niet was gereguleerd, 

konden asielzoekers zich vrij vestigen in Nederland (zie hoofdstuk 4). De meesten van 

hen trokken naar de grote steden, waardoor daar de eerste problemen ontstonden. 

Op 1 april 1985 verbleven 3275 Tamils in Nederland, van wie meer dan tweeduizend in 

Amsterdam en bijna duizend in Den Haag. Daardoor raakten in deze steden de admi-

nistratieve diensten die betrokken waren bij de asielprocedure, overbelast en ontstond 

een groot gebrek aan adequate opvang voor Tamil-asielzoekers. 

De Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland vervulde een cruciale rol in de op-

vang van vluchtelingen en asielzoekers. Vluchtelingenwerk was door de overheid, in 

casu het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), aangewezen als 

de verantwoordelijke organisatie voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 

Daartoe werd de organisatie financieel ondersteund door het ministerie van WVC. 

Door de grote toestroom van Tamils kon de vrijwilligersorganisatie de opvang echter 

niet meer aan. Vluchtelingenwerk was niet in staat om voor dergelijke aantallen huis-

vesting te vinden (zie ook Puts, 1991). Om te voorkomen dat de asielzoekers op straat 

terechtkwamen, moest zowel de gemeente Amsterdam als Den Haag zelf voor tijde-

lijke behuizing zorgen. Door een gebrek aan behuizing kwamen veel Tamils terecht bij 

(malafide) huiseigenaren die munt uit deze situatie probeerden te slaan. Exploitanten 

bleken niet altijd over de benodigde vergunningen te beschikken. Bovendien woon-

den Tamils regelmatig met teveel andere asielzoekers in te kleine behuizing. Door 

over-bewoning ontstonden gevaarlijke situaties en overlast. De gemeente Amsterdam 

was daardoor diverse keren gedwongen om in te grijpen, waarbij een aantal accom-

modaties gesloten moesten worden. De Tamils werden vervolgens ondergebracht in 

gemeentelijke opvangcentra.6

De sterke toename van het aantal Tamil-asielzoekers leidde niet alleen tot pro-

blemen in de opvang, maar ook tot overbelasting van de verschillende instanties die 

bij de asielprocedure betrokken waren. De asielprocedure begon bij de Vreemdelin-

gendienst.7 Door de grote toestroom van Tamil-asielzoekers waren de plaatselijke 

Vreemdelingendiensten echter niet in staat het aantal asielaanvragen te verwerken. 

Daardoor ontstonden wachtlijsten voor de asielprocedure. Het kon vier maanden 

duren voordat, na de eerste aanmelding, een vervolggesprek werd afgenomen. De 

procedure was onder druk komen te staan door een gebrek aan personeel en tolken. 

Overbelasting was ook aan de orde bij de plaatselijke Sociale Diensten van Amster-

dam en Den Haag. Bij de Sociale Dienst konden asielzoekers een bijstandsuitkering 

aanvragen. Doordat asielzoekers geen toegang hadden tot de arbeidsmarkt, waren zij 

aangewezen op de Algemene Bijstandswet. De bijstand vormde destijds een onderdeel 

van het opvangbeleid voor asielzoekers. Om de chaos in de uitvoering bij alle betrok-

ken diensten van de asielprocedure het hoofd te kunnen bieden, stelde de gemeente 

Amsterdam een crisisteam in. Amsterdam besloot eveneens de Brigade Amsterdam 

Haven van de Koninklijke Marechaussee in te zetten om de Vreemdelingendiensten 

administratieve bijstand te verlenen.8 

Door de sterke toename van het aantal Tamil-asielzoekers ontstond begin 1985 in 

zowel Amsterdam als Den Haag een ‘onhoudbare’ en ‘onaanvaardbare’ situatie.9 Van-

wege de onoverzichtelijke situatie en de financiële consequenties deden de gemeen-

tebesturen van Amsterdam en Den Haag diverse keren een klemmend beroep op de 

rijksoverheid om de ontstane problemen op te lossen. Doordat de Tamil-asielzoekers 

zich voornamelijk in Amsterdam en Den Haag voor de asielprocedure aanmeldden, 

waren de burgemeesters van deze steden van mening dat zij naar verhouding te zeer 

belast werden met een algemeen maatschappelijk probleem. De komst van de Tamils 

naar Amsterdam en Den Haag leidde voor deze steden dus tot aanzienlijke extra 

uitgaven, waarvoor om financiële steun werd gevraagd bij de rijksoverheid. Het orga-

niseren van extra noodopvang kostte de gemeenten immers geld. Bovendien gold de 

regel dat gemeenten tien procent van de Algemene Bijstandswet voor eigen rekening 

moesten nemen. Doordat asielzoekers recht hadden op een uitkering, steeg ook deze 

kostenpost voor beide gemeenten. Het ging de gemeenten echter niet alleen om geld. 

Ze wilden van de staatssecretaris van Justitie ook meer duidelijkheid over de status 

van Tamils.10 Het ministerie nam in de eerste maanden van 1985 geen beslissingen over 

de asielverzoeken, omdat zij (nog) geen idee had over de situatie in het land van her-

komst. Het uitblijven van beslissingen over de asielaanvraag had tot gevolg dat geen 

enkele Tamil de opvang verliet, terwijl er ondertussen steeds meer bijkwamen. In de 

eerste maanden van 1985 bleek zowel de asielprocedure als de opvang van asielzoekers 

en vluchtelingen niet toegerust op dergelijke grote aantallen. 

Politieke en maatschappelijke aandacht 
De Tamil-problematiek resulteerde al snel in problemen op het niveau van de rijks-

overheid. Bij aanvang van de Tamil-problematiek regeerde het kabinet Lubbers I, een 

coalitie van het CDA en de VVD. De regeringspartijen waren in de Kamer met 81 

zetels vertegenwoordigd. De PvdA vormde de grootste partij met 47 zetels, maar was 

toch in de oppositie terechtgekomen. De overige zetels waren verdeeld tussen D66 

(6), SGP (3), PPR (2), PSP (3), GPV (1), RPF (2), CPN (3), CP (1) en EVP (1). 11  

Het zogenoemde ‘Schiphol-incident’ vormde de eerste aanleiding om de Tamil-

problematiek in de Tweede Kamer te bespreken. Op 11 januari 1985 was een vliegtuig 

met 45 Tamils aan boord vanaf Schiphol teruggestuurd naar Colombo. Het vliegtuig 

had een tussenlanding gemaakt op Schiphol, waar bleek dat de Tamils geen geldige 

reisdocumenten bezaten. Hoewel de Tamils op weg waren naar Oost-Berlijn, besloot 

het ministerie van Justitie de 45 Tamils niet door te laten reizen, maar terug te sturen 
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naar Colombo. Dat was mogelijk omdat de Tamils op Schiphol niet om politiek 

asiel vroegen. Een ambtenaar van het ministerie van Justitie gaf aan dat deze beslis-

sing paste in het standpunt van de regering dat de stroom van Tamils moest worden 

gestopt. Uit voorzorg maakte de marechaussee kopieën van de paspoorten van de 45 

Tamils. Het ministerie wilde achteraf niet in de problemen komen. Met de gegevens 

van de teruggestuurde Tamils was controle mogelijk voor het geval achteraf verhalen 

zouden opduiken.12  

Omdat het terugsturen van de Tamils leidde tot grote commotie, veel vragen en 

kritiek, vond op 13 februari 1985 voor het eerst mondeling overleg plaats over de Ta-

mil-problematiek.13 In dit overleg moesten staatssecretaris van Justitie Korte-van He-

mel (CDA) en minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek (CDA) uitleg komen 

geven. Bij monde van Kamerlid Wessel-Tuinstra (D66) werd de regering verweten de 

regelgeving in het vreemdelingenbeleid en met name ‘de regels omtrent het al of niet 

terugzenden van mensen naar hun land van herkomst’ geschonden te hebben.14 Ka-

merlid Van den Toorn (CDA) vroeg zich af of er sprake was geweest van een incident 

of dat er een beleidswijziging had plaatsgevonden.15 Het terugsturen van de 45 Tamils 

vanaf Schiphol naar Colombo had volgens de staatssecretaris van Justitie plaatsgevon-

den binnen de wettelijke regels. De Koninklijke Marechaussee was daarbij zorgvuldig 

opgetreden.16 Van een beleidswijziging was dan ook geen sprake.17

Het Schiphol-incident bleek het begin te zijn van zeer veel parlementaire aandacht 

voor de Tamil-problematiek. Nu was er volgens Kamerlid Haas-Berger (PvdA) altijd 

veel overleg over het vreemdelingenvraagstuk geweest, maar ook over de Tamil-pro-

blematiek is ‘heel veel mondeling overleg geweest’18 Ook andere Kamerleden beamen 

de grote aandacht voor de problematiek. Volgens Kamerlid Wiebenga (VVD) waren 

er ‘constant debatten’ en Kamerlid Van Es (PSP) spreekt over ‘behoorlijk veel Kamer-

debatten, plenaire debatten [en] commissievergaderingen’.19 Daarbij werd gebruikge-

maakt van de mogelijkheid om moties in te dienen en vragen te stellen.20  

Het Schiphol-incident en de Tamil-problematiek in het algemeen resulteerde niet 

alleen in veel (negatieve) politieke aandacht voor de regering, ook diverse stakehol-

ders en delen van de beleidssector keerden zich tegen de regering. Vluchtelingen- en 

mensenrechtenorganisaties, maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) konden zich immers niet vinden in het standpunt van de regering en de 

manier waarop zij omging met de plotselinge stijging van het aantal Tamil-asielzoe-

kers. Naar aanleiding van het Schiphol-incident stuurde de Secretaris-Generaal van 

Amnesty International een ‘brief op poten’ naar de regering. Het standpunt van de 

UNHCR stond namelijk haaks op dat van de regering. Zowel Amnesty International 

als de UNHCR waren tegen het terugsturen van Tamils, omdat zij Sri Lanka onveilig 

achtten voor de vluchtelingen. De Hoge Commissaris zou het overleg met de Neder-

landse regering hebben opgeschort als gevolg van het incident. Er werd in dit verband 

in de Tweede Kamer gesproken van ‘ernstige feiten’.21 De minister van Buitenlandse 

Zaken ontkende het gerucht dat er niet meer met elkaar gesproken zou worden. Maar 

er was wel sprake van een meningsverschil over de status van de Tamil-asielzoekers en 

de situatie in het land van herkomst. Van den Broek wilde niet voldoen aan het ver-

zoek van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen om Tamil-asielzoekers zonder 

een procedure te erkennen als vluchtelingen, zoals destijds bij de Vietnamese boot-

vluchtelingen was gebeurd. Bovendien deed de UNHCR het verzoek aan landen in 

Europa om ‘geen enkele Tamil onvrijwillig naar Sri Lanka terug te sturen onder de 

huidige omstandigheden.’22 De regering stond echter op het standpunt dat het begin-

sel van de individuele toetsing uitgevoerd moest worden. In feite zou het verzoek van 

de UNHCR, volgens Van den Broek, erop neerkomen: 

‘dat elke Tamil, die zich aan de grens meldt, moet worden toegelaten 

en niet kan worden teruggezonden, tenzij hij er zelf om vraagt. Anders 

vertaald komt het er op neer dat de Hoge Commissaris zich eigenlijk 

op het standpunt stelt dat hier sprake is van vervolging van een totale 

bevolkingsgroep en dat die vervolging op heel Sri Lanka zou plaatsvin-

den en het derhalve evenmin denkbaar is dat zich Tamils in Sri Lanka 

ophouden die aan dit gevaar niet rechtstreeks blootstaan, op grond 

waarvan terugzenden naar welke plaats dan ook in Sri Lanka niet tot 

de mogelijkheden zou behoren.’23 

De minister was bang voor precedentwerking en was bovendien van mening dat er, 

ondanks de ‘excessen’ die op Sri Lanka plaatsvonden, gebieden bestonden waarnaar 

Tamils konden worden teruggestuurd. De overheid stelde zich op het standpunt dat 

toegeven aan het verzoek van de Hoge Commissaris het toelatingsbeleid volledig op 

zijn kop zou zetten, en dat terwijl de Nederlandse regering niet zo’n negatief beeld had 

van de situatie op Sri Lanka.24

De verdeeldheid over de vluchtmotieven van de Tamils en de reacties op het 

Schiphol-incident deed de regering besluiten de Commissie Wijnaendts in te stellen. 

De commissie vertrok voor een fact-finding mission naar Sri Lanka. Na een week ter 

plaatse te zijn geweest concludeerde de commissie dat de situatie in het zuiden van Sri 

Lanka veilig genoeg was om afgewezen Tamil-asielzoekers naartoe terug te sturen. De 

regering voelde zich door het rapport gesterkt in haar standpunt en nam de conclusies 

over. Dat betekende dat de regering besloot het reguliere beleid te blijven uitvoeren 

en dat elk verzoek tot asiel individueel getoetst zou worden. 

De PvdA en de kleine linkse partijen in de Tweede Kamer reageerden met arg-
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waan op het rapport en leverden kritiek op het standpunt van de regering. Zij waren 

van mening dat het zuiden van Sri Lanka niet veilig genoeg was om Tamils naartoe 

terug te sturen. Ook Amnesty International en de UNHCR maakten bezwaren. De 

concessie die aan de UNHCR werd gedaan, was dat bij een negatieve beslissing op 

een asielverzoek de asielzoeker niet naar Sri Lanka zou worden teruggestuurd zonder 

voorkennis van de Hoge Commissaris.25 

Afgezien van de meningsverschillen over de vraag of Tamils nu wel of niet mochten 

worden teruggestuurd, was er vanuit de Tweede Kamer veel kritiek op de regering ten 

aanzien van het opvangbeleid. Er werd niet alleen vanuit de Tweede Kamer geageerd 

tegen dit beleid, ook Vluchtelingenwerk en de VNG waren kritisch. Beide organisa-

ties pleitten dan ook voor maatregelen in de opvang om Amsterdam en Den Haag 

te ontlasten en vanuit de overheid meer opvang te creëren. Over de inhoud van deze 

maatregelen verschilden Vluchtelingenwerk en de VNG echter wel van mening. 

De aandacht voor de Tamil-problematiek in de Tweede Kamer, bij de VNG, de 

gemeenten Amsterdam en Den Haag, Vluchtelingenwerk en andere (internationale) 

vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties uitte zich niet alleen in kritiek, maar 

ook in de roep om maatregelen van de regering. In eerste instantie ging het er met 

name om de problemen in Amsterdam en Den Haag op te lossen. Maar nadat het 

aantal Tamil-asielzoekers bleef stijgen, ontstond ook behoefte aan duidelijkheid over 

de status van deze asielzoekers en aan een ander opvangmodel voor asielzoekers in het 

algemeen. In de eerste maanden van 1985 groeide de druk op de regering om drasti-

sche maatregelen te nemen.

‘Paniek over Tamils’ 26

Vanaf januari 1985 nam de berichtgeving over de Tamil-problematiek in de kranten 

sterk toe, met als absoluut hoogtepunt de maanden april en mei van 1985. 27 Van Dijk 

(1988) spreekt zelfs van een ‘explosie’ van berichtgeving over de Tamil-problematiek. 

In de eerste maanden van 1985 ging er geen dag voorbij zonder een bericht in verschil-

lende landelijke dagbladen.28 

De negatieve toon ten aanzien van de Tamils was opvallend. Volgens Van Dijk 

(1988) was na de Tweede Wereldoorlog geen enkele groep asielzoekers zo negatief 

bejegend als de Tamils. De media trokken de vluchtmotieven in twijfel en schreven 

regelmatig over mensensmokkel. In berichten en krantenkoppen werden Tamil-asiel-

zoekers veelvuldig geassocieerd met illegaliteit en gezien als economische vluchtelin-

gen, blijkens krantenkoppen als: ‘Duizenden Tamils Nederland binnengesmokkeld’29, 

‘Tamils zijn geen politieke vluchtelingen maar economische’30, ‘Lucratieve mensen-

handel vermoed in mensen uit Sri Lanka’, ‘Asielzoekende Tamils niet gevlucht’.31 

media aandacht 1984-1987

periode

De kranten hebben, volgens Van Dijk, de negatieve standpunten van de politici 

gereproduceerd en gelegitimeerd. Daardoor ontwikkelde zich onder de bevolking een 

brede consensus over de ‘definitie’ van de Tamils als ‘onechte’ vluchtelingen (1988:180). 

Deze benadering van de problematiek door politieke gezagsdragers is volgens Dub-

beldam (1987) in ruime mate verantwoordelijk geweest voor de afwijzende houding 

tegenover de Tamils in de publieke opinie. 

In de berichtgeving lag de nadruk op problemen die Nederland ondervond als 

gevolg van de komst van de Tamils. Daarmee raakte de problematiek beperkt tot een 

politiek en sociaal probleem vanuit het Nederlandse perspectief. Voor de situatie van 

de Tamils in Nederland en de situatie op Sri Lanka zelf was, zeker in de beginperiode, 

nauwelijks aandacht (Van Dijk, 1988). Naarmate de tijd verstreek, besteedden de me-

dia meer aandacht aan de kritiek op het functioneren van de overheid. Even plotseling 

als de berichtgeving eerder was toegenomen, nam de aandacht van de media in het 

najaar van 1985 weer af. De aandacht verschoof naar onderwerpen als vluchtelingen 

en vluchtelingenbeleid in het algemeen, waarbij veel aandacht werd besteed aan de 

uitwijziging van asielzoekers. 

Crisis in het vreemdelingenbeleid
In de eerste maanden van 1985 ontwikkelde zich een institutionele crisis in het vreem-

delingenbeleid. De komst van de Tamil-asielzoekers kan daarvoor als directe aanlei-

ding worden gezien. De institutionele structuur van de beleidssector werd door de 

Tweede Kamer, diverse gemeenten en onderdelen van de beleidssector ter discussie 

gesteld. Zij waren van mening dat het opvangbeleid en de asielprocedure niet func-

tioneerden bij dergelijke grote aantallen asielzoekers, zoals die zich tijdens de eerste 
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maanden van 1985 aandienden. Er ontstond een gebrek aan vertrouwen in het op-

vangbeleid, waarvan de Algemene Bijstandswet onderdeel uitmaakte. Het terugsturen 

van 45 Tamils en de ‘veiligverklaring’ van het zuiden van Sri Lanka (Commissie Wij-

naendts) leverde de regering veel kritiek op. Door de manier waarop de regering de 

problematiek benaderde, nam het vertrouwen in de sector af onder oppositiepartijen, 

delen van de beleidssector, maar ook bij  internationale mensenrechten- en vluchte-

lingen organisaties. Bovendien ontstond Kamerbreed, maar ook bij Vluchtelingwerk 

en de VNG, in een zeer korte periode, de vraag om maatregelen en hervorming van 

het beleid. Er was sprake van een duidelijke afname van de legitimiteit van het beleid 

van de sector. 

kader 1

De institutionele crisis was te herkennen aan een combinatie van: 

•    Een grote mate van maatschappelijke onrust. 

•    Sterke toename van politieke aandacht voor de Tamil-problematiek. Aan 

de hand van alle mogelijke middelen is het onderwerp in de Tweede Kamer 

intensief behandeld. 

•    Zeer veel media-aandacht voor de Tamil-problematiek tijdens de crisis.

•    Aanhoudende signalen vanuit de politiek, maatschappij en media, waaruit 

de afname van de steun voor het gevoerde beleid bleek. De regering werd 

gevraagd om maatregelen te nemen. 

5.3 
Het verloop van de crisis: tijdelijke maatregelen

In een eerste reactie op de crisis hield de regering vast aan het reguliere vreemdelingen-

beleid. Zodoende bleef de asielprocedure ongewijzigd. Het algemene standpunt van 

de regering luidde dat Nederland geen immigratieland was. Daarom konden Tamils 

niet als vluchtelingen worden erkend (Van Dijk, 1988:167,179). Het enige dat tijdens 

de crisis veranderde ten aanzien van de asielprocedure, was dat de verantwoordelijke 

instanties en diensten diverse keren te maken kregen met ‘tijdelijke’ uitbreidingen van 

personeel. Gaandeweg de crisis zou blijken dat de uitbreidingen structureel noodza-

kelijk waren. 

Ten aanzien van het opvangbeleid zwichtte de regering voor de druk vanuit de 

grote steden, de Tweede Kamer en de publieke opinie. De opvangproblemen in de 

grote steden waren zo groot geworden dat ook de regering inzag dat ingrijpen noodza-

kelijk was geworden. Op 10 april 1985 werd daarom de Regeling verzorgd verblijf Ta-

mils (RvvT) ingevoerd. Zoals de naam al zegt, gold deze maatregel alleen voor Tamils, 

voor andere asielzoekers bleef het opvangbeleid ongewijzigd. In een brief van minister 

Brinkman, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de staatssecretaris van 

Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werd de wijziging als 

volgt gemotiveerd: ‘Gelet op de onaanvaardbare situatie waarin de Tamil-asielzoekers 

in de grote steden verkeren heeft de regering gekozen voor opvang en spreiding van 

asielzoekers Tamils over het hele land.’32 Een nevendoelstelling van de RvvT was om 

de instroom van nieuwe Tamil-asielzoekers te reguleren.33 De regeling voorzag in de 

opvang, in speciaal daarvoor opgezette opvangcentra verspreid over het land, en de 

verzorging van Tamils. De tijdelijke regeling was een zogenoemde voorliggende voor-

ziening in het kader van de Algemene Bijstandswet waardoor het mogelijk was de 

bijstand voor deze groep asielzoekers af te schaffen. Door de invoering van de RvvT 

hadden Tamils niet langer recht op een bijstandsuitkering (destijds 1200 gulden per 

maand) en konden zij zich niet langer vrij vestigen. Daarvoor in de plaats voorzag 

de RvvT in de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud (135 gulden per maand) 

en opvang. De regeling werd daarom ook wel de ‘bed-bad-brood-regeling’ genoemd. 

Door de invoering van de RvvT werden gemeenten (en dus met name Amsterdam en 

Den Haag) ontlast van de extra kosten op grond van de tien-procentregeling voor de 

bijstandswet en de huisvestingsproblemen. Voor de regering was de maatregel even-

eens kostenbesparend. 

Na de invoering van de RvvT raakte de Tamil-problematiek in de tweede helft van 

1985 op de achtergrond.34 In afwachting van de beslissing op hun asielverzoek werden 

Tamils opgevangen in opvangcentra verspreid over het land. Daardoor kwam een eind 

aan de problemen in de grote steden. Tegelijkertijd daalde het aantal Tamil-asielzoe-

kers dat naar Nederland kwam. Toch waren de problemen in het vreemdelingenbeleid 

niet voorbij. Hoewel het aantal Tamil-asielzoekers afnam, steeg het aantal asielzoekers 

in het algemeen. De vertragingen in de asielprocedure bleven onopgelost ondanks 

herhaaldelijke (tijdelijke) uitbreidingen van het personeel op het ministerie van Justi-

tie. Daardoor moesten de Tamils langer dan voorzien in de opvangcentra verblijven. 

Bovendien kwam in de praktijk niets terecht van het terugsturen van Tamils, wanneer 

zij een negatieve beslissing op hun asielverzoek hadden gekregen. 

Door de vertraging in de asielprocedure moest de RvvT keer op keer worden ver-

lengd, waardoor de tijdelijkheid van de regeling niet langer opging. Daarmee groeide 

de kritiek ten aanzien van het beleid voor Tamil-asielzoekers en de onrust binnen de 

diverse opvanggemeenten en de politiek, maar ook onder de Nederlandse bevolking 

en de Tamils zelf. Verschillende gemeenten maakten per brief aan de minister van 

WVC duidelijk dat de regeling onvoldoende was toegesneden op langdurige opvang, 

de opvanglocaties waren daarvoor niet geschikt. Er werd een dringend beroep gedaan 



96 97

op de minister om aandacht te schenken aan de penibele situatie waarin een groot 

deel van de Tamil-asielzoekers zich bevond. 

Vanuit de tijdelijkheidgedachte was de opvang voor de Tamils zeer sober ingericht. 

Omdat men langdurig op een beslissing moest wachten, namen de spanningen in de 

over het algemeen slechte opvangcentra toe. Verontruste gemeentebesturen hadden in 

februari 1986 een verzoek aan de regering gedaan om over de Tamil-problematiek te 

spreken, maar daar ging de regering niet op in.35 Er ontstond steeds meer weerstand 

tegen de langzamerhand uitzichtloze situatie waarin de Tamils zich bevonden. Op 11 

maart 1986 vond een grote demonstratie plaats. Vijfhonderd demonstranten boden 

een petitie aan aan de Tweede Kamer. 

Evaluatie van de Regeling verzorgd verblijf Tamils
Een jaar na de invoering van de RvvT liepen de spanningen in het vreemdelingen-

beleid opnieuw hoog op en nam de druk op de regering wederom toe. In februari 

1986 presenteerde het ministerie van WVC een door Vluchtelingenwerk uitgevoerde 

tussentijdse evaluatie. Het ministerie erkende in het rapport de problemen die waren 

ontstaan in de opvang van Tamils. Het rapport wees op de langdurige onzekerheid 

waarin de asielzoekers verkeerden. Zij zouden daardoor in een niemandsland worden 

geplaatst. 

‘De normen en waarden van de vroegere samenleving vervagen. De 

normen en waarden van de nieuwe samenleving kunnen en mogen 

niet geaccepteerd worden. Men zit als het ware in een “wachtkamer-

situatie”. Deze situatie heeft effect op de houding van de asielzoeker, 

los van het feit of men in een pension vertoeft of niet. Wanneer Tamils 

evenwel in een van de pensions blijven, onder de huidige condities, is 

het aannemelijk dat het “niemandslandeffect” versterkt wordt. Gezien 

de verwachte duur van de asielprocedure en de situatie in de verblijfs-

centra, lijkt het onverkort handhaven van het huidige opvangmodel 

niet langer wenselijk.’36 

Naar aanleiding van de evaluatie besloot de regering de ‘bed-bad-brood-regeling’ iets 

ruimer te interpreteren door extra voorzieningen in de opvangcentra mogelijk te ma-

ken. De regering wilde op die manier het verblijf in een opvangcentrum enigszins 

aantrekkelijker maken. Naast de extra immateriële voorzieningen werd besloten de 

asielprocedure ten aanzien van Tamil-asielzoekers te versnellen door tijdelijke uitbrei-

ding van het personeel bij Justitie.37 

Op 17 maart 1986 vond, naar aanleiding van de evaluatie van de RvvT en de 

voorgestelde maatregelen van de regering, mondeling overleg plaats met de vaste 

commissies voor Welzijn en Cultuur, Justitie en Buitenlandse Zaken, over de positie 

van Tamilasielzoekers in Nederland.38 Hoewel er met name grote kritiek was op het 

opvangbeleid voor Tamils, werd de asielprocedure eveneens zwaar bekritiseerd. De 

problemen in de opvang en in de asielprocedure versterkten elkaar. Doordat steeds 

geen beslissingen werden genomen in de asielprocedure, maar ook doordat uitge-

procedeerde Tamils niet werden teruggestuurd, was er geen enkele doorstroming en 

waren de opvangcentra overvol geraakt. De bezorgdheid van de Kamerleden over 

de opvang van Tamils werd steeds groter. Vluchtelingenwerk had signalen naar de 

Tweede Kamer laten uitgaan dat er opnieuw een noodtoestand kon ontstaan (Puts, 

1991:32). De slechte omstandigheden waaronder de Tamils werden opgevangen, leidde 

tot felle kritiek vanuit de Tweede Kamer. Zij was het er unaniem over eens dat het 

opvangbeleid voor Tamils zo niet verder kon en dat een geheel nieuw opvangmodel 

noodzakelijk was: ‘Het opvangbeleid heeft gefaald’ (PSP), de RvvT moest ‘afgeschaft’ 

worden (CPN), het beleid was ‘failliet’ (VVD), ‘[H]et opvangbeleid is niet meer aan-

vaardbaar te noemen’ (D66). De woordvoerders in de Tweede Kamer benadrukten de 

spanningen die waren ontstaan in de opvangcentra. De situatie van de Tamils werd 

‘onaanvaardbaar’ geacht (PPR) en zou ‘explosief ’ (PvdA) zijn. Vrijwilligers zouden 

geen kans meer zien om waar nodig steun te geven. 

De Tweede Kamer was verbaasd dat de regering niet zelf tot de conclusie was 

gekomen dat een nieuw opvangmodel noodzakelijk was. Zij had er immers zelf in de 

evaluatie op gewezen dat het opvangmodel niet langer wenselijk leek. De marginale 

aanpassingen van de regering werden niet voldoende geacht om de problemen op te 

lossen. De VVD was van mening dat het huidige opvangsysteem aan herziening toe 

was. Niet alleen voor de Tamils, maar voor asielzoekers in het algemeen. Omdat voor-

stellen vanuit de regering uitbleven, kwam het initiatief voor een hervorming vanuit 

de Tweede Kamer. Namens het CDA stelde Kamerlid Evenhuis-van Essen een nieuw 

opvangmodel voor asielzoekers voor. Het model bevatte een plan voor een geheel an-

dere opzet van het opvangbeleid. Het model ging uit van een algemeen opvangbeleid 

voor alle asielzoekers, onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Doel was dat 

er een einde zou komen aan het onderscheid in twee soorten asielzoekers: asielzoe-

kers met een bijstandsuitkering en asielzoekers zonder een bijstandsuitkering (zoals de 

Tamils). In een reactie op het voorstel van Evenhuis-van Essen, dat door de Tweede 

Kamer positief was ontvangen, liet Brinkman weten dat hij het ‘plan Evenhuis’ een 

‘interessant’ voorstel vond, maar er op dat moment geen oordeel over wenste te ge-

ven. Hij verklaarde  zich bereid om met de betrokken ambtsgenoten over dit model 

te overleggen.39 
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In de maanden daarna werd de politieke druk groter en vond er intensief over-

leg plaats tussen de verschillende departementen en de VNG.40 Toezeggingen voor 

veranderingen werden echter niet gedaan. Hoewel Brinkman de Tweede Kamer had 

laten weten het plan Evenhuis interessant te vinden, bleef het daarbij. Zo bleven de 

problemen voor de Tamil-asielzoekers bestaan. Er werd geen beslissing genomen over 

de toekomst van het opvangbeleid voor Tamils en asielzoekers in het algemeen, terwijl 

de problemen in de opvang van Tamils groter werden en het aantal asielzoekers bleef 

stijgen. Het uitblijven van een beslissing over de toekomst van de Tamils ‘deed de op-

gekropte onlustgevoelens van de Tamils exploderen’.41 In de nacht van 23 op 24 april 

1986 brak in acht verschillende opvangcentra voor Tamils onrust uit. Deze onrust 

ging gepaard met brandstichting en vernielingen.42 Een van de centra brandde zelfs 

volledig uit. De woede-uitbarsting van de Tamils werd alom afgekeurd, ook door de 

Tamils zelf. Desondanks berichtten diverse media negatief over de politiek-bestuur-

lijke gang van zaken. ‘De uitbarsting was een - verkeerde - reactie op falend beleid. 

[…] De ambtelijke uitvoering van de regeling is in ieder geval ver beneden peil geble-

ven,’ meldde de Volkskrant.43 Na de woede-uitbarsting was de situatie in verschillende 

opvangcentra erg gespannen. Enkele tientallen Tamils gingen in hongerstaking. De 

gemeenten eisten daarom op korte termijn ‘interim-maatregelen’ om de situatie voor 

de Tamil-asielzoekers te verbeteren.44 

Omslag in de institutionele crisis
Eind juni 1986 stuurde minister Brinkman een brief naar de Tweede Kamer waarin 

hij, zoals eerder toegezegd, de Kamer nader informeerde over de voortgang van een 

mogelijke uitwerking van het plan Evenhuis.45 In deze brief deelde de minister mee 

dat het kabinet het noodzakelijk achtte dat er een opvangregeling voor alle asielzoe-

kers zou komen. Belangrijke overweging van de regering was de verwachting dat het 

aantal asielzoekers en vluchtelingen die op eigen initiatief naar Nederland zouden ko-

men om asiel aan te vragen, zou toenemen. Dat de regering nu wel bereid was om het 

opvangbeleid te hervormen, had met name te maken met de problemen in de opvang 

van Tamils en de geweldsuitbarsting die had plaatsgevonden. 

Het plan Evenhuis diende als uitgangspunt. Het kabinet stelde voor om de ver-

antwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers bij de gemeenten onder te bren-

gen, gefinancierd door de rijksoverheid.46 Met de VNG was inmiddels een principe-

overeenkomst bereikt over het opvangmodel. Dit betekende dat het opvangbeleid, 

ook voor asielzoekers, onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid zou komen, 

waarbij de uitvoering in handen kwam van de gemeenten en niet langer afhankelijk 

zou zijn van particulier initiatief. De rol van Vluchtelingenwerk moest nader onder-

zocht worden en was afhankelijk van de vraag of Vluchtelingenwerk met het nieuwe 

opvangmodel kon instemmen. 

De minister ging er vanuit dat de nieuwe opvangregeling ‘wellicht in werking zou 

kunnen treden op 1 januari 1987’.47 Het Tamil-opvangbeleid diende tussentijds te wor-

den aangepast. Daarom werd de RvvT vervangen voor de Incidentele Bijdrageregeling 

Opvang Asielzoekers (IBOT).48 De IBOT voorzag in de noodzakelijke bestaansvoor-

waarden van Tamils en lag in de lijn van het toekomstige opvangmodel.49 

5.4 
Crisisuitkomst: fundamentele verandering in het opvangbeleid

Uiteindelijk trad op 1 november 1987 de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) in 

werking: bijna anderhalf jaar nadat Brinkman het nieuwe opvangmodel had aange-

kondigd en elf maanden later dan de streefdatum, 1 januari 1987. Reden voor de lange 

voorbereidingstijd waren met name de moeizame interdepartementale onderhande-

lingen. De diverse betrokken ministeries konden het niet gemakkelijk met elkaar eens 

worden. Voordat de ROA totstandkwam, zijn verschillende opvangmodellen naar de 

prullenmand verwezen. 

De ROA maakte een einde aan het ad-hoc georganiseerde opvangbeleid, waarbij 

het particulier initiatief een cruciale rol vervulde. In het nieuwe opvangmodel kwam 

het opvangbeleid voor zowel asielzoekers als reeds erkende vluchtelingen onder ver-

antwoordelijkheid van de rijksoverheid. In die zin kan de ROA als een institutionele 

hervorming in het vreemdelingenbeleid gekenmerkt worden.50 De ROA was een de-

centraal opvangmodel. Dat hield in dat alle asielzoekers, indien mogelijk, direct na 

aankomst werden opgevangen in woningen in een gemeente. De ROA voorzag ook in 

centrale opvang. Asielzoekerscentra vervulden een aanvullende functie en zouden al-

leen worden gebruikt indien niet onmiddellijk een plaats in een gemeente beschikbaar 

was (Puts, 1995:38). Van de centrale opvang kon eveneens gebruikgemaakt worden bij 

een plotselinge toestroom van asielzoekers. 

De ROA was een geplande hervorming in het opvangbeleid voor asielzoekers. 

Het nieuwe opvangmodel veranderde zowel de ideeën die ten grondslag lagen aan het 

opvangbeleid als de organisatie van het vreemdelingenbeleid. De financiële uitgangs-

punten van de Algemene Bijstandswet dienden nog wel als basis voor de ROA, maar 

de bijstand voor asielzoekers als onderdeel van het asielbeleid werd afgeschaft. De 

hervorming betekende een verandering van de uitgangspunten van het opvangbeleid. 

De rijksoverheid, in casu het ministerie van WVC, kreeg met de invoering van het 

nieuwe opvangmodel een nieuwe verantwoordelijkheid in het vreemdelingenbeleid 

en zodoende een uitbreiding van haar taken met bijbehorende beleidsinstrumenten. 

Binnen het ministerie werden nieuwe afdelingen opgericht. De hervorming in het 
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opvangbeleid veranderde daarmee de institutionele structuur van de sector. Het in-

zicht dat het aantal asielzoekers in de komende jaren alleen maar zou groeien, deed 

de regering beseffen dat het beleid rigoureus moest veranderen. De problemen met 

de opvang van Tamil-asielzoekers kunnen als aanleiding worden gezien voor het mo-

ment waarop de hervorming noodzakelijk werd geacht. Er had bovendien een omslag 

plaatsgevonden in het denken over asielzoekers in het algemeen. Het nieuwe opvang-

model kan dan ook als een breuk met het verleden worden beschouwd. 

kader 2 

De institutionele hervorming in het opvangbeleid is te herkennen aan: 

• Vergroting van de reikwijdte van de beleidssector door het nieuwe 

opvangmodel. De rijksoverheid kreeg verantwoordelijkheid over de opvang. 

Deze nieuwe verantwoordelijkheid betekende een uitbreiding van haar taken. 

• Het nieuwe opvangbeleid betekende een marginalisatie van de taken van het 

particulier initiatief, in dit geval van Vluchtelingenwerk. 

5.5 
De hervorming nader verklaard

De institutionele crisis die begin 1985 aanving, eindigde ruim een jaar later met het 

besluit om het opvangbeleid voor asielzoekers en vluchtelingen fundamenteel te ver-

anderen. Met dit besluit kwam er een einde aan de crisis in het vreemdelingenbeleid. 

Hoewel de crisis-hervormingsthese voor deze crisisperiode bevestigd lijkt, kunnen we 

niet zonder meer aannemen dat alleen de crisis aanleiding is geweest voor de her-

vorming. Om de vraag te kunnen beantwoorden waarom en hoe deze crisis tot een 

fundamentele verandering van het vreemdelingenbeleid heeft geleid, zullen we in deze 

paragraaf onderzoeken of de condities, zoals geformuleerd in hoofdstuk 2, van invloed 

zijn geweest op de crisisuitkomst.

Reacties van gezagsdragers
Hoewel de regering uiteindelijk besloot het opvangbeleid te hervormen en in die zin 

natuurlijk van belang is geweest voor dat besluit, moet de verklaring voor de hervor-

ming als gevolg van deze crisis niet worden gezocht bij de gezagsdragers. Het verloop 

van de crisis laat zien dat de oriëntatie van de regering en de verantwoordelijke minis-

ters allerminst op hervormingen gericht was. De regering probeerde immers binnen 

de bestaande structuren, met tijdelijke maatregelen, de legitimiteit van de sector te 

herstellen. Er kwamen dan ook geen voorstellen voor hervormingen vanuit de rege-

ring.51 

De RvvT en een reeks (tijdelijke) uitbreidingen van het personeel op het minis-

terie van Justitie waren aanvankelijk de enige maatregelen die tijdens de crisis zijn 

genomen. Beide maatregelen kunnen worden gekenmerkt als reparatie. Dat wil zeg-

gen dat de aanpassingen van de regering in het vreemdelingenbeleid binnen de struc-

tuur van de beleidssector pasten. De tijdelijke maatregelen lieten de uitgangspunten 

en waarden en normen die aan het beleid ten grondslag lagen, ongewijzigd. Na de 

evaluatie van de RvvT werd de regeling eenmalig marginaal aangepast, met name in 

de immateriële sfeer. 

De regering besloot tot tijdelijke maatregelen in de veronderstelling dat de Ta-

mil-problematiek snel zou worden opgelost. Door middel van reparatie probeerden 

gezagsdragers de crisis af te wenden. Volgens minister Brinkman was de RvvT een 

‘noodgeval’. De minister bestreed dat de RvvT een discriminatoire regeling was ten 

opzichte van andere asielzoekers.52 Hij benadrukte dat het bij deze groep Tamils ging 

om een uitzonderlijke situatie, waarbij een grote groep asielzoekers uit een ander we-

relddeel in korte tijd hier arriveerde. Dit feit rechtvaardigde naar zijn mening een 

bijzondere regeling, zij het dat deze wel een rechtsgrond moest hebben.53 De RvvT 

was ‘bewust opgezet als iets tijdelijks; dan kunnen we even de kat uit de boom kij-

ken’, maar tegelijkertijd wilde de regering voorkomen dat de regeling een aanzuigende 

werking zou krijgen.54 Het was voor de regering immers onduidelijk hoe het asielzoe-

kersvraagstuk zich zou gaan ontwikkelen. De regering ging ervan uit dat de Tamils 

een afwijzing op hun asielverzoek zouden krijgen en vervolgens zouden worden terug-

gestuurd naar Sri Lanka. In de ministerraad is daarover gediscussieerd. ‘Ik [Brinkman, 

FA] herinner me heel wel uit een ministerraad de discussie dat we zeiden, ja natuur-

lijk, zorg dat die mensen niet in de regen staan, maar rustig aan […] Mijn beleving 

zegt dat er in de politiek niet heel actief mee omgegaan werd.’55 Volgens Brinkman 

was het uitgangspunt dat de asielzoekers niet op straat mochten komen te staan, maar 

tegelijkertijd wilde de regering geen overhaaste beslissingen nemen. Ondanks de druk 

vanuit de Tweede Kamer wilde de regering eerst goed nadenken voordat er een defini-

tieve regeling kwam. De regering was terughoudend waar het ging om het organiseren 

van opvangaccommodatie, omdat dit nog meer Tamils zou aantrekken. Indammen, 

was de lijn binnen het kabinet. Alleen als het allemaal niet anders zou kunnen, zou tot 

spreiding van Tamils buiten de grote steden overgegaan moeten worden. Nederland 

moest minder aantrekkelijk worden voor Tamils en daarom moest het niveau van de 

voorzieningen omlaag. Door de druk uit de Tweede Kamer, de publieke opinie en de 

gemeenten moest er echter op korte termijn iets gebeuren. De RvvT-regeling kwam 

wel vanuit de regering, maar wel genoodzaakt door de politieke en maatschappelijke 

druk. Omdat de RvvT een voorliggende voorziening betrof, was het mogelijk Tamils 

uit te sluiten van de bijstand. Op die manier werd Nederland minder aantrekkelijk. 
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Terwijl de veranderingen in het asielzoekersvraagstuk steeds duidelijker werden, 

bleef de regering vasthouden aan het beleid dat niet meer functioneerde bij de grote 

aantallen asielzoekers. De tijdelijke maatregelen en de behoudende oriëntatie van de 

gezagsdragers pasten op zich goed in de manier waarop het vreemdelingenbeleid was 

georganiseerd en de ideeën die daaraan ten grondslag lagen. Immigratie van groepen 

mensen werd altijd als iets tijdelijks beschouwd en dat gold ook nu als legitimatie om 

tijdelijke en bijzondere maatregelen door te voeren.56 Tijdelijkheid was volgens Van 

Boxtel, toen werkzaam bij de VNG, ‘het beslag van het toenmalige opvangbeleid. Dus 

er werd heel erg gezocht naar tijdelijke opvang.’57 Volgens Tweede-Kamerlid Wiebenga 

erkende de regering door de invoering van de RvvT de Tamils als een soort noodver-

antwoordelijkheid. Maar daarmee nam zij niet de volle verantwoordelijkheid voor de 

opvang van alle asielzoekers. ‘Het heeft erg lang geduurd voordat de overheid erkende 

dat het haar verantwoordelijkheid was.’58 Ook volgens Kamerlid Van Es ‘heeft het 

echt ontzettend lang geduurd voordat men besefte dat de wereld op de vlucht raakte. 

Heel lang is men, vind ik, blijven zitten op het spoor van proberen te beheersen. Men 

had een ongelofelijke behoefte om te beheersen en inderdaad de aanzuigende werking 

tegen te gaan.’ Volgens Van Es is dat de reden dat er zo is vastgehouden aan de behou-

dende koers die was ingezet.59 

Toen de problemen ‘dikker en dikker’ werden en zich hoe langer hoe meer ont-

wikkelden tot een politiek in plaats van een technisch vraagstuk60, bleef de regering 

vasthouden aan de RvvT, ook toen uit de evaluatie bleek dat de opvang voor Tamils 

problemen kende. ‘Toen vaststond dat het verblijf van Tamils hier te lande langer 

zou gaan duren, heeft de regering zich de vraag gesteld of de RvvT moest worden 

gehandhaafd en zo ja, in welke vorm. De vraag is positief beantwoord, zij het dat er 

een enkele verruiming is aangebracht.’ 61 De minister van WVC wilde dan ook niet 

ingaan op het plan van Kamerlid Evenhuis-van Essen om een algemeen opvangbe-

leid in te voeren onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Brinkman gaf wel 

aan dat er sprake was van een dilemma in de afwegingen. Enerzijds moest het beleid 

erop gericht zijn om een aanzuigende werking te voorkomen, anderzijds moesten de 

problemen die waren ontstaan, worden verholpen. De minister stelde: ‘Als de aantal-

len asielzoekers zich de komende jaren zullen bewegen op het huidige niveau, dan 

zal gegeven de duur van de procedures, ten principale het opvangbeleid ter discussie 

moeten komen.’62 Het feit dat Brinkman sprak over de komende jaren, gaf aan dat 

hij de ontwikkelingen eerst nog langer wilde afwachten voordat het opvangbeleid ter 

discussie gesteld zou moeten worden en dat hij niet direct maatregelen wilde nemen. 

Behoudende oriëntatie
De intentie van de gezagsdragers tijdens de crisis was duidelijk gericht op het door-

voeren van tijdelijke aanpassingen om daarmee de crisis af te wenden, en niet op 

hervormingen. De oriëntatie van gezagsdragers kan dan ook gekenmerkt worden als 

behoudend. De behoudende oriëntatie van gezagsdragers valt op te maken uit het 

feit dat de regering nooit het initiatief heeft genomen om hervormingsplannen op de 

agenda te zetten, noch voor de opvang van asielzoekers, noch voor de asielprocedure. 

Het hervormingsvoorstel vanuit de Tweede Kamer werd door de regering in eerste 

instantie op de lange baan geschoven, omdat zij van mening was dat een dergelijke 

hervorming niet noodzakelijk zou zijn. De enige maatregelen waartoe de gezagsdra-

gers het initiatief hebben genomen, waren tijdelijke maatregelen. De RvvT63 was zo’n 

tijdelijke maatregel. Daarnaast is diverse keren het personeelsbestand van het ministe-

rie van Justitie uitgebreid. In eerste instantie als een tijdelijke maatregel, maar uitein-

delijk bleken alle uitbreidingen structureel te zijn. De maatregelen die tijdens de crisis 

werden genomen, betroffen aanpassingen van het bestaande beleid, oftewel reparatie, 

waardoor de uitgangspunten van het beleid van de sector onveranderd bleven. De 

maatregelen waren bovendien als tijdelijke maatregelen bedoeld. 

De hypothese dat de kans op hervormingen toeneemt wanneer de oriëntatie van 

gezagsdragers in reactie op een institutionele crisis is gericht op hervormingen, kan 

niet worden bevestigd. Uit deze crisis is immers gebleken dat hervormingen ook mo-

gelijk zijn wanneer de oriëntatie van gezagsdragers behoudend is. Er moeten dus an-

dere factoren een rol hebben gespeeld, die deze hervorming kunnen verklaren. 

kader 3 

Behoudende oriëntatie bij gezagsdragers blijkt uit: 

• De regering wilde vasthouden aan het bestaande beleid en sprak zich daarover 

expliciet uit. Tijdens de crisis heeft de regering nooit het initiatief genomen 

om hervormingen op de politieke agenda te zetten. 

• Tijdens de crisis zijn door de regering een aantal tijdelijke maatregelen 

genomen, zoals de invoering van de RvvT. 

 

Reacties van stakeholders in de politieke arena
Dat deze crisis uiteindelijk tot hervormingen leidde, is wellicht beter te verklaren als 

we kijken naar de oriëntatie van verschillende stakeholders in de politieke arena. De 

politieke partijen in het parlement en de gemeenten, met name de gemeenten die di-

rect met de problemen werden geconfronteerd, waren in vergelijking met de regering 

meer op verandering gericht. Hoewel de verschillende actoren in de politieke arena 

niet meteen voor fundamentele veranderingen waren, drongen zij wel vanaf het begin 
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van de crisis aan op maatregelen van de regering.

De aandacht in de Tweede Kamer voor de Tamil-problematiek concentreerde zich 

in het eerste half jaar van 1985 en 1986. In die periode was de problematiek dan ook 

het meest acuut. In het parlement bestond in het begin van de crisis onenigheid over 

de ernst van de situatie. Waar Kamerlid Wiebenga (VVD) ten aanzien van Tamils 

in Nederland over ‘grote groepen’ sprak, plaatsten andere Kamerleden de problema-

tiek in perspectief. Er kwamen veel minder Tamils naar Nederland (op dat moment 

1200) dan bijvoorbeeld naar Zwitserland (4000) en Duitsland (8000).64 Bovendien 

was er onenigheid over de vluchtmotieven van de Tamils en over de manier waarop 

de regering met de problematiek omging. Ondanks de onenigheid drongen bijna alle 

Kamerleden aan op duidelijkheid ten aanzien van de status van de Tamils. Een aantal 

Kamerleden (o.a. Wiebenga en Lankhorst) pleitten voor opvang van Tamils vanuit 

de rijksoverheid. Het probleem van de opvang kon, volgens Wiebenga, bij dergelijke 

groepsmigratie moeilijk genegeerd worden. Dat was, zo stelde hij, ook duidelijk ge-

bleken uit de brief van de colleges van B&W van Amsterdam en Den Haag. Zolang 

de status van deze asielzoekers onduidelijk was en de Tamils werden gedoogd, had 

deze situatie direct gevolg voor de opvanginstanties en gemeenten.65 Vanuit de rege-

ring kwam echter geen plan van aanpak voor de toestroom van mensen, noch voor 

de opvang daarvan. Het parlement heeft vanaf het begin aangedrongen op duidelijke 

besluitvorming van het kabinet op beide aspecten.66

Op lokaal niveau drongen gemeenten eveneens aan op maatregelen van de rege-

ring. De burgemeesters van Amsterdam en Den Haag, die aan het begin van de crisis 

te maken kregen met problemen in de opvang, waren van mening dat de rijksoverheid 

verantwoordelijkheid moest nemen voor de problematiek. De burgemeesters vonden 

dat hun gemeenten te veel werden belast, ook in financiële zin, voor een algemeen 

maatschappelijk probleem. De gemeenten Amsterdam en Den Haag hebben dan ook 

diverse malen bij de regering aangedrongen op maatregelen. Zij spraken hun voorkeur 

uit voor een spreidingsbeleid. Met name de gemeente Amsterdam, waar de meeste Ta-

mils onderdak werd geboden, bleef op deze maatregel aandringen, met als argument 

dat het een landelijk probleem betrof, dat ook landelijk moest worden geregeld. 

In reactie op de problemen met de opvang van Tamils in Amsterdam en Den 

Haag voerde de regering als tijdelijke noodmaatregel de RvvT in. Tijdens een mon-

deling overleg op 23 april 1985 uitten de diverse woordvoerders hun ideeën over deze 

maatregel. 67 Het CDA kon instemmen met het uitgezette beleid. Woordvoerster 

Evenhuis-van Essen had geen bezwaren tegen de centrale opvang en spreiding over 

verschillende opvangcentra in het land. Ook de woordvoerders van D66 en de SGP 

waren positief. Van der Vlies (SGP) drong wel aan op het aanbieden van activiteiten 

in de opvangcentra, omdat rekening moest worden gehouden met de mogelijkheid 

dat de asielprocedure, ondanks de versnelde behandeling, nog enige tijd kon duren. 

De VVD stemde eveneens in met de regeling, al vond woordvoerder Wiebenga dat de 

regering te lang had gewacht met het opstellen ervan. Waar de VVD bezwaar tegen 

had, was dat de regeling alleen voor Tamils gold. Omdat er niets anders lag, stemde 

de fractie toch met de regeling in.68 De PvdA uitte zich bij monde van Buurmeijer 

negatief over de regeling. De kritiek was gericht op het feit dat de regeling alleen voor 

Tamils gold en niet voor andere asielzoekers. Andere asielzoekers konden nog wel een 

beroep doen op de Algemene Bijstandswet. Ook de PPR en de PSP waren tegen de 

regeling. Dijkman (PPR) zag geen reden af te wijken van de bestaande regelingen; Van 

Es (PSP) vond de opvangregeling strijdig met het asielrecht. Van Es pleitte, evenals 

Buurmeijer, voor de gedachte dat het rijk en de gemeente de verantwoordelijkheid 

voor de opvang op zich moesten nemen; gedwongen spreiding en grootschalige op-

vang wees zij daarbij van de hand. Van Es vond de rol van Vluchtelingenwerk in de 

nieuwe regelgeving te beperkt.69 De Kamer was eensgezind van mening dat de re-

gering maatregelen moest nemen, maar was verdeeld over de inhoud van de regeling. 

Na de invoering van de RvvT is de maatregel diverse keren verlengd. Een jaar na 

de invoering bestond de regeling nog steeds en was de tijdelijkheid van de RvvT een 

rekkelijk begrip gebleken. Door het sobere karakter van de opvang voor Tamils wa-

ren de problemen in de opvangcentra in de eerste maanden van 1986 weer gegroeid. 

Het ontmoedigingsbeleid maakte de Tamils niet gelukkig, maar de opvanggemeenten 

evenmin. De situatie in de opvang raakte erg gespannen waarop de gemeenten ‘op 

korte termijn interim-maatregelen’ ter verbetering van de situatie voor Tamils eis-

ten.70 

Zowel de gemeenten als de fracties in de Tweede Kamer hebben gedurende de 

crisis regelmatig gevraagd om maatregelen om de crisis te beslechten. De gemeenten 

waren daarbij meer gericht op kortetermijnmaatregelen om de acute problemen in 

de opvang op te lossen. De Tweede Kamer probeerde de regering er, met name in het 

voorjaar van 1986, van te overtuigen dat meer structurele veranderingen noodzakelijk 

waren. Omdat de regering geen initiatieven ondernam om het opvangbeleid te her-

vormen en de fracties in de Tweede Kamer dit wel noodzakelijk achtten, kwam het 

initiatief om te hervormen uiteindelijk vanuit de Tweede Kamer zelf. De motivatie 

om een voorstel te doen was dat het aantal vluchtelingen volgens Evenhuis-van Es-

sen steeds massaler was geworden en dat dit in de toekomst alleen nog maar massaler 

zou worden. Het was daarom volgens haar noodzakelijk om rigoureuze maatregelen 

te nemen.71 Het zogenoemde ‘plan Evenhuis’ diende later als uitgangspunt, nadat de 

regering had besloten tot een hervorming van het opvangbeleid. 
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Hervormingsgerichte oriëntatie
Al met al zijn de hervormingen beter te begrijpen wanneer de op verandering ge-

oriënteerde instelling van de verschillende stakeholders wordt meegenomen in de 

vraag waarom deze crisis in het vreemdelingenbeleid tot een hervorming leidde. In de 

politieke arena, in het bijzonder bij de politieke partijen in de Tweede Kamer en de 

burgemeesters in diverse steden en dorpen, was sprake van een expliciete gerichtheid 

op hervormingen. In de beginperiode van de crisis waren stakeholders in de politieke 

arena meer gericht op aanpassing van het beleid. Naarmate de crisis vorderde en tijde-

lijke maatregelen onvoldoende bleken, richtten stakeholders zich op hervormingen. 

In de politieke arena leefde de overtuiging dat alleen ingrijpende maatregelen (c.q. 

hervormingen) een einde aan de crisis konden maken. Er is veelvuldig aangedrongen 

op verandering. Het initiatief om te hervormen kwam uit de Tweede Kamer. De 

CDA-fractie heeft bij monde van fractielid Evenhuis-van Essen het initiatief genomen 

door een voorstel voor een alternatief opvangmodel in te dienen. De hypothese dat 

de kans op hervormingen toeneemt wanneer de oriëntatie van (een aantal) (cruciale) 

stakeholders gericht is op hervormingen als reactie op een institutionele crisis, wordt 

bevestigd. 

kader 4 

Hervormingsgerichte oriëntatie onder de stakeholders blijkt uit: 

• Tijdens de crisis waren stakeholders in de politieke arena duidelijk gericht op 

hervormingen en verandering, zoals blijkt uit het initiatief dat genomen is in 

de Tweede Kamer om het opvangbeleid te hervormen. 

• Stakeholders hebben gerichte actie ondernomen om hervormingen mogelijk 

te maken. Zij zetten de regering onder druk om het opvangbeleid te 

hervormen en andere maatregelen te nemen. 

Reacties van de beleidssector 
In tegenstelling tot de eensgezinde, op hervormingen gerichte oriëntatie van stake-

holders in de politieke arena, was de oriëntatie van de verschillende beleidsmakers en 

-uitvoerders binnen de sector zeer verdeeld. Het vreemdelingenbeleid behoorde nog 

niet, zoals nu het geval is, tot één departement. De ministeries van WVC en Justitie 

waren samen verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid. Er bestond onderling 

overeenstemming over het uitgangspunt: indammen van het aantal asielzoekers. Beide 

ministeries probeerden, binnen hun mogelijkheden, het aantal Tamil-asielzoekers te-

rug te dringen. 

Ambtenaren op Justitie probeerden via gesprekken met ambtsgenoten uit West-

Duitsland de toestroom naar Nederland te beperken. Veel Tamils reisden immers via 

het zogenoemde ‘gat in de Berlijnse Muur’ naar Nederland.72 Bovendien namen amb-

tenaren aanvankelijke geen (positieve) beslissingen in de asielverzoeken van Tamils. 

Tamils werden gedoogd in de veronderstelling dat zij zouden terugkeren. Daarnaast 

bestond de angst voor een aanzuigende werking, indien positief zou worden besloten. 

Ambtenaren van het ministerie van WVC adviseerden de minister een afwachtende 

houding aan te nemen. Zij drongen erop aan pas maatregelen te nemen als de situatie 

langer uitstel niet toeliet. Deze ‘ambtelijke lijn’ was afgesproken met de minister van 

Justitie. 

In een later stadium van de crisis speelden ook andere departementen een rol. Om 

veranderingen door te kunnen voeren was immers medewerking nodig van Financiën, 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid Ruim-

telijke Ordening en Milieu. De standpunten liepen uiteen over zowel de inhoud als de 

wenselijkheid van een opvangbeleid onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. 

Er was geen overeenstemming over de noodzaak van een opvangbeleid, over de rol 

die de rijksoverheid, de gemeenten en het particulier initiatief daarin zouden moeten 

vervullen, over de wenselijkheid van spreiding van asielzoekers over het hele land en 
over de vraag of de opvang centraal, decentraal of beide zou moeten worden geregeld 

(Puts, 1991).73 Vanwege de betrokkenheid van een groot aantal gemeenten was de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten een belangrijke speler binnen de beleids-

sector. Ook Vluchtelingenwerk maakte deel uit van de sector, vanwege haar rol in het 

opvangbeleid. 

Uit de studie van Puts (1991:29,30) blijkt dat er onder ambtenaren van het mi-

nisterie van WVC verdeeldheid bestond over de RvvT. De verdeeldheid betrof met 

name de duur van de regeling. De minister, evenals de regering, ging ervan uit dat de 

Tamil-asielzoekers binnen korte tijd een afwijzing op hun asielverzoek zouden krij-

gen. Vanuit die gedachte was het ministerie overgegaan tot een tijdelijke regeling. Een 

deel van de ambtenaren was deze mening ook toegedaan en was het eens met de tijde-

lijke maatregel. Een ander deel van de ambtenaren was in de veronderstelling dat de 

asielprocedure (inclusief beroepsmogelijkheden) meerdere jaren in beslag zou kunnen 

nemen. Zij waren dan ook minder overtuigd van de tijdelijkheid van de maatregel. 

Omdat de RvvT van de één op de andere dag is ingevoerd, waren Vluchtelingen-

werk en de VNG niet betrokken bij de totstandkoming van de maatregel. Vluchte-

lingenwerk was wel voorstander van maatregelen vanuit de rijksoverheid, maar was 

ontevreden over de RvvT. De consequentie voor Vluchtelingenwerk was dat deze 

organisatie geen rol meer speelde in de opvang van Tamils. ‘Het kabinet heeft als 

uitgangspunt genomen dat het particulier initiatief, dat zich bezig houdt met be-

langenbehartiging ook bij de asielprocedure, niet de verantwoordelijkheid voor de 

opvang van asielzoekers kan hebben die hier wellicht niet kunnen blijven.’74 Vluch-
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telingenwerk kon zich niet verenigen met dit standpunt van het kabinet. Bovendien 

was Vluchtelingenwerk tegen het afschaffen van de bijstand voor vluchtelingen. Zij 

vond het discriminerend dat de regeling alleen voor de Tamils gold en niet voor an-

dere asielzoekers. Het kabinet verdedigde zich door aan te geven dat in het verleden 

de opvang van grote groepen steeds door de overheid was verzorgd.75 Hoewel Vluch-

telingenwerk steun kreeg van enkele partijen in de Tweede Kamer, was haar rol in de 

opvang van Tamils uitgespeeld. 

De VNG was ook voor maatregelen van de rijksoverheid om de problemen in de 

opvang op te lossen. In reactie op de RvvT schreef de VNG een brief aan minister 

Brinkman.76 De VNG uitte zich positief over de ‘bed-bad-brood-regeling’, omdat 

zij van mening was dat de gemeenten Amsterdam en Den Haag niet alleen verant-

woordelijk konden worden gehouden voor de opvang van Tamils. Met deze nieuwe 

regeling zou bovendien het rijk de kosten dragen, niet de gemeenten. De VNG was 

echter ongerust over de achterstanden in de behandeling van de asielverzoeken. Een 

procedure kon immers, inclusief beroepsprocedures, drie à vier jaar in beslag nemen: 

‘Wanneer de onzekerheid over de status van de asielzoeker (te) lang 

gaat duren, zal dit kunnen leiden tot onvoorziene beleidsmatige en 

financiële inspanningen die zich niet verdragen met het thans door 

de regering gekozen gedoogmodel. Als gevolg van lange procedures 

kan derhalve onbedoeld het gedoogmodel niet meer blijken te werken. 

In dat geval ontstaat een nieuwe situatie. Dat moet worden voorko-

men.’77 

Met ‘gedogen’ doelde de VNG op het niet terugsturen van uitgeprocedeerde asiel-

zoekers. Daardoor zouden de opvangcentra vol kunnen raken en zouden er door een 

gebrek aan faciliteiten voor asielzoekers problemen kunnen ontstaan. De VNG had 

net als een deel van de ambtenaren op WVC twijfels over de effecten van de RvvT op 

de lange termijn. 

Zoals gezegd was de VNG voor een opvangmodel onder verantwoordelijkheid van 

de rijksoverheid en voor centrale opvang. Door de toename van de spanningen in het 

vreemdelingenbeleid begin 1986 probeerde de VNG de problemen in de opvang te be-

spreken met de rijksoverheid, maar zij werd ‘van het kastje naar de muur gestuurd’ (in 

dit geval van Binnenlandse Zaken naar WVC).78 Over het idee voor een opvangbeleid 

onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid verschilden de diverse ministeries 

en de VNG duidelijk van mening. Het ministerie van Justitie was voorstander van 

het afschaffen van het recht op een bijstandsuitkering voor asielzoekers. Het ministe-

rie was eveneens voor opvang onder verantwoordelijkheid van de regering, maar een 

‘overtuigd tegenstander’ van centrale opvang in opvangcentra, zoals in het voorstel 

van WVC (Puts, 1991:40,86). Ambtenaren van WVC stonden afwijzend tegenover 

de wens van de VNG en het CDA om een opvangbeleid onder verantwoordelijkheid 

van de rijksoverheid te voeren (Puts, 1991:82). Het ministerie van WVC had geen en-

kele behoefte aan wederom een verandering zo kort na de RvvT, een maatregel voor 

de opvang die nota bene mislukt was. Evenhuis-van Essen kreeg dan ook niet veel 

medewerking van ambtenaren toen zij haar plannen voor een nieuw opvangmodel 

voorbereidde.79 

De minister van WVC en zijn ambtenaren zaten op eenzelfde behoudende lijn. 

Het enige verschil was dat de minister aanvankelijk voorkeur had voor een opvang-

beleid zonder centrale opvang en zijn ambtenaren de voorkeur gaven aan een centrale 

opvang van zes tot acht maanden (Puts, 1991:81). Ondanks deze behoudende lijn en 

het ontbreken van ambtelijke overeenstemming nam de regering het besluit om de 

oplossing voor de Tamil-problematiek te koppelen aan een opvangbeleid voor asiel-

zoekers in het algemeen (Puts, 1991:93). Nadat de regering het besluit had genomen 

om het opvangbeleid te hervormen, werd de VNG actief betrokken bij de ontwikke-

ling van het nieuwe opvangmodel. Vluchtelingenwerk was tegen centrale opvang van-

uit de rijksoverheid. Zij wilde de asielzoekers opvangen in woningen, niet in pensions. 

Minister Brinkman twijfelde echter sterk aan de haalbaarheid van decentrale opvang. 

Daarom startte Vluchtelingenwerk eind april 1986 een actie waarin zij alle gemeenten 

in Nederland een brief stuurde. In de brief riep Vluchtelingenwerk alle gemeenten op 

om woonruimte beschikbaar te stellen voor Tamils. Met deze actie, waarbij voldoende 

woonruimte beschikbaar kwam om alle Tamils (op dat moment nog 863) onderdak 

te bieden, liet Vluchtelingenwerk zien dat het argument van WVC, dat het niet mo-

gelijk zou zijn om alle Tamils in reguliere woningen te huisvesten, niet opging. De 

actie was geslaagd in de zin dat zij ambtenaren van WVC ervan had overtuigd dat 

decentrale opvang tot de mogelijkheden behoorde (Puts, 1991:38). De exacte invulling 

van het centrale opvangbeleid is een langdurig proces geweest, waarop verschillende 

ministeries en interdepartementale commissies invloed hebben gehad (zie Puts, 1991) 

Behoudende en hervormingsgerichte oriëntatie 
De oriëntatie van de sector was niet eenduidig gericht op hervormingen, noch eens-

gezind conservatief van aard. Het voor de opvang verantwoordelijke ministerie van 

WVC was gekant tegen opvang onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Op 

het ministerie van Justitie zijn tijdens de crisis alleen maar tijdelijke maatregelen geno-

men in de vorm van personeelsuitbreiding. De ministeries van WVC en Justitie heb-

ben geprobeerd de behoudende lijn zo lang mogelijk in stand te houden: zeer terug-

houdend, intern en informeel, luidde de ambtelijke lijn. Maar ook andere ministeries 
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die betrokken waren bij het vreemdelingenbeleid, hebben niet het initiatief genomen 

om hervormingen of veranderingen door te voeren. Sterker nog, het ministerie van 

WVC en Binnenlandse Zaken waren Evenhuis-van Essen geenszins behulpzaam tij-

dens de voorbereiding van haar opvangplan. Bovendien werden verzoeken vanuit de 

VNG om de opvangproblemen op rijksniveau te bespreken niet gehoord. ‘Het is 

verwaaid in de bureaucratie.’80 Men zou kunnen concluderen dat de bureaucratie de 

hervormingen zo lang mogelijk heeft tegengehouden en gebruik heeft gemaakt van 

haar hindermacht. 

Vluchtelingenwerk en de VNG waren wel voor hervormingen, al verschilden deze 

organisaties van mening over de inhoud ervan. Samen met de stakeholders uit de 

politieke arena steunden Vluchtelingenwerk en de VNG het hervormingsplan van 

Evenhuis-van Essen, ondanks de verschillen van mening over de inhoud van de ver-

andering. Zij vormden een blok tegen de regering en de beleidsmakers en -uitvoerders 

op de verschillende ministeries. 

De hypothese dat de kans op hervormingen toeneemt wanneer de oriëntatie van 

(een aantal) (cruciale) actoren binnen een beleidssector gericht is op hervormingen 

als reactie op een institutionele crisis, wordt hier niet bevestigd. De oriëntatie was 

gedeeltelijk hervormingsgericht en gedeeltelijk behoudend.  

kader 5 

Hervormingsgerichte oriëntatie van Vluchtelingenwerk en de VNG blijkt uit: 

• Beide organisaties waren expliciet gericht op hervorming van het 

opvangmodel. Zij hebben het initiatief genomen om gezagsdragers ervan te 

overtuigen maatregelen te nemen. Zij ondersteunden het hervormingsplan 

van Evenhuis-van Essen en waren betrokken bij de onderhandelingen met de 

regering over de toekomst van het opvangbeleid. 

Behoudende oriëntatie van ambtenaren van WVC blijkt uit:

• De verschillende ministeries hebben geen enkel initiatief genomen om 

hervormingsplannen te initiëren. Het departement was gericht op het behoud 

van de status-quo en tijdelijke aanpassingen.

5.6 
Conclusie

De institutionele crisis ten gevolge van de komst van Tamil-asielzoekers en de stijging 

van het aantal asielzoekers in het algemeen leidde tot een hervorming in het vreemde-

lingenbeleid. In die zin wordt de crisis-hervormingsthese, voor deze crisis, bevestigd. 

Als we echter kijken naar het verloop van de crisis, dan lag een dergelijke uitkomst 

niet direct voor de hand. Er was grote onenigheid over de gewenste crisisuitkomst. 

Slechts één van de hypothesen kan dan ook geheel worden bevestigd. Alleen de stake-

holders in de politieke arena waren op hervormingen georiënteerd, in het bijzonder 

het parlement. Vanuit de Tweede Kamer is het initiatief genomen om het opvang-

beleid te hervormen door een nieuw opvangmodel te presenteren. Daarmee hebben 

Kamerleden gebruik gemaakt van hun realisatiemacht.

Dat het initiatief vanuit de Tweede Kamer gevolg kreeg, kwam door de grote druk 

op de gezagsdragers als gevolg van de crisis. De aanhoudende problemen in de opvang 

van Tamil-asielzoekers dwongen gezagsdragers ertoe meer structurele maatregelen te 

nemen om de crisis te beslechten. Dat juist het plan Evenhuis door de minister van 

WVC werd overgenomen en als uitgangspunt diende voor de departementale onder-

handelingen over de precieze invulling, kwam doordat noch de gezagsdragers, noch 

de beleidsmakers en -uitvoerders zelf een plan hadden waarmee de problemen in de 

opvang van asielzoekers structureel konden worden opgelost. De rol van gezagsdra-

gers voor de crisisuitkomst is zodoende eerder faciliterend geweest. Door de beslissing 

te nemen het opvangbeleid te hervormen, konden beleidsmakers op diverse minis-

teries met de onderhandelingen beginnen. De mogelijkheden van de beleidsmakers 

en -uitvoerders zat niet in de beslissing, maar in de precieze invulling van het nieuwe 

opvangbeleid. 

De hervormingsgerichte oriëntatie van de stakeholders is tijdens deze crisis een 

noodzakelijke voorwaarde voor hervormingen gebleken. De behoudende oriëntatie 

van de regering en de verdeeldheid in de beleidssector hebben niet bijgedragen aan 

het initiatief om te hervormen. Zowel de gezagsdragers als de beleidsmakers en -uit-

voerders op de verschillende betrokken ministeries hebben geen enkel initiatief tot 

hervormingen ondernomen. Vluchtelingenwerk en de VNG waren, als onderdeel van 

de beleidssector, wel grote voorstanders van hervormingen. Zij hebben de hervor-

mingsplannen van de Tweede Kamer gesteund.

Wat zegt dat over de vraag hoe de verschillende condities zich tot elkaar verhouden? 

Het verloop en de uitkomst van deze crisis laat zien dat het voor het totstandkomen 

van hervormingen niet noodzakelijk is dat alle actoren een op hervormingen gerichte 

oriëntatie hanteren. Ondanks de verdeeldheid over de wenselijke crisisuitkomst is een 

hervorming van het opvangbeleid gerealiseerd. Het parlement heeft hierin een cruci-

ale rol gespeeld. Zij hadden een plan klaar liggen toen gezagsdragers hun behoudende 

oriëntatie niet langer konden volhouden. De gebeurtenissen die de crisis verergerden, 

noopten de gezagsdragers tot snelle besluitvorming.  
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Noten 

1 Vluchtelingenwerk is regelmatig gebeld met de vraag wie al die vreemdelingen waren die door de 
straten liepen. De plotselinge sterke stijging van het aantal Tamil-asielzoekers was duidelijk zichtbaar 
in met name Amsterdam en Den Haag. Interview met de heer Beijaard, gehouden op 29-11-2001.

2 Er kwamen in die periode ook veel Turken naar Nederland, maar dat baarde geen opzien. De komst 
van Turken naar Nederland was niets nieuws. De komst van Tamils daarentegen wel. Bovendien waren 
de Tamils een onbekende bevolkingsgroep, waarover de Nederlanders nauwelijks kennis hadden.  

3 Zie bijlage I van dit hoofdstuk voor een uitgebreid overzicht van het aantal asielzoekers in Nederland 
tussen 1975 en 1990 in het algemeen en Tamils in het bijzonder. 

4 Ten aanzien van de Tamils werd dan ook niet gesproken over vluchtelingen, maar over asielzoekers. De 
asielprocedure zou duidelijkheid moeten verschaffen over de status van de Tamils. In het vervolg van 
dit proefschrift wordt van asielzoekers gesproken indien we het hebben over mensen in de asielproce-
dure. We spreken van vluchtelingen, wanneer asielzoekers een positieve beslissing op hun asielverzoek 
hebben gekregen. 

5 Tweede Kamer, 18940, nr. 16, 1985-1986, p. 3.
6 Tweede Kamer, 18940, nr. 4, 1984-1985.
7 Na het zogenoemde ‘kort gehoor’ bij de Vreemdelingendienst van de plaatselijke politie, nam een 

contactambtenaar van het ministerie van Justitie een interview af bij de asielzoeker. Dit werd het ‘nader 
gehoor’ genoemd. De beslissing over het asielverzoek werd vervolgens genomen door een beslissings-
ambtenaar van Justitie. 

8 Tweede Kamer, 18940, nr. 16, 1984-1985, p. 4.
9 Tweede Kamer, 18940, nr. 16, 1984-1985.
10 De Volkskrant, 12-02-1985.
11 In 1986 waren er verkiezingen. Onder de verkiezingsleus ‘Laat Lubbers zijn karwei afmaken’ won het 

CDA negen zetels en kwam daarmee op een totaal van 54 zetels. Coalitiegenoot VVD verloor negen 
zetels en kwam op 27 zetels. CDA en VVD vormden in 1986 samen een nieuw kabinet: Lubbers II. De 
Centrum Partij (één zetel) keerde na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. 

12 Uit interview met de heer Nawijn, gehouden op 07-11-2001. 
13 Het Schiphol-incident kwam bij toeval in de openbaarheid terecht. Hoe dit is gegaan, is niet helemaal 

duidelijk, maar het verklaart waarom er een maand tussen het incident en het mondeling overleg heeft 
gezeten. 

14 Tweede Kamer, 18940, nr. 1, 1984-1985. Kamerlid Wessel-Tuinstra (D66)
15 Tweede Kamer, 18940, nr. 1, 1984-1985.
16 De heer Nawijn (hoofd van de Hoofdafdeling Toelating en Verblijf van het ministerie van Justitie) 

bevestigde in het interview dat ik met hem had, dat de Koninklijke Marechaussee rechtmatig had 
gehandeld. Zolang de Tamils niet om asiel vroegen, konden ze worden teruggestuurd naar Colombo 
omdat ze niet de geldige visa hadden voor de eindbestemming Berlijn. Maar voor de zekerheid zijn 
alle paspoorten van de 45 teruggestuurde Tamils gekopieerd. Op die manier dekte het ministerie van 
Justitie zich in voor het geval er navraag zou worden gedaan. 

17 Tweede Kamer, 18940, nr. 1, 1984-1985.
18 Interview met mevrouw Haas-Berger, Tweede-Kamerlid voor de PvdA, interview gehouden op 06-11-

2001.
19 Interview met de heer Wiebenga, gehouden op 23-10-2001. Interview met mevrouw Van Es (PSP) 

gehouden op 10-12-2001. 
20 Het Tweede-Kamerstuk ‘De Tamilproblematiek’ (nr. 18940) geeft aan dat er zeven keer overleg heeft 

plaatsgevonden, eenentwintig brieven naar de Kamer zijn verstuurd, acht moties zijn ingediend en vele 
vragen aan de verschillende bewindspersonen zijn gesteld. 

21 Tweede Kamer, 18940, nr. 1, 1984-1985.
22 Tweede Kamer, 18940, nr. 1, 1984-1985, p. 10.
23 Tweede Kamer, 18940, nr. 1, 1984-1985, p. 10.
24 Tweede Kamer, 18940, nr. 1, 1984-1985.
25 Hoewel de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen eind mei terugkwam op zijn standpunt dat 

Tamils als groep vervolgd werden en beroep zouden moeten kunnen doen op een vluchtelingenstatus, 

stuurde de Nederlandse regering uitgeprocedeerde Tamils niet terug naar Sri Lanka (Tweede Kamer, 
18940, nr. 19, 1985-1986).

26 Kop in de Leeuwarder Courant, 11-04-1985.
27 Voor de Tamil-casus is een kleine mediascan gemaakt aan de hand van de ‘Knipselkrant’ van het minis-

terie van Justitie van januari 1984 tot en met december 1987. Aan de hand van trefwoorden is geteld hoe 
vaak er over de Tamil problematiek en vluchtelingen in het algemeen werd geschreven. De trefwoorden 
waarop is gezocht, zijn o.a.: Tamils, vreemdelingen(beleid), vluchtelingen(beleid) en asielzoekers. Uit-
spraken over de media zijn gebaseerd op de knipselkrant van het ministerie van Justitie, tenzij anders 
vermeld. Zie bijlage II.

28 Uit bestudering van de knipselkrant van het ministerie van Justitie blijkt dat er in de eerste maanden 
zeer veel werd geschreven over de Tamil-problematiek

29 De Telegraaf, 27-04-1985.
30 NRC Handelsblad, 01-04-1985.
31 De Volkskrant, 17-01-1985.
32 Tweede Kamer, 18940, nr. 4, 1984-1985.
33 Tweede Kamer, 18940, 1985-1986, nr. 16, p. 11.
34 Uit Kamerstuk 18940 over de Tamil-problematiek blijkt dat tussen 25 juni 1985 (nr. 14) en 24 januari 

1986 (nr. 15) geen specifieke aandacht in de Tweede Kamer is geweest voor de Tamil-problematiek. 
Andere Kamerstukken (waaronder 19145) wijzen op aandacht voor het vreemdelingenvraagstuk in het 
algemeen. 

35 Binnenlands Bestuur, p. 1, 02-05-1986.
36 Tweede Kamer, 18940, 1985-1986, nr. 16. 
37 De tijdelijke uitbreiding was bedoeld voor de duur van een jaar bij het secretariaat van de Advies-

commissie voor Vreemdelingenzaken en bij de directie Vreemdelingenzaken. Het betrof in totaal 26 
medewerkers. 

38 Tweede Kamer, 18940, 1985-1986, nr. 16.
39 Tweede Kamer, 18940, 1985-1986, nr. 16, p. 9, 10.
40 Interview met de heer Brinkman, 05-11-2001.
41 Binnenlands Bestuur, p. 3, 02-05-1986.
42 Binnenlands Bestuur, p. 3, 02-05-1986.
43 De Volkskrant, ‘Tamils’, 26 april 1986. 
44 Binnenlands Bestuur, p. 1, 02-05-1986.
45 Tweede Kamer, 1985-1986, 18940, nr. 24.
46 Tweede Kamer, 1985-1986, 18940, nr. 24.
47 Tweede Kamer, 1985-1986, 18940, nr. 24, p. 7.
48 De IBOT werd 5 september 1986 ingevoerd. Deze regeling voorzag in de noodzakelijke bestaansvoor-
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49 Tweede Kamer 1985-1986, 18940, nr. 25.
50 Takkenberg (1987:237-242). 
51 Zie Tweede-Kamerstuk ‘De Tamilproblematiek’, 18940. 
52 Tweede Kamer, 18940, 1985-1986, nr. 16, p. 5, 6, 13.
53 Tweede Kamer, 18940, 1985-1986, nr. 16, p. 13.
54 Interview met de heer Brinkman, 11-05-2001.
55 Interview met de heer Brinkman, 11-05-2001.
56 De komst van gastarbeiders naar Nederland is altijd gezien als een tijdelijk verblijf. De regering was in 

de veronderstelling dat zij terug zouden gaan naar het land van herkomst. Vluchtelingen werden niet 
als tijdelijk beschouwd. Zij konden in Nederland blijven, maar de manier waarop de opvang voor deze 
mensen werd georganiseerd, was gebaseerd op tijdelijke regelingen.  

57 Interview met de heer Van Boxtel, 28-11-2001.
58 Interview met de heer Wiebenga, 23-10-2001.
59 Interview met mevrouw Van Es, 10-12-2001.
60 Interview met de heer Brinkman, 11-05-2001.
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63 Na het besluit van de regering om hervormingen door te voeren, heeft zij de RvvT vervangen voor de 
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de bijzondere commissie voor het minderhedenbeleid met de minister van WVC en de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

68 Interview met de heer Wiebenga, 23-10-2001.
69 Tweede Kamer, 18940, nr. 6, 1984-1985.
70 Binnenlands Bestuur, 02-05-1986, nr. 18, p. 1.
71 Interview met mevrouw Evenhuis-van Essen, gehouden op 22-11-2001.
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73 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de interdepartementale onderhandelingen aangaande het 

nieuwe opvangmodel de studie van Jos Puts, 1991. 
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77 Brief van de VNG d.d. 18-04-1985. Dossiermap 95244, ‘Opvang en spreiding Tamil-asielzoekers’, 

VNG. 
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79  Interview met mevrouw Evenhuis-van Essen, gehouden op 22-11-2001.
80 Binnenlands Bestuur, ‘Opvanggemeenten eisen verbeteringen voor Tamils’, 7e jaargang, week 18, 2 mei 

1986, p. 3.

6
Witte illegaliteit en de familie Gümüfl

6.1 
Inleiding: legale illegaliteit

‘De overheid voert al enige jaren een beleid dat gericht is op het ont-

moedigen van illegaal verblijf in Nederland. Een uitgangspunt van het 

vreemdelingenbeleid is en blijft dat illegale vreemdelingen het land 

dienen te verlaten. Dit neemt niet weg dat er in individuele gevallen 

sprake kan zijn van dermate bijzondere omstandigheden, dat toelating 

op grond van klemmende redenen van humanitaire aard is geïndi-

ceerd.’1 

Het illegalenvraagstuk kende lange tijd geen prioriteit in de Nederlandse politiek. 

Na het jarenlang gedogen van illegalen in Nederland werd in de jaren negentig ge-

probeerd illegaliteit tegen te gaan. De verblijf- en de bestaansmogelijkheden voor il-

legalen raakten geleidelijk beperkt door nieuwe wet- en regelgeving. Illegaliteit moest 

worden ontmoedigd en illegalen dienden het land te verlaten. Een van de maatregelen 

was dat de belastingdienst in november 1991 de afgifte van een sofi-nummer koppelde 

aan het bezit van een verblijfsvergunning. Door deze koppeling zou praktisch een 

einde komen aan nieuwe gevallen van langdurig in Nederland verblijvende illegalen 

die gebruik konden maken van verschillende overheidsvoorzieningen. Door de Wet 

op de identificatieplicht (1 juni 1994) werd het vreemdelingentoezicht geïntensiveerd 

en de koppelingswet was in voorbereiding om illegaal verblijf in Nederland tegen te 

gaan.2 

Door het gedoogbeleid was door de jaren heen in Nederland een groep illegalen 

ontstaan die een min of meer legaal leven hadden kunnen opbouwen. Illegalen kon-

den immers zonder verblijfsvergunning een sofi-nummer aanvragen en zich inschrij-

ven bij het bevolkingsregister. Daarmee konden illegalen op een legale manier werken 

en gebruikmaken van tal van collectieve voorzieningen. Veel illegalen bouwden op 
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die manier in Nederland een semi-legaal bestaan op. Voor deze groep langdurig ille-

galen hanteerden staatssecretarissen van Justitie ‘geheime criteria’ om aanvragen voor 

een verblijfsvergunning te beoordelen. Om het in de praktijk gegroeide ongeschreven 

beleid openbaar te maken kwam staatssecretaris Schmitz met een vreemdelingencir-

culaire waarin het ongeschreven beleid geschreven beleid werd. In de circulaire waren 

de voorwaarden vastgelegd waaronder een illegaal in aanmerking kon komen voor 

een verblijfsvergunning. De circulaire diende als overgangsregeling voor illegalen die 

jarenlang waren gedoogd, maar ondertussen wel aan belastingverplichtingen hadden 

voldaan. Door de nieuwe wet- en regelgeving zou immers een einde komen aan de 

zogenoemde ‘witte illegaliteit’.3

Hoeveel ‘witte illegalen’ er in Nederland waren was onduidelijk4, maar Zekeriya 

Gümüş was er een van. Hij dacht na jaren van illegaal verblijf in Nederland ook aan-

spraak te kunnen maken op een verblijfsvergunning. Hij kreeg echter een negatieve 

beslissing op zijn aanvraag en werd verzocht het land te verlaten. Deze beslissing 

leidde tot grote maatschappelijke commotie met name in Amsterdam, waar de familie 

Gümüş woonde. Maar ook in de politiek werd met grote verbazing op de beslissing 

gereageerd. De familie Gümüş werd het gezicht van de witte-illegalenregeling. 

De uitwerking van de witte-illegalenregeling leidde tot een institutionele crisis 

in het vreemdelingenbeleid. Tijdens de crisis was Zekeriya Gümüş het symbool van 

de ‘witte illegalen’, een groep van ongeveer tweeduizend mensen. In de volgende pa-

ragraaf wordt nader ingegaan op deze crisis in het vreemdelingenbeleid. Paragraaf 

3 beschrijft de crisisuitkomst. In de daaropvolgende paragraaf wordt gezocht naar 

een verklaring voor de crisisuitkomst. Tenslotte worden in paragraaf 5 de conclusies 

gepresenteerd. 

6.2 
‘Het heet Gümüfl, maar het heet gewoon: hoe witten we illegalen?’5 

Het witte-illegalenvraagstuk
Staatssecretaris van Justitie Schmitz (PvdA) was nog maar een paar maanden in func-

tie, toen zij aan den lijve ondervond dat haar verantwoordelijkheid voor het vreemde-

lingenbeleid met recht een ‘hoofdpijnportefeuille’ wordt genoemd. Het eerste Paarse 

kabinet, bestaande uit PvdA, VVD en D66, trad aan op 22 augustus 1994. Begin 

januari 1995 had zij haar eerste aanvaring met de Tweede Kamer. Oorzaak was een 

vreemdelingencirculaire waarin criteria waren opgesteld over het verlenen van ver-

blijfsvergunningen aan de zogenoemde ‘witte illegalen’. Hoewel Schmitz zelf meende 

dat zij in de praktijk gehanteerde criteria ten aanzien van de legalisering van reeds 

langdurig in Nederland verblijvende illegalen slechts had geformaliseerd, dacht de 

Tweede Kamer daar heel anders over. 

Op de eerste dag van het kerstreces ontving de Tweede Kamer van Schmitz een 

aankondiging dat de vreemdelingencirculaire was aangepast en dat de nieuwe maat-

regel op 1 januari 1995 zou ingaan. De staatssecretaris had echter verzuimd om de 

circulaire met de Tweede Kamer te bespreken en dat accepteerde de Kamer niet. De 

kritiek op het handelen van Schmitz was hard. ‘Een koerswijziging op dit punt […] 

had er nooit tijdens het kerstreces mogen worden doorgedrukt. Het voelde als een 

overval.’ (Dittrich, 2001:159). Andere Kamerleden spraken van ‘politieke overschat-

ting’ (Rijpstra, VVD) of kwalificeerden het als ‘onhandig’ (Van Oven, PvdA). Zelfs 

haar voorganger Kosto (PvdA) liet zich publiekelijk kritisch uit over Schmitz. Verha-

gen (CDA) wilde de Tweede Kamer terugroepen van het kerstreces, maar dat vonden 

de andere leden te ver gaan (Dittrich, 2001:161). 

Tijdens alle commotie bleek Schmitz op vakantie te zijn en bovendien enkele 

dagen onbereikbaar. Minister-president Kok (PvdA) probeerde de politieke ophef te 

sussen door het een ‘een storm in een glas water’ te noemen, die deels terug te voeren 

zou zijn op ‘onbekendheid met de materie’. ‘De wetgeving wordt niet soepel of min-

der soepel, de praktijk krijgt een ander verfje,’ zei Kok (Der Nederlanden, 1998:69). 

Nadat Schmitz van de commotie op de hoogte was gesteld, maakte zij in een brief 

aan de Kamer haar excuses. De inwerkingtreding van de nieuwe circulaire zou worden 

opgeschort totdat een debat in de Tweede Kamer had plaatsgevonden.6 

De circulaire was totstandgekomen op verzoek van de Raad van State. De Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad had in oktober 1994 gevraagd om de criteria 

waaraan verzoeken om een verblijfsvergunning voor langdurige illegalen moesten 

worden getoetst, openbaar te maken. Door een gebrek aan inzicht in die criteria wis-

ten advocaten en rechters niet waarop deze verzoeken beoordeeld moesten worden. 

De Raad van State was bang voor willekeur.7 Asieladvocaten spraken al van een ‘tom-

bola’. Het was onduidelijk waarom de ene illegaal wel een verblijfsvergunning kreeg 

en de andere niet, terwijl de omstandigheden nagenoeg hetzelfde waren (Dittrich, 

2001:157). De Raad van State dreigde ermee dat er, als het verzoek niet zou worden 

ingewilligd, in de toekomst op legaliseringverzoeken in het voordeel van de aanvragers 

zou worden besloten. 

Schmitz was in de veronderstelling dat zij slechts geldend beleid kenbaar had ge-

maakt, dat daarmee voor de rechter beter toetsbaar was. In een brief aan de Kamer 

schreef zij: ‘De aandachtspunten ten aanzien van langdurig illegalen zijn door de brief 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State omgezet in vaste beleids-

criteria zonder dat dit materieel een verschil in uitkomst oplevert tussen aanvragen 

van voor of na die datum [van de circulaire, FA].’8 Tijdens het overleg van de vaste 

Commissie voor Justitie waren de partijen verdeeld over de circulaire. De VVD en het 
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CDA waren van mening dat er een aanzuigende werking vanuit zou gaan, nu illegalen 

rechten konden ontlenen aan de circulaire. De VVD vroeg zich af of beleid eigen-

lijk wel noodzakelijk was voor ‘enkele tientallen dossiers’.9 Ook de kleine christelijke 

partijen uitten zich negatief over de gang van zaken en waren van mening dat de cir-

culaire wel degelijk een beleidswijziging inhield. D66, PvdA en GroenLinks stonden 

positief tegenover de duidelijkheid die de circulaire had verschaft. 

Het debat resulteerde uiteindelijk in een aanpassing van de circulaire die door 

alle partijen werd onderschreven.10 De circulaire werd de ‘witte-illegalenregeling’ ge-

noemd. Een illegaal die in aanmerking wilde komen voor een verblijfsvergunning, 

diende voorafgaande aan de aanvraag te kunnen aantonen dat hij minimaal zes jaar 

ononderbroken in Nederland had gewoond. Bovendien moest gedurende deze peri-

ode ononderbroken een inkomen verkregen zijn uit arbeid (tweehonderd dagen per 

jaar) waarover premies en belastingen waren betaald of een inkomen hebben gehad uit 

een inkomensvervangende uitkering waarvoor eveneens premies en belastingen waren 

afgedragen.11 Afgezien van deze criteria bleef de mogelijkheid bestaan om, wanneer er 

sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden, in individuele gevallen af te wijken 

van het beleid. In dat geval zou gekeken moeten worden naar de band die de betrok-

ken vreemdeling met Nederland zou hebben opgebouwd en de banden met het land 

van herkomst. Daarbij was onder andere van belang: ‘de aard en de totale duur van het 

verblijf in Nederland, de gezinssituatie, kennis van de Nederlandse taal en bekendheid 

bij andere overheidsdiensten.’12 De circulaire werd op 15 maart 1995 in de Staatscourant 
gepubliceerd, maar ging met terugwerkende kracht in op 1 januari 1995 en zou gelden 

tot en met 31 december 1997.13 De commotie over de circulaire liep met een sisser af, 

maar de toon was gezet. De Kamer had Schmitz het mes op de keel gezet, de criteria 

waren strenger geformuleerd en Schmitz werd verzocht om uiterst terughoudend te 

zijn in het gebruik van haar discretionaire bevoegdheid (Der Nederlanden, 1998:125).

Een illegale familie in Amsterdam: Gümüş
In oktober 1994 diende Zekeriya Gümüş, een uit Turkije afkomstige illegale kleerma-

ker een aanvraag voor een verblijfsvergunning in. Een half jaar later ontving Gümüş 
het bericht dat zijn verzoek was afgewezen en hij ging in beroep. In oktober 1995 

stelde de Amsterdamse rechtbank Schmitz in het gelijk in haar beslissing om de fa-

milie Gümüş geen verblijfsvergunning te verlenen: het beroep werd afgewezen. De 

IND besloot in februari 1996 dat Gümüş onmiddellijk het land moest verlaten. Tegen 

deze beslissing tekende Gümüş geen beroep aan, hij wist niet meer wat hij ermee aan 

moest. Eind maart haalde de Vreemdelingenpolitie Gümüş op uit zijn winkel. Hij 

werd drie uur vastgehouden op het bureau, moest zijn paspoort inleveren en kreeg te 

horen dat hij uiterlijk 13 april 1996 het land moest verlaten. 

Zekeriya Gümüş kwam in 1989 vanuit Turkije via een omweg in Amsterdam te-

recht. Enkele maanden later volgde zijn vrouw samen met hun zoon. In 1990 werd 

hun tweede zoon in Amsterdam geboren. In de beginperiode werkte Gümüş afwis-

selend zwart en wit in de diverse naaiateliers die Amsterdam rijk was. Tijdens de 

beroepsprocedure tegen de afwijzing van zijn verzoek om een verblijfsvergunning, 

opende Gümüş in september 1995 een kleermakerswinkel in het Amsterdamse stads-

deel de Pijp. Ondanks de uitzettingsprocedure was het mogelijk om je als illegaal in te 

schrijven bij de Kamer van Koophandel (Der Nederlanden, 1998). 

Na de definitieve beslissing van de IND in februari 1996 gaf de kleermaker de 

hoop op. Hij bereidde zich voor op een terugkeer naar Turkije met de hele familie. 

Gümüş kocht tickets en probeerde met spoed zijn winkel te verkopen (Der Nederlan-

den, 1998:73,74). Bij de basisschool van zijn kinderen kwam Gümüş de rapporten van 

zijn kinderen opvragen. Een medewerkster van de school vroeg of hij ging verhuizen. 

Toen hij zijn verhaal had gedaan, was zij verontwaardigd en besloot, met instem-

ming van Gümüş, om een actie voor de familie op touw te zetten. Zij richtte samen 

met collega Van Bruggen het actiecomité ‘Gümüş moet blijven’ op en schakelde de 

pers in. De eerste aandacht in de media was op 10 april 1996: de krant Nieuws van de 
Dag, de Amsterdamse televisiezender AT5 en Radio Noord-Holland besteedden allen 

aandacht aan de kwestie (Der Nederlanden, 1998:79). Het actiecomité probeerde de 

familie ook onder de aandacht van Tweede-Kamerleden te brengen. Diverse fracties 

werden benaderd, maar alleen Kamerlid Sipkes (GroenLinks) was bereid om vragen 

te stellen aan de staatssecretaris over de uitzetting van de familie Gümüş. Zij vroeg 

de staatssecretaris onder andere of zij bereid was haar beslissing tot uitzetting van de 

familie Gümüş te herzien, zodat zij in Nederland zouden kunnen blijven. Als gevolg 

van de Kamervragen mocht de familie in Nederland het antwoord van de staatssecre-

taris afwachten. In mei 1996 antwoordde de staatssecretaris negatief op de vragen van 

Kamerlid Sipkes, aangezien Gümüş overtuigend niet had voldaan aan de voorwaar-

den zoals opgesteld in de circulaire. 

‘Conform de wens van uw Kamer wordt bij de beoordeling van aanvra-

gen om toelating op basis van het beleid van langdurig illegalen terug-

houdendheid betracht. Gelet op het feit dat in dit geval duidelijk niet 

voldaan is aan de voorwaarden voor toelating op grond van het door 

mij gevoerde beleid en er ook overigens geen sprake is van zodanige bij-

zondere omstandigheden dat toelating geïndiceerd is, getuigt het naar 

mijn oordeel niet van een onevenredige hardheid om de aanvraag van 

betrokkene en zijn gezin niet in te willigen. Ik ben dan ook niet bereid 

mijn beslissing tot uitzetting te herzien.’14
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De verontwaardiging onder buurtbewoners en de Amsterdamse gemeenteraad over 

de negatieve beslissing was groot. De familie werd als een modelgezin beschouwd 

vanwege de manier waarop ze was ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. De 

kinderen spraken beter Nederlands dan Turks en de jongste zoon, die in Nederland 

was geboren, was nog nooit in Turkije geweest. Het echtpaar Gümüş had een ei-

gen kleermakerswinkel, waar ook zijn vrouw werkte, die bovendien actief was op de 

school van haar kinderen en Nederlandse les volgde (Post en Buurman, 1998:199). Dat 

Zekeriya Gümüş niet kon aantonen dat hij zes jaar wit had gewerkt, was duidelijk. 

Op het moment dat hij zijn verzoek om een verblijfsvergunning had ingediend, kon 

Gümüş aantonen dat hij twee jaar en tien maanden wit had gewerkt.15 De kritiek 

kwam voort uit onbegrip. Ondanks de mate waarin de familie was ingeburgerd in de 

Nederlandse samenleving was er negatief besloten op de aanvraag van Gümüş. Deze 

beslissing werd gezien als inhumaan en onevenredig hard. 

De volledige Amsterdamse gemeenteraad (behalve de Centrumdemocraten) en 

burgemeester Patijn (PvdA), diverse prominente PvdA-leden, verschillende politieke 

partijen (met name D66 en GroenLinks) en natuurlijk het actiecomité, probeerden 

een oplossing te vinden voor de zaak Gümüş. Zij waren het oneens met de beslissing 

van de staatssecretaris en wilden haar ervan overtuigen dat Gümüş een verblijfsver-

gunning moest krijgen. In eerste instantie werd achter de schermen gelobbyd. Naast 

de verschillende pogingen om op politiek niveau een oplossing te zoeken voor de 

familie Gümüş en de witte illegalen in het algemeen, werd ook via nieuwe juridische 

procedures geprobeerd een verblijfsvergunning af te dwingen. De advocaat van de 

familie startte een tweede aanvraag voor een verblijfsvergunning op grond van het feit 

dat Gümüş een zelfstandige ondernemer was (Der Nederlanden, 1998:83). Ook op 

deze aanvraag kwam een afwijzing. Daarnaast tekende Gümüş beroep aan tegen het 

uitzettingsbevel van de IND. Tijdens het verloop van alle procedures kon de familie 

in Nederland blijven. Naarmate de tijd verstreek, raakten de mogelijkheden uitgeput 

om het verblijf van de familie Gümüş rechtmatig te maken. Omdat de diplomatieke 

weg geen positief resultaat opleverde, mengden steeds meer politici, partijleden en 

andere betrokkenen zich in het maatschappelijke debat. Langzamerhand groeide de 

zaak Gümüş dan ook uit tot een landelijke kwestie.

Politieke aandacht
Tijdens de crisis was de politieke aandacht gericht op zowel de illegalenproblematiek 

in het algemeen als op de familie Gümüş. In de Tweede Kamer beperkten politici zich 

zoveel mogelijk tot de problematiek van de illegaliteit in Nederland in het algemeen. 

Hoewel het niet werd uitgesproken, kwam tijdens de diverse debatten ook de zaak 

Gümüş aan de orde. Als verwezen werd naar ‘het Amsterdamse geval’ en ‘dat incident 

in Amsterdam’, was het duidelijk wat men bedoelde (Dittrich, 2001:167). De zaak 

Gümüş vormde dan ook de directe aanleiding voor de kritiek op het illegalenbeleid en 

de uitvoering van de witte-illegalenregeling. Hoewel een ruime politieke meerderheid 

harde maatregelen tegen illegaliteit had geëist van de staatssecretaris, wilde slechts een 

gedeelte van het politieke veld (inclusief de voorstanders van het strenge illegalenbe-

leid) de consequenties van het beleid onder ogen zien. 

De crisis leidde tot diverse Kamervragen, moties en debatten. Ook tijdens deze 

debatten is gezocht naar een oplossing voor de witte illegalen, zo ook  tijdens het de-

bat over de koppelingswet (zie paragraaf 4). De verdeeldheid tussen de Kamerfracties 

over een oplossing voor dit probleem leidde tot hoog politiek overleg. Diverse keren is 

het onderwerp in de ministerraad besproken. Minister-president Kok heeft eveneens 

geprobeerd om met de coalitiepartijen in een vooroverleg op het Catshuis tot een 

gezamenlijke oplossing te komen. De fracties waren immers zeer verdeeld over de 

oplossing voor de problematiek.

De politieke aandacht beperkte zich niet alleen tot de Tweede Kamer. Zowel de 

gemeenteraad van Amsterdam als bestuurders van andere gemeenten mengden zich 

openlijk in het debat. Zij waren voor een versoepeling van de regelgeving voor lang-

durig illegalen, dan wel een verblijfsvergunning voor de familie Gümüş. Het toelaten 

van de familie Gümüş zou immers indirect ook gevolgen hebben voor de andere witte 

illegalen in vergelijkbare situaties. Met name de gemeente Amsterdam hoopte via de 

familie Gümüş de problematiek van de witte illegalen in de stad te kunnen oplossen. 

Maatschappelijke aandacht
Het actiecomité ‘Gümüş moet blijven’ heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd 

een verblijfsvergunning voor de familie Gümüş te regelen. In de eerste fase van de 

crisis hielden zij zich, op aanraden van onder meer Patijn en Dittrich, meer op de 

achtergrond. In die periode is er veel contact geweest met politici en Kamerleden om 

aandacht te vragen voor de problematiek. Maar toen de uiterste vertrekdatum, 10 

augustus 1997, in zicht kwam, barstten de acties in volle hevigheid los. Niet alleen het 

actiecomité, maar ook veel mensen uit de buurt en van de school protesteerden tegen 

de uitzetting van de familie. Er werden wekelijks demonstraties gehouden in de Pijp, 

er waren diverse handtekeningenacties en er is door Gümüş en medestanders een brief 

naar de koningin gebracht in een door de FNV ter beschikking gestelde bus. 

Bijval voor de familie Gümüş was er niet alleen in Amsterdam. Een opiniepei-

ling van het NIPO wees uit dat vijftig procent van de bevolking van mening was dat 

de familie Gümüş een verblijfsvergunning moest krijgen, dertig procent was voor 

uitzetting, de rest had geen mening.16 Dit is een opvallend hoog percentage voor een 

periode waarin Nederland te maken had met een grote instroom van asielzoekers, en 
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de Centrumdemocraten in diverse gemeenteraden vertegenwoordigd waren.17 Asiel-

zoekers en illegalen konden over het algemeen niet op veel steun rekenen. Toch was er 

onder de bevolking een groot draagvlak om de familie Gümüş op een of andere wijze 

een verblijfsvergunning te geven. 

Media-aandacht: ‘De stroom publicaties zwol tot ongekende omvang aan.’18

Het illegalenvraagstuk ging gepaard met veel media-aandacht. De commotie in janua-

ri 1995 naar aanleiding van de circulaire werd in de dagbladen breed uitgemeten. Ook 

tijdens de behandeling van de koppelingswet in de Tweede Kamer was er aandacht 

voor het witte-illegalenvraagstuk, maar het hoogtepunt lag in de zomer van 1997. 

Toen de definitieve datum voor vertrek werd bepaald op 10 augustus 1997, startte 

het actiecomité ‘Gümüş moet blijven’ een mediacampagne. De zaak Gümüş kreeg te 

maken met een explosie van landelijke publiciteit, waardoor de familie Gümüş het 

gezicht van alle witte illegalen werd. De campagne van het actiecomité leidde tijdens 

de zomer van 1997 tot dagelijkse berichtgeving in de landelijke dagbladen. Alle media 

besteedden aandacht aan de affaire Gümüş en witte illegalen in het algemeen. Opmer-

kelijk is dat ook de berichtgeving in de media een sterke voorkeur uitsprak voor een 

verblijfsvergunning voor de familie Gümüş. Zelfs de rechtse krant De Telegraaf was 

ervoor dat de familie Gümüş in Nederland zou blijven. De media-aandacht had tot 

gevolg dat iedereen in Nederland wist wie Gümüş was. 

media aandacht Gümüş-crisis 1997
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Conclusie
Het ‘gesol’, ‘gepingpong’ en ‘jojobeleid’ van de regering werd zwaar bekritiseerd. De 

duidelijke en aanhoudende signalen van afnemende politieke en maatschappelijke 

steun voor de consequenties van het illegalenbeleid geven aan dat er sprake was van 

een institutionele crisis in het vreemdelingenbeleid. Doordat politiek en maatschap-

pelijke actoren zich afkeerde van het beleid nam de steun voor het functioneren van de 

beleidssector af. Bovendien ontstond de vraag voor verandering van het beleid. Hoe-

wel de Tweede Kamer zelf had ingestemd met het witte-illegalenbeleid aanvaarde zij 

niet de consequenties van het beleid. De grote politieke en maatschappelijke aandacht 

voor de witte-illegalen problematiek en de familie Gümüş ging gepaard met een ex-

plosieve aandacht van de media. Aanleiding voor de crisis waren de consequenties van 

de vreemdelingencirculaire waarin beleidslijnen waren vastgelegd voor de behande-

ling van aanvragen voor verblijfsvergunning voor langdurig illegalen. De beslissing 

van de staatssecretaris om de familie Gümüş geen verblijfsvergunning te geven, leidde 

tot grote onrust in delen van de maatschappij en politieke confrontaties, ondanks het 

feit dat zij niet aan de voorwaarden voldeden. Het werd niet begrepen dat de staats-

secretaris alleen naar het arbeidsverleden keek en geen oog had voor de mate waarin 

het gezin was ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. De consequenties van het 

beleid werden bestempeld als inhumaan, waardoor de legitimiteit van het beleid en 

het functioneren van de beleidssector afnam. Tijdens de crisis stond het voortbestaan 

van de witte-illegalenregeling onder zware druk. Er werd zowel om een aanpassing 

van het illegalenbeleid gevraagd, als om de toelating van de familie Gümüş. 

kader 1

Institutionele crisis blijkt uit de combinatie van: 

• Grote maatschappelijke druk door aanhoudende protestacties van het 

actiecomité ‘Gümüş moet blijven’.

• Grote politieke druk vanuit de gemeenteraad van Amsterdam en diverse 

kopstukken binnen de Partij van de Arbeid. Maar ook in de Tweede Kamer 

nam de aandacht voor het illegalenvraagstuk toe.

• Grote mate van media-aandacht met als uitschieter zomer 1997. 

• Er was tijdens de crisis een duidelijke piek in de aandacht voor de langdurig 

illegalen in Nederland.
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6.3 
Crisisuitkomst: reparatie 

Nog een keer uitstel
Door de grote druk die op de staatssecretaris werd uitgeoefend, stelde zij de vertrekda-

tum nogmaals uit, naar 10 september 1997. In een brief van 17 juli 1997 aan de Tweede 

Kamer schreef ze waarom. 

‘Hoewel ik het niet wenselijk acht over individuele aanvragen een pu-

blieke discussie te hebben, wil ik ook geenszins over een zaak waarover 

al zoveel publiciteit is geweest, een openbaar debat uit de weg gaan. 

[…] Tot een dergelijk debat met Uw Kamer ben ik uiteraard bereid, 

al herhaal ik - dit ter voorkoming van onterechte verwachtingen - dat 

ik geen ruimte aanwezig acht tot het maken van die uitzonderingen 

in situaties die zo evident afwijken van de gestelde criteria als in het 

geval van de familie Gümüş. Mocht het debat echter tot een andere 

conclusie leiden, dan kan dat uiteraard consequenties voor de familie 

Gümüş hebben.’19 

De brief van Schmitz was voor Kamerlid Dittrich aanleiding om overleg in de Tweede 

Kamer aan te vragen. Hij was van mening dat er een dubbele boodschap in de brief 

van Schmitz stond. ‘Enerzijds liet Schmitz weten niets voor de familie Gümüş te kun-

nen doen, anderzijds wilde ze wel een debat over de witte-illegalen regeling.’ Dittrich 

las in de omzichtige formulering dat wanneer de Kamer de regeling zou verande-

ren, Gümüş door de veranderingen misschien wel geholpen kon worden (Dittrich, 

2001:187). 

De coalitiepartijen waren onderling zeer verdeeld. In een poging de problemen op 

te lossen vond op 25 augustus hoog politiek ‘torentjesoverleg’ plaats tussen ministers, 

fractievoorzitters, de staatssecretaris en enkele andere afgevaardigde van de coalitiepar-

tijen. De vraag die in dit overleg centraal stond, was hoe de Gümüş-kwestie opgelost 

kon worden (Dittrich, 2001:189). In dit overleg uitte Wallage (PvdA) zich voorstander 

van het verstrekken van een verblijfsvergunning aan de familie Gümüş, maar in dat 

geval moest ook de regelgeving in het algemeen worden aangepast. Zo leek het alsof 

D66 en de PvdA op één lijn zaten, maar aan het eind van het overleg was er toch geen 

overeenstemming bereikt. De fracties konden het onderling niet eens worden over 

een oplossing voor de crisis. Het overleg, dat op initiatief van minister-president Kok 

voorafgaande aan de bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie bijeengeroepen was, 

had tot niets geleid. 

Op 25 augustus gingen alle partijen met hun eigen standpunt het algemeen overleg 

in van de Vaste Kamercommissie voor Justitie met de staatssecretaris. Tijdens het al-

gemeen overleg bleef de verdeeldheid groot. ‘Als de Kamer het anders wil, moeten we 

het beleid wijzigen,’ zei Schmitz.20 Zij sprak de hoop uit dat de Kamer werkzame sug-

gesties zou aandragen, die in sommige opzichten vervelende gevolgen van de witte-il-

legalenregeling teniet zouden doen. Als de Kamer zou uitspreken dat er in de regeling 

meer ruimte voor de witte illegalen moest worden geboden, was zij gaarne bereid na te 

gaan of daartoe mogelijkheden waren en die in het kabinet aan de orde te stellen.21 De 

witte-illegalenregeling was door de Tweede Kamer in 1995 goedgekeurd, als de Kamer 

de uitwerking van de regeling niet geschikt vond, dan moest zij daartoe een duidelijk 

signaal afgeven. Er werden voorstellen voor verandering van de witte-illegalenrege-

ling gedaan, maar er werd geen overeenstemming bereikt. Schmitz had gehoopt op 

creatieve ideeën en meer unanimiteit, maar de Kamer verweet de staatssecretaris op 

haar beurt dat zij geen beslissing had genomen. Het kabinet was van mening dat het 

initiatief voor een beleidsverandering door de Tweede Kamer aangedragen diende te 

worden. Kok kaatste daarom de bal terug naar de Kamer. 

Het slotdebat
Op 3 september 1997 vond een lang plenair debat plaats in de Tweede Kamer, waarin 

alle partijen langs elkaar heen bleven praten. Zelfs over het onderwerp van debat was 

discussie. De kleine christelijke partijen waren van mening dat het debat alleen over 

de familie Gümüş ging, terwijl de andere partijen van mening waren dat het over de 

witte illegalen in het algemeen ging. De voorstanders van verandering (D66, PvdA, 

GroenLinks en SP) probeerden in de diverse voordrachten van Kamerleden aankno-

pingspunten te vinden voor verandering van het illegalenbeleid. Zij legden er de na-

druk op dat het niet ging om een individueel geval, maar om een groep mensen. Maar 

de partijen konden het niet met elkaar eens worden. Schmitz uitte tijdens het debat 

haar teleurstelling over de verdeeldheid in de Kamer.

Nadat alle woordvoerders vreemdelingenzaken in het debat aan het woord wa-

ren geweest en met Schmitz van gedachten hadden gewisseld dienden Kamerleden, 

tegen de zin van Schmitz, verschillenden moties in die directe gevolgen zouden kun-

nen hebben voor de familie Gümüş. Twee moties in het bijzonder gaven precies aan 

waarover de Kamer het onderling niet eens kon worden. De eerste motie was van 

Dittrich (D66) en Apostolou (PvdA). Zij pleitten voor een aanpassing van de witte-il-

legalenregeling. De andere motie was van Van Middelkoop (GPV) en Rouvoet (RPF). 

Zij vonden dat er voor de familie Gümüş een uitzondering moest worden gemaakt, 

omdat zij door hele affaire een speelbal van de politiek waren geworden. 

Voor de stemming over de moties op de volgende dag, 4 september, waren alle 
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Kamerleden opgetrommeld. Ziek of in het buitenland, bijna iedereen was op tijd 

in de Kamer om over de moties te kunnen stemmen. Maar de verdeeldheid werd er 

niet kleiner op. De motie van Dittrich en Apostolou haalde het net niet: 68 Kamerle-

den stemden voor, 74 stemden tegen (PvdA, D66, GroenLinks, SP en Groep Nijpels 

stemden voor). Veertien Kamerleden stemden voor een verblijfsvergunning voor de 

familie Gümüş. Belangrijkste argument voor dit lage aantal was dat Kamerleden (ook 

zij die voor een verblijfsvergunning voor de familie Gümüş waren) vonden dat er in 

de Tweede Kamer niet over individuele gevallen mocht worden besloten. Zo kwam 

het toch wel bizarre debat ten einde, waarbij een kleine meerderheid vond dat er een 

oplossing voor de familie Gümüş moest komen, hetgeen zich bij hoofdelijke stem-

ming echter niet uitte in een meerderheid voor een van beide moties. Na de stemming 

over de moties zag het kabinet en de Kamer geen politieke ruimte meer voor verande-

ring. Schmitz was verheugd over de duidelijkheid die eindelijk was ontstaan over de 

behandeling van witte illegalen.22 Zij kon haar beleid blijven uitvoeren zoals het was. 

De verschillende politieke partijen gaven elkaar er na afloop van het debat de schuld 

van dat de familie Gümüş nu definitief het land moest verlaten. 

Reparatie
Na het slotdebat kwam er een abrupt einde aan de crisis in het vreemdelingenbeleid 

zonder enige hervorming of aanpassing van het beleid.23 De verdeeldheid over een 

geschikte oplossing was zo groot dat er geen overeenstemming bereikt kon worden 

over een aanpassing dan wel een hervorming van het beleid. Voor de familie Gümüş 
en andere illegalen die langdurig in Nederland woonden, was duidelijk geworden dat 

de witte-illegalenregeling zou blijven zoals die in 1995 door de Tweede Kamer was 

goedgekeurd. Gümüş, die altijd beloofd had terug te keren als er niets anders op zou 

zitten, vertrok op 3 oktober 1997 met zijn gezin, het actiecomité en een aantal jour-

nalisten terug naar Turkije. Zodoende leidde deze crisis tot geen enkele verandering 

in het illegalenbeleid. 

kader 2

Geen hervorming of verandering, hetgeen blijkt uit: 

• De uitgangspunten van het beleid: zowel de ideeën, normen en waarden als 

de organisatie van het beleid zijn naar aanleiding van de crisis ongewijzigd 

gebleven.

6.4 
De crisisuitkomst nader verklaard 

De crisis-hervormingthese kan niet worden bevestigd, omdat deze crisis in het vreem-

delingenbeleid tot geen enkele verandering in het beleid heeft geleid. Om antwoord 

te kunnen geven op de vraag waarom deze crisis geen hervormingen tot gevolg had, 

wordt in deze paragraaf onderzocht in hoeverre de condities, zoals geformuleerd in 

hoofdstuk 2, de crisisuitkomst kunnen verklaren. 

Reacties van gezagsdragers 
Mevrouw Schmitz was als staatssecretaris van Justitie direct verantwoordelijk voor het 

illegalenbeleid, samen met de andere leden van de Paarse regering. De staatssecretaris 

en de regering waren geenszins gericht op hervorming dan wel aanpassing van het 

beleid voor langdurig in Nederland verblijvende illegalen. In januari 1995 was Schmitz 

hardhandig teruggefloten door de Tweede Kamer, toen zij de criteria voor het toeken-

nen van verblijfsvergunningen voor illegalen openbaar had gemaakt. Hoewel de Ka-

mer en de staatssecretaris met elkaar een nieuwe circulaire overeenkwamen, betekende 

het een verscherping van de criteria. Het witte-illegalenvraagstuk kwam zodoende nog 

duidelijker in het kader te staan van het ontmoedigen van illegaliteit in Nederland: 

een koers die de regering sinds de jaren negentig had ingezet. 

De commotie die was ontstaan over het besluit ten aanzien van de familie Gümüş, 
leidde ertoe dat Schmitz in de ministerraad eenmalig heeft geprobeerd om de regels 

voor illegalen in het algemeen te veranderen. Maar het beleid ten aanzien van illega-

liteit was heel duidelijk: er moest keihard worden opgetreden. Het aantal illegalen in 

Nederland moest worden teruggedrongen.24 De ministerraad stond achter het beleid 

zoals geformuleerd in de circulaire. Er was daarom in het kabinet geen ruimte om de 

regels aan te passen. De enige mogelijkheid die de staatssecretaris had, was gebruik-

maken van haar discretionaire bevoegdheid. Maar Schmitz vond dat zij dit in de zaak 

Gümüş niet kon verantwoorden. Alleen op basis van ‘publiciteitsargumenten’, ‘open-

bare-ordeargumenten’ en dus, volgens Schmitz, ‘oneigenlijke argumenten’ zou ze de 

familie Gümüş een verblijfsvergunning kunnen geven.25 Schmitz kon dit voor zichzelf 

niet verantwoorden. ‘Want op het moment dat je zegt: ik maak een uitzondering voor 

dit gezin [de familie Gümüş, FA] , moet je in soortgelijke gevallen die uitzondering 

ook durven maken en die ruimte zat er niet in. En ik vond dat ik die ook niet kon 

nemen’26 De staatssecretaris kon geen argumenten vinden waarom de familie Gümüş 
wel een verblijfsvergunning zou moeten krijgen en andere gezinnen, of nog schrijnen-

der gevallen, niet. 

Hoewel Schmitz zelf geen geldige argumenten kon vinden om van haar discre-
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tionaire bevoegdheid gebruik te maken, deelden voorstanders van een verblijfsver-

gunning voor de  familie Gümüş die mening niet. Zowel publiekelijk als achter de 

schermen is er in brieven, telefoongesprekken en ontmoetingen met Schmitz op aan-

gedrongen dat zij van haar bijzondere bevoegdheid gebruik zou maken. De staats-

secretaris bleef daarop herhalen dat Gümüş niet voldeed aan de criteria die de Ka-

mer in 1995 had goedgekeurd. Ondanks het grote aantal verzoeken om verandering 

handhaafde Schmitz haar negatieve beslissing ten aanzien van het verzoek om een 

verblijfsvergunning voor Gümüş. 
Hoewel Schmitz had besloten dat Gümüş het land moest verlaten en ook bij dat 

standpunt bleef, voerde zij het niet uit. Steeds weer was er een aanleiding om het ver-

trek van de familie uit te stellen. Een pleidooi voor de familie of een gesprek met de 

Tweede Kamer of de gemeente Amsterdam leidde telkens tot uitstel. Er werd gezocht 

naar een ‘escape’ om het gezin toch te laten blijven.27 In de zomer van 1997, toen 

Gümüş een landelijke kwestie was geworden, slingerde het lot van de familie Gümüş 
en anderen witte illegalen met hen, heen en weer tussen Tweede Kamer en kabinet. 

Schmitz besloot tot een interview met Het Parool om aan met name de Amsterdamse 

bevolking haar standpunt nogmaals uit te leggen. In dit interview gaf Schmitz we-

derom aan dat ze geen mogelijkheden zag voor de familie Gümüş. ‘Zelfs met de meest 

royale interpretatie van de regels is het me niet gelukt. […] Ik zit hier echter om een 

breder belang te bewaken. Er zijn ook veel illegalen die geen gezicht hebben gekregen, 

voor wie dezelfde regels gelden. In die gevallen kijken we overigens ook of uitzetting 

humaan is.’ Ze benadrukte dat Gümüş niet voldoende had gewerkt. ‘In 1992 werkte 

Gümüş bijvoorbeeld 130 dagen, het jaar daarop 116 dagen. Daar kan ik, zelfs met 

royaal interpreteren, geen 200 dagen van maken. Als we enige aanknopingspunten 

hadden, hadden we daar gebruik van gemaakt.’28 

Het feit dat Schmitz vasthield aan haar standpunt, wilde niet zeggen dat ze niet 

flink met de kwestie in haar maag zat: ‘Zo’n onderwerp gaat je niet in de koude kle-

ren zitten. Het was een buitengewoon moeilijke periode.’ En: ‘Zoiets vreet aan je, 

temeer daar er geen zaak is geweest waarmee ik zo heb geworsteld als met Gümüş’ 
(Der Nederlanden, 1998:124, 128). Toch wilde ze geen uitzondering maken voor één 

familie. Volgens Schmitz waren er nog ‘tienduizenden’ andere dossiers van mensen die 

in nog veel erbarmelijker omstandigheden verkeerden, maar ook zijn teruggestuurd 

(Der Nederlanden, 1998:124). Afwijken van het beleid op humanitaire gronden kon 

volgens Schmitz alleen ‘als een aanvraag slechts marginaal afwijkt van het beleid dat 

je met elkaar hebt afgesproken’ (Der Nederlanden, 1998:126). Er is door de staatsse-

cretaris gezocht naar uitwegen. Bovendien heeft zij de Tweede Kamer de mogelijkheid 

geboden om het initiatief te nemen om het beleid aan te passen. Maar zowel in de mi-

nisterraad als in de Tweede Kamer was geen meerderheid voor een verandering. Toen 

er voor de staatssecretaris geen uitwegen meer waren, moest er worden doorgezet, ook 

al vond Schmitz het een moeilijke beslissing. 

Behoudende oriëntatie 
De intenties van de gezagsdragers tijdens de crisis waren duidelijk behoudend van 

aard. Hoewel de staatssecretaris voor de Kamer de mogelijkheid openliet om voorstel-

len tot verandering of hervorming te doen, heeft ze de Kamer niet gestimuleerd het 

beleid aan te passen. Staatssecretaris Schmitz heeft eenmalig geprobeerd de regeling 

aan te passen, maar vond geen respons in het kabinet, dat tegen een versoepeling 

van het illegalenbeleid was. Van haar discretionaire bevoegdheid wilde Schmitz geen 

gebruik maken, omdat Gümüş meer dan marginaal afweek van de criteria in de witte-

illegalenregeling. Een uitzondering om klemmende redenen van humanitaire aard 

achtte Schmitz niet gerechtvaardigd en opportuun, ondanks een groot aantal verzoe-

ken om de familie een verblijfsvergunning te geven. De staatssecretaris werd in haar 

standpunt ondersteund door het kabinet. 

De hypothese dat de kans op hervormingen toeneemt wanneer de oriëntatie van 

gezagsdragers gericht is op hervormingen als reactie op een institutionele crisis, kan 

niet worden bevestigd. Het omgekeerde is in deze casus  wel het geval: bij een behou-

dende oriëntatie van gezagsdragers neemt de kans op hervormingen af. 

kader 3 

Behoudende oriëntatie blijkt uit: 

• Duidelijke stellingname tegen hervormingen. Er is, op één poging na, geen 

initiatief genomen voor veranderingen of aanpassingen van het bestaande 

beleid. 

• De staatssecretaris heeft andere actoren afgeraden om initiatieven te 

ontplooien om het beleid aan te passen. 

Reacties van stakeholders
De gekozen en aangewezen volksvertegenwoordiging was tijdens de crisis zeer ver-

deeld over de witte-illegalenproblematiek in het algemeen en de zaak Gümüş in het 

bijzonder. De Amsterdamse gemeenteraad (behalve de Centrumdemocraten), met 

burgemeester Patijn als woordvoerder, was uitgesproken vóór een verblijfsvergunning 

voor de familie Gümüş. In stilte heeft Patijn op allerlei manieren geprobeerd Schmitz 

op andere gedachten te brengen. Maar niet alleen Schmitz, ook andere PvdA-partij-

genoten en ambtenaren van de IND moesten worden overtuigd. De gesprekken met 

Schmitz typeerde Patijn als een ‘dialoog voor doven’ (Der Nederlanden, 1998:96). 

Binnen de PvdA was het volgens Patijn lastig om medestanders te vinden. ‘De combi-
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natie Wallage, Schmitz, Kok lieten elkaar niet los en die lieten het over aan Schmitz. 

Zij vonden het niet belangrijk genoeg om Schmitz er over af te vallen.’ Patijn bena-

derde Kok over de zaak Gümüş, ‘maar Kok zei: “Je moet bij Elizabeth zijn.” Wallage 

idem dito, die wilde niet bij de staatssecretaris interveniëren.’29 

De lobby voor de familie Gümüş vond niet plaats in het openbaar, maar achter de 

schermen. Betrokkenen waren bang dat te veel publiciteit de zaak zou schaden. Van-

uit de gemeente Amsterdam werd Patijn in zijn lobby bijgestaan door de directeur van 

het Bevolkingsregister Amsterdam, de heer Geuzinge (zelf een PvdA-er). Geuzinge 

adviseerde de advocaat van Gümüş over de beroepsprocedures. Hij gaf het advies een 

procedure te starten op grond van de situatie van de kinderen (Der Nederlanden, 

1998:94). Geuzinge probeerde een ‘chique oplossing’ te vinden, waarmee Schmitz 

geen gezichtsverlies zou lijden. Een clausule over de inburgering van de kinderen zou 

een mogelijkheid kunnen bieden. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat één kind de 

basisschool doorlopen zou hebben (Der Nederlanden, 1998:97). Een ander idee was 

het instellen van een burgemeesterscommissie. Geuzinge was van mening dat niet de 

staatssecretaris, maar de burgemeester diende te beslissen over een verblijfsvergunning 

voor witte illegalen. Een burgemeester kon tenslotte beoordelen of de illegaal was 

ingeburgerd of niet (Dittrich, 2001:165). 

De fractievoorzitters van alle partijen (behalve de CD) in de Amsterdamse ge-

meenteraad (exclusief de CD) riepen Schmitz in een brief op om terug te komen op 

haar besluit. 30 Het pleidooi voor een verblijfsvergunning voor de familie Gümüş en 

het voorstel voor een lokaal vreemdelingenbeleid was de stakeholders in Amsterdam 

ingegeven door het bestaan van een grote groep gevallen die vergelijkbaar waren met 

Gümüş. De gemeente Amsterdam wist dat ze illegalen in het systeem had zitten die 

door de op handen zijnde koppeling van systemen aan de oppervlakte zouden ko-

men. Amsterdam wilde dit probleem oplossen voordat deze illegalen daadwerkelijk 

op straat zouden komen te staan. 

In de Tweede Kamer was een meerderheid tegen verandering van de witte-illega-

lenregeling. VVD, CDA en de kleine christelijke partijen waren tegen. Alleen D66 

en GroenLinks waren voor verandering. De PvdA was verdeeld. De PvdA-fractie in 

de Tweede Kamer stond achter het beleid van Schmitz. Woordvoerder Apostolou 

was van mening dat de PvdA niet het voortouw kon nemen in de discussie over een 

eventuele verandering, omdat Schmitz een partijgenote was en de PvdA altijd werd 

verweten dat zij geen streng vreemdelingenbeleid kon voeren. Apostolou vond dat de 

PvdA zich niet sterk kon maken voor deze zaak, omdat het weinig kans van slagen 

zou hebben.31 

Ondanks de verhoudingen in de Kamer heeft D66 geprobeerd het witte-illega-

lenbeleid aan te passen. In het kader van de koppelingswet poneerde D66 het idee 

van Geuzinge om het lokale bestuur beslissingsbevoegdheid te geven bij het verlenen 

van een verblijfsvergunning aan witte illegalen. D66 bracht een motie in om over dit 

plan te stemmen. Op die manier hoopte D66 een politieke oplossing te vinden voor 

de problematiek van de witte illegalen, maar ook de Gümüş kwestie. Behalve Groen-

Links was niemand voor de motie van D66. Het CDA was bang voor ‘rechtsongelijk-

heid’ en de VVD voor ‘willekeur’.32 Volgens de PvdA was het plan ‘ondoelmatig’ en 

het zou tot ‘rechtsongelijkheid’ leiden.33 Het voorstel dat vanuit de PvdA zelf kwam, 

werd dus niet door de Tweede Kamer fractie gesteund. De PvdA-fractie bleef Schmitz 

steunen. Wegens gebrek aan steun trok Dittrich de motie in, waardoor het niet tot 

een stemming kwam. De eensgezindheid zoals die in Amsterdam bestond over het 

witte-illegalenvraagstuk, was in Den Haag ver te zoeken, het was duidelijk dat er geen 

meerderheid was voor het initiatief van D66 om het beleid aan te passen. 

Nadat uiteindelijk het definitieve besluit was genomen dat Gümüş het land moest 

verlaten, veranderde de stille diplomatie in een openlijk politiek debat. Toen Schmitz 

vervolgens in het dagblad Het Parool haar standpunt nog eens duidelijk maakte, kwam 

zij openlijk in aanvaring met partijgenoot Van Thijn. In een reactie op het interview 

met Schmitz schreef Van Thijn in diezelfde krant dat de uitleg van Schmitz hopeloos 

tekortschoot. Haar argumentatie was hem in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Het 

belang van een individu wordt afgewogen tegen het belang van anonieme regelgeving. 

Blijkbaar komt het niet in haar op dat dit individuele geval vragen oproept over de 

werkbaarheid van de regelgeving.’ 34 Van Thijn benadrukte dat de massale uitingen 

van multiculturele solidariteit juist als een hoopgevende ontwikkeling moesten wor-

den gezien, die de overheid zou moeten toejuichen in plaats van afstraffen en ontmoe-

digen. Niet alleen Van Thijn maar ook andere politici meenden nu dat Gümüş een 

verblijfsvergunning moest krijgen. Hoewel Apostolou tegen verandering van de witte-

illegalenregeling was, pleitte hij voor het gebruik van de discretionaire bevoegdheid 

door de staatssecretaris. VVD en CDA bleven zich verzetten tegen een uitzondering 

voor de familie Gümüş. Zij vonden dat Schmitz aan haar beslissing moest vasthou-

den. Hoewel VVD en CDA aangaven geen behoefte te hebben aan een debat over 

uitzonderingen op de regels, gaf de VVD eind augustus aan dat de partij niet tegen 

een ‘ruimere omschrijving’ van de criteria was ‘omdat rechters nu vaak verschillende 

uitspraken doen in vergelijkbare gevallen’ en dat was volgens de VVD niet goed.35 

Tot aan het laatste debat op 3 september 1997 heeft D66 gepleit voor verandering. 

Dittrich vroeg de staatssecretaris de criteria van de witte-illegalenregeling te versoepe-

len en niet over te gaan tot uitzetting van de familie Gümüş en mensen in vergelijk-

bare posities.36 In hetzelfde debat pleitte de PvdA-fractie in de Tweede Kamer even-

eens voor verandering. Woordvoerder Apostolou verwoordde deze omslag binnen de 

fractie als volgt: 
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‘De vele protesten en de commentaren in de publieke media kunnen 

niet onbeantwoord blijven. De Kamer dient te reageren op maatschap-

pelijke vraagstukken die velen bezighouden. De PvdA-fractie con-

stateert met voldoening dat de discussie in een positief klimaat heeft 

plaatsgevonden. De solidariteit tussen autochtonen en vreemdelingen 

getuigt van een goede gezindheid, acceptatie en waardering voor el-

kaar. Dat zijn elementen die van onschatbare waarde zijn.’37

Maar ondanks de omslag binnen de PvdA was er nog altijd geen meerderheid voor 

een verandering van het beleid. De VVD wilde dat de staatssecretaris haar beleid zou 

voortzetten. Een wijziging van de circulaire zou volgens de VVD rechtsongelijkheid 

creëren en de geloofwaardigheid van het kabinet en de Kamer ter discussie stellen. Het 

CDA was van mening dat de regeling goed en rechtvaardig was.

Een tweede initiatief werd genomen door de GPV en RPF. De GPV-fractie was 

van mening dat ‘na ons beschamend vertoon van onvermogen om een finale beslissing 

te nemen’ de familie Gümüş recht had op duidelijkheid vanuit de Kamer.38 Rouvoet 

(RPF) vond de gang van zaken getuigen van ‘onvermogen van het kabinet’. Beide 

fracties vroegen daarom aan de staatssecretaris om haar beslissing in de zaak Gümüş 
te heroverwegen. Met dit verzoek beperkten deze partijen het debat tot de familie 

Gümüş, terwijl andere partijen over de witte illegalen in het algemeen debatteerden. 

Verdeeld behoudende-hervormingsgerichte oriëntatie 
De diverse stakeholders waren deels behoudend, deels hervormingsgericht georiën-

teerd tijdens de crisis. Een kleine minderheid was gedurende de crisis voor verande-

ring van de witte-illegalenregeling. Tijdens de crisis heeft met name D66 diverse keren 

geprobeerd de witte-illegalen regeling aan te passen. De PvdA pleitte pas op het al-

lerlaatste moment voor verandering. De overige fracties waren gericht op het behoud 

van de status-quo en steunden het kabinetsbeleid. Zij initieerden dan ook geen voor-

stellen voor verandering of hervorming. De hypothese dat de kans op hervormingen 

in reactie op een institutionele crisis toeneemt wanneer de oriëntatie van (een aantal) 

(cruciale) stakeholders gericht is op hervormingen kan niet worden bevestigd. De 

voorstanders van hervormingen hebben, ondanks de crisis, tegenstanders niet kunnen 

overtuigen van de noodzaak tot verandering. 

kader 4

Hervormingsgerichte oriëntatie onder stakeholders blijkt uit: 

• Gedurende de gehele crisis heeft D66 (en in een later stadium de PvdA) 

initiatieven ontplooid door voorstellen in te dienen om het illegalenbeleid te 

veranderen. 

• De gemeenteraad van Amsterdam heeft gerichte actie ondernomen en 

initiatieven aangedragen om de staatssecretaris te overtuigen van de noodzaak 

tot hervormingen. 

Behoudende oriëntatie onder stakeholders blijkt uit: 

• Tegenstanders van hervormingen hebben geen enkel initiatief genomen om 

het beleid te veranderen. 

Reacties van beleidsmakers en -uitvoerders 
De vreemdelingensector kenmerkt zich door een keten van organisaties. Tijdens deze 

crisis speelde met name de Directie Vreemdelingenbeleid (DV), de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND) en de lokale Vreemdelingenpolitie van Amsterdam een 

rol. De Vreemdelingenpolitie in Amsterdam werkte mee met de lobby van Patijn en 

Geuzinge. Door stille diplomatie kwamen de prominente PvdA-leden een heel eind, 

maar niet ver genoeg. Geuzinge en politiecommissaris Van Riessen van Amsterdam 

slaagden er gezamenlijk in om de top van de directie Vreemdelingenbeleid het voor-

stel over het criterium van schoolgaande kinderen verder te laten uitwerken en aan 

Schmitz voor te leggen, maar uiteindelijk is hiermee niets gedaan.

Elting was in 1996 hoofddirecteur van de IND geworden. Bij zijn aantreden was 

de zaak Gümüş al in het nieuws geweest. De IND had een slecht imago. Er lagen di-

verse rapporten die aantoonden dat de organisatie onvoldoende functioneerde. Elting 

wilde een kwaliteitsslag maken en van de IND een betrouwbare organisatie maken. 

Daarvoor was een cultuuromslag noodzakelijk. Het was de gewoonte dat Kamerleden 

met ambtenaren van de IND overleg hadden over individuele gevallen, ook als er 

geen sprake was van fouten of een gerechtelijke dwaling. Gevolg was dat de ambte-

naren van de IND wel drie tot vier keer dezelfde dossiers onder ogen kregen met de 

vraag om nog eens naar een zaak te kijken. Volgens de directeur van de IND kon het 

echter niet zo zijn dat de Kamer een regelgeving ontwierp, waaraan ambtenaren zich 

vervolgens niet zouden houden. Dat gold ook voor de witte-illegalenregeling. Als 

Kamerleden het niet eens waren met het beleid, dan moest dat in de Kamer worden 

besproken, maar niet met de ambtenaren. De politiek had de neiging om dubbelzin-

nig te zijn, aldus Elting.39 Enerzijds propageerden zij een streng vreemdelingenbeleid, 

anderzijds riepen ze dat het bij de IND een rommeltje was. De IND moest proberen 

om een betrouwbare en consistente organisatie te worden. De top van het ministerie, 
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inclusief de staatssecretaris, en de DV stonden achter deze lijn. 

Onder invloed van de crisis heeft Elting geprobeerd om de verhoudingen tussen 

de Kamer en de uitvoeringsambtenaren van de IND duidelijk te maken. De politiek 

wilde harde maatregelen, maar wilde de consequenties daarvan niet onder ogen zien. 

‘De koopman die er zijn voordeel mee wil doen en de dominee die de barmhartige 

Samaritaan wil uithangen. En dat is Nederland op zijn smalst. In die dubbelzinnig-

heid en hypocrisie speelde het debat zich af.’40 Elting was van mening dat de beslissing 

in de zaak Gümüş niet kon worden teruggedraaid. Er lag immers al een beslissing van 

de rechter. Er is dan ook vanuit de IND geen initiatief ontplooid voor verandering. 

Als de Kamer de familie Gümüş echt een verblijfsvergunning had willen geven, dan 

had zij ook moeten accepteren dat het beleid veranderd had moeten worden. Volgens 

Elting had de Kamer zichzelf in deze moeilijke situatie gemanoeuvreerd.41 

De Directie Vreemdelingenbeleid gaf de staatssecretaris een negatief advies in de 

zaak Gümüş. Dat wil zeggen dat Gümüş moest worden uitgezet. De overweging voor 

dit negatieve advies was tweeërlei. Ten eerste had de rechter negatief beslist. Ten tweede 

waren er geen nieuwe feiten aangedragen op grond waarvan een rechterlijke beslissing 

terzijde gelegd zou kunnen worden. Vanuit de directie is dan ook niet aangestuurd op 

verandering, van een voorstel voor hervorming was al helemaal geen sprake.42 

Er is tijdens de crisis veel overleg geweest tussen de staatssecretaris, IND, DV en 

de top van het ministerie. De vraag die daarbij centraal stond, luidde: hoe komen we 

hieruit zonder beleidsverandering, maar met een oplossing voor de familie Gümüş? 
Voor beleidsmakers en -uitvoerders golden daarbij verschillende (structurele) beper-

kingen, zoals het rechtssysteem. Een vonnis van de rechter kan niet zomaar genegeerd 

worden. Bovendien lagen de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer niet dui-

delijk. De Kamer was verdeeld over het vreemdelingenvraagstuk. Tenslotte wilde de 

IND een heldere lijn in de uitvoering van het beleid. Vanuit de beleidssector is wel 

gezocht naar een creatieve interpretatie van de regelgeving met in het achterhoofd de 

consequenties die een dergelijke oplossing zou kunnen hebben door de aanzuigende 

werking die men vreesde. 

Behoudende oriëntatie 
De oriëntatie van de diverse beleidsmakers en -uitvoerders was behoudend van aard. 

Vanuit de beleidssector zijn geen voorstellen voor veranderingen gekomen. Er is wel 

gezocht naar een oplossing, maar de beleidssector wilde voorkomen dat de oplossing 

consequenties zou hebben voor de uitvoering van het illegalenbeleid. De hypothese 

dat de kans op hervormingen toeneemt wanneer de oriëntatie van (een aantal) (cru-

ciale) actoren binnen de beleidssector gericht is op hervormingen wordt hier niet 

bevestigd. De beleidssector was gericht op het behoud van de status-quo en dat is 

gedurende de crisis ook zo gebleven. Het omgekeerde kan wel worden bevestigd: de 

kans op hervormingen neemt af wanneer actoren binnen de beleidssector (eensge-

zind) behoudend georiënteerd zijn. 

kader 5 

Behoudende oriëntatie blijkt uit: 

• Beleidsmakers en -uitvoerders hebben geen enkel initiatief ondernemen voor 

veranderingen of aanpassingen van het bestaande beleid.

• Het initiatief heeft zich beperkt tot het vinden van een oplossing voor de 

familie Gümüş zonder daarbij de bestaande regelgeving aan te passen. 

6.5 
Conclusie 

In januari 1995 bereikte de Tweede Kamer overeenstemming over de criteria op grond 

waarvan langdurig illegalen in aanmerking kwamen voor een verblijfsvergunning. 

Twee jaar later bleek voor een aantal politieke partijen en een groot deel van de be-

volking de uitwerking van de witte-illegalenregeling inhumane gevolgen te hebben. 

Doordat de witte illegaliteit in de familie Gümüş een gezicht kreeg, ontstond grote 

weerstand tegen de uitwerking van het witte-illegalenbeleid. De zich voortslepende 

discussie over de vraag of Gümüş nu wel of geen verblijfsvergunning moest krijgen, 

leidde tot steeds meer politieke en maatschappelijke druk op het illegalenbeleid. Dit 

ging gepaard met extreem veel media-aandacht, waardoor we kunnen spreken van een 

institutionele crisis in het vreemdelingenbeleid. Diverse voorstellen en moties tijdens 

verschillende debatten konden niet rekenen op een parlementaire meerderheid. Daar-

door bleef het witte-illegalenbeleid ongewijzigd. De crisis eindigde zodoende zonder 

enige verandering van het beleid, de status-quo bleef gehandhaafd. 

Tijdens het staatssecretarisschap van Kosto en Korte-Van Hemel werden potentië-

le publieksgevallen via de discretionaire bevoegdheid uit de openbaarheid gehouden.43 

Maar toen de IND een nieuwe directeur kreeg, veranderde dit ongeschreven beleid. 

De politiek moest de consequenties van haar eigen harde beleid aanvaarden. Toen de 

zaak Gümüş in de media kwam, was het voor de staatssecretaris moeilijk om nog ge-

bruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid. Alleen nieuwe feiten konden de 

beslissing in de zaak Gümüş veranderen, maar die nieuwe feiten kwamen er niet. 

De crisis-hervormingthese wordt in deze crisis niet bevestigd. De crisis leidde im-

mers niet tot hervormingen. Als we kijken naar de drie hypothesen, dan zien we dat 

geen enkele hypothese wordt bevestigd. Over het algemeen stonden de verschillende 
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actoren negatief tegenover hervormingen en daar kwam tijdens de crisis, op een en-

kele politieke partij na, geen verandering in. De behoudende oriëntaties onder een 

meerderheid van de diverse actoren lijkt een belangrijke verklaring te zijn voor het 

uitblijven van hervormingen in deze crisis. Het initiatief vanuit enkele partijen om de 

witte-illegalenregeling te veranderen kon niet op voldoende steun rekenen. Vanuit de 

beleidssector is aangegeven dat enkele structurele factoren de mogelijkheden beperk-

ten om veranderingen te initiëren.
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7
Duitsland en het vreemdelingenvraagstuk

7.1 
De ontwikkeling van het vreemdelingenbeleid in Duitsland tot 1994

‘Stunde Null’: de invloed van het nazi-regime 
Net als in de ontwikkeling van het Nederlandse vreemdelingenbeleid zijn er ook in 

het Duitse vreemdelingenbeleid verschillende fasen te onderscheiden. Om de ontwik-

kelingen in en de discussies met betrekking tot het vreemdelingenbeleid in Duitsland 

te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om terug te gaan in de geschiedenis. Aan 

het einde van de Tweede Wereldoorlog was politiek gezien sprake van ‘Stunde Null’. 
De toekomst van Duitsland kon opnieuw worden ingevuld (Boterman, 1996:389). 

Onder toezicht van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk (de westerse geal-

lieerden) bereidde de Parlementarische Rat1 de uitwerking van een nieuwe grondwet 

voor. Alles stond daarbij in het teken van het vergroten van de politieke stabiliteit om 

een nieuwe dictatuur te voorkomen (Boterman, 1996:406-407). ‘Het accent in de 

grondwet lag, met de ervaring van een totalitaire dictatuur nog vers in het geheugen, 

op grondrechten die de integriteit van het individu beschermden en minder op de 

nationale eenheid en de sociale rechtsstaat’ (Boterman, 1996:409). De idealen van een 

liberale en open maatschappij vonden onder andere hun neerslag in wetsartikelen die 

mensenrechten garandeerden (Henson en Malhan, 1995:134). 

Artikel 16 van de Grondwet verwoordde het individuele recht op asiel. Het artikel 

luidde: ‘Politisch Verfolgte genießen Asylrecht’.2 Elke vluchteling had het recht om 

in Duitsland asiel aan te vragen zonder enige voorwaarde of beperkingen. Alle vluch-

telingen die niet onder het mensenrechtenverdrag van 1953 vielen, konden zodoende 

een beroep doen op artikel 16 van de Grondwet. Dit individuele en ruimhartige recht 

op asiel was een direct gevolg van de Duitse ervaringen met het fascisme en het nazi-

regime voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog (Bade, 1994:94). Het nationaal-soci-

alistische verleden, zo meende de Raad, had de Bondsrepubliek verplicht tot loyali-

teit bij de opname van politiek vervolgden. De Bondsrepubliek moest vluchtelingen 

voortaan tolerant behandelen en individuele rechten geven (Marx, 1985:379, zie ook 

Bröker en Rautenberg, 1986:111). 

 Het ruimhartige asielbeleid van Duitsland leidde tot de jaren zeventig nauwelijks 

tot problemen of vragen. Tot 1977 was er dan ook weinig regelgeving met betrekking 

tot de asielprocedure (Höfling-Semnar, 1995:114). In 1965 was een vreemdelingenwet 

(Ausländergesetz) in werking getreden die een aantal veranderingen in de organisatie 

van het asielbeleid met zich meebracht. Het Regierungslager für heimatlose Ausländer 
in Nürenberg, dat tegelijkertijd was opgericht met het aannemen van de vluchte-

lingenconventie van Genève (1953) werd vervangen door het Bundesdienststelle (later 

Bundesambt) für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl)3 in Zirndorf (Knip-

ping en Saumweber-Meyer, 1995:267,268). Met ingang van de nieuwe vreemdelingen-

wet werden alle asielzoekers opgevangen in opvangkampen in Zirndorf en besliste de 

BAFl over de asielaanvraag. Na een positieve beslissing werden asielzoekers verdeeld 

over de verschillende deelstaten van Duitsland (Höfling-Semnar, 1995:114-117). Een 

jaar na de invoering van de vreemdelingenwet besloten de deelstaatministers van Bin-

nenlandse Zaken tijdens de Bundesinnenministerkonferenz dat vluchtelingen vanuit 

het Oostblok, met uitzondering van Joegoslavië, niet zouden worden teruggestuurd. 

Dat was het begin van een periode waarin vluchtelingen uit het Oostblok (op dat 

moment de grootste groep vluchtelingen in Duitsland) lange tijd een aparte behan-

deling genoten ten opzichte van andere vluchtelingen. De Duitse regering gedoogde 

Oostblok-vluchtelingen en gaf hen toegang tot de arbeidsmarkt. Duitsland kampte 

met grote tekorten op de arbeidsmarkt sinds de bouw van de Berlijnse Muur in 1961. 

Na twee jaar mochten deze vluchtelingen opteren voor een gewone verblijfsvergun-

ning. In 1975 kwam er een regeling die alle asielzoekers de mogelijkheid gaf om toe te 

treden tot de arbeidsmarkt (Höfling-Semnar, 1995:114,117). 

Omslag in het vreemdelingenvraagstuk - 1973
In de jaren zeventig kwam het asielrecht steeds meer onder druk te staan. De jaren 

1973-1974 vormden een keerpunt in het asielvraagstuk in Duitsland. Vanaf dat mo-

ment werd niet alleen de verscheidenheid van herkomstlanden4 van asielzoekers gro-

ter, ook het aantal asielzoekers steeg snel, van 5595 in 1973 naar ruim 9000 in 1974 en 

1975 (Wolken, 1988:40). De stijging van het aantal asielzoekers ging gepaard met een 

daling van het aantal erkende vluchtelingen (Wolken, 1988; Stark, 1994:27). Al snel 

liet de voor het asielbeleid verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken Gen-

scher zich over de ontwikkelingen uit: ‘… [D]as Problem besteht darin, daß es insge-

samt schwierig ist einen Mißbrauch des Asylrechts in der BRD zu verhindern. Diese 

Frage müssen wir uns in gemeinsamer Verantwortung stellen’ (Wolken, 1988:39). Het 

vermeende misbruik van het asielrecht zette federale en regionale overheden ertoe aan 
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steeds meer mechanismen te verzinnen om vluchtelingen het recht op asiel te kunnen 

weigeren (Schönwalder, 1999:77). 

Halverwege de jaren zeventig kreeg het asielvraagstuk steeds meer aandacht in 

het maatschappelijke en politieke debat. Het vermeende misbruik van het asielrecht 

werd alleen toegedicht aan de ‘nieuwe’ vluchtelingen. Voor asielzoekers uit het Oost-

blok veranderde in eerste instantie nauwelijks iets. De nieuwe maatregelen waren met 

name bedoeld voor de niet-Europese vluchtelingen. De eerste concrete reactie op de 

toename van het aantal (nieuwe) asielzoekers was het instellen van een visumplicht 

voor Pakistanen in 1976. Dit was een novum, aangezien deze maatregel betekende dat 

voor een bepaalde groep het grondrecht op asiel niet meer gold (Jürgens, 1989:36). 

Niet alleen op het gebied van asielzoekers werden maatregelen genomen, ook ten 

aanzien van andere immigranten. Er moest gestopt worden met het rekruteren van 

gastarbeiders en terugkeer naar het land van herkomst werd gestimuleerd. Een over-

heidsdocument uit 1977 waarin de grondbeginselen van het overheidsbeleid ten aan-

zien van buitenlanders beschreven stond,5 laat een officiële omslag zien in het denken 

over immigranten (Heckmann, 1995:161). 

Vanaf de jaren tachtig groeide de maatschappelijke vijandigheid ten aanzien van 

buitenlanders in het algemeen. Asiel was dan wel het onderwerp van debat, maar dat 

was gelieerd aan het grotere vraagstuk van immigratie en etnische plurariteit. Het 

idee van Überfremdung, de dreiging dat de Duitse cultuur ‘overstroomd’ zou worden, 

kwam weer op (Schönwalder, 1999:82,83). Opvanglocaties voor vluchtelingen werden 

in brand gestoken en extreem-rechts voerde campagne tegen buitenlanders. Opposi-

tiepartij CDU/CSU noemde de asielproblematiek een catastrofe die Duitsland be-

dreigde. Prominente CDU/CSU-politici zagen asielzoekers als ‘scheinbare Asylanten’, 

‘Wirtschaftsasylanten’ en ‘Asylbetrüger’ (Çelik, 1995:41). 

De veranderingen in het vreemdelingenvraagstuk leidden tot diverse aanpassingen 

in het asielbeleid. In 1978 werd nieuwe wetgeving ingevoerd om de asielprocedure 

te versnellen. Vier jaar later, in 1982, werd deze wetgeving vervangen door weer een 

nieuwe wet voor de asielprocedure. In 1980 besloot de regering de visumplicht voor 

diverse landen uit te breiden en de toegang van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt 

te beperken. In eerste instantie werden asielzoekers voor een jaar uitgesloten van de 

arbeidsmarkt, in 1981 veranderde dat in een tweejarig arbeidsverbod. Vanaf 1981 veran-

derde de opvang voor vluchtelingen. Vluchtelingen zouden voortaan worden onder-

gebracht in gemeenschappelijke opvang en geen geld meer krijgen voor onderhoud, 

maar in plaats daarvan sociale hulp in natura ontvangen. In 1985 werd het besluit 

van de Bundesinnenministerkonferenz uit 1966 veranderd, waardoor Oost-Europeanen 

niet langer een uitzonderingspositie hadden ten opzichte van vluchtelingen uit andere 

landen (Höfling-Semnar, 1995:121-123). 

In de zomer van 1983 deden zich twee schandalen voor in het asielbeleid. De 

UNHCR liet zich in de zogenoemde TOSCANI-berichten zeer kritisch uit over 

de opvang van asielzoekers. De manier waarop vluchtelingen in Duitsland werden 

opgevangen, zou psychologische gevolgen kunnen hebben voor de asielzoekers. De 

berichtgeving leidde tot een politieke rel. De regering wilde dat de UNHCR haar 

bevindingen in verband bracht met de enorme toestroom van het aantal vluchtelingen 

en de daarmee gepaard gaande kosten. De UNHCR kwam nogmaals naar Duitsland 

om haar bevindingen te controleren, maar bleef kritisch over de opvang van vluch-

telingen. 

Het tweede schandaal was de zelfmoord van de vluchteling Cemal Atun. Hoewel 

zijn verzoek tot asiel was ingewilligd, besloot de rechtbank dat hij uitgeleverd mocht 

worden aan Turkije. Na het besluit van de rechtbank sprong hij uit het raam van het 

gerechtsgebouw en overleed. Ondanks het feit dat deze schandalen geen politieke of 

beleidsmatige gevolgen hebben gehad, leidden zij onder de Duitse bevolking wel tot 

meer sympathie voor vluchtelingen (Schönwalder, 1999:79-80). 

In 1982 trad bondskanselier Helmut Schmidt (SPD) af, waarop Helmut Kohl 

(CDU) tot nieuwe bondskanselier werd gekozen. Afgezien van de twee schandalen 

in de zomer van 1983 wist kanselier Kohl de aandacht voor het onderwerp asiel te 

verminderen, nu zijn regering verantwoordelijkheid droeg voor het asielbeleid. Maar 

tijdens de verkiezingen voor de Berlijnse Senaat in 1985 werd het asielzoekersvraagstuk 

opnieuw onderwerp van debat. Sinds 1984 was het aantal asielzoekers in de Bondsre-

publiek Duitsland (BRD) snel gestegen, met name in West-Berlijn. Het debat vond 

in eerste instantie vond plaats op deelstaatniveau. Onder aanvoering van de toen-

malige Berlijnse burgemeester en senator van Binnenlandse Zaken Lummer (CDU), 

domineerde het ‘asielprobleem’ de Berlijnse verkiezingscampagne in 1985. Niet alleen 

in Berlijn, maar ook in de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg was de CDU/

CSU-partij6 voor een verscherping van de asielwetgeving om misbruik van de asiel-

procedure tegen te gaan. Gezamenlijk dienden zij in de Bondsraad (vertegenwoordi-

gend orgaan  van de deelstaten) een wetsvoorstel in om het asielmisbruik te beperken 

en deden een aantal voorstellen voor verdere maatregelen (zie hoofdstuk 8). Doel van 

deze maatregelen was om het aantal asielzoekers in West-Duitsland terug te dringen 

(Münch, 1992:102). 

Het voorstel in de Bondsraad zou een verandering van het recht op asiel (artikel 

16 van Grondwet) betekenen. Het asielrecht lag zeer gevoelig in de Duitse politiek 

en samenleving. De gevoeligheid ten aanzien van artikel 16 had alles te maken met 

het nazi-verleden van Duitsland. Het wetsvoorstel stuitte dan ook op scherpe kritiek 

vanuit verschillende maatschappelijke en welzijnsorganisaties, de Hoge Commissaris 

voor de Vluchtelingen, maar ook vanuit de politiek. De fracties van de SPD7, FDP8 en 
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Bündnis 90/Die Grünen waren tegen het voorstel om het asielrecht aan te scherpen. 

Vanwege de historische gevoeligheid waren politici bang voor de consequenties die 

een verandering van de Grondwet zou kunnen hebben. Bovendien werd artikel 16 

door een meerderheid in de politiek als een morele plicht van Duitsland beschouwd. 

Tot een verandering van artikel 16 van de Grondwet kwam het dan ook niet. 

Een hete zomer voor Berlijn
Dat met name in West-Berlijn de discussie over de asielzoekersproblematiek op gang 

kwam, was het gevolg van een enorme stijging van het aantal asielzoekers in deze 

stadsstaat. In het voorjaar van 1986 reisde maar liefst een derde van het aantal vluchte-

lingen dat in de Bondsrepubliek asiel aanvroeg via West-Berlijn. Op het hoogtepunt, 

in de zomer van 1986, kwamen gemiddeld meer dan 150 nieuwe asielzoekers per dag 

naar de stad. De sterke toename veroorzaakte ongekende problemen in de opvang, 

asielprocedure en de gehele organisatie van het asielbeleid. De problematiek van het 

stijgende aantal asielzoekers in het algemeen en de problemen in West-Berlijn in het 

bijzonder, leidde tot meer politieke aandacht voor het asielzoekersvraagstuk. In eerste 

instantie alleen op deelstaatniveau, maar later ook op het niveau van de federale over-

heid.

Een oncontroleerbare stroom asielzoekers kwam via het zogenoemde ‘gat in de 

Berlijnse Muur’ West-Berlijn binnen. Door de bijzondere geografische ligging van 

Berlijn en de status van de stad, werden aan de westzijde van de Berlijnse Muur geen 

controles uitgevoerd.9 Het ging halverwege de jaren tachtig met name om asielzoekers 

uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten en dus niet om asielzoekers uit communis-

tisch Oost-Europa.10 Voor deze laatste groep bestond immers geen ‘gat in de Berlijnse 

Muur’. Voor verschillende landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten had West-

Duitsland een visumbeleid ingevoerd. Maar de DDR weigerde dat visumbeleid voor 

West-Berlijn te handhaven. De federale regering vermoedde kwade opzet bij de Oost-

Duitse politici, waardoor de problemen in West-Berlijn de Duits-Duitse relatie onder 

druk zette.11  

In de zomer van 1986 bereikte de crisis een hoogtepunt (Wolken, 1988:95). Niet 

alleen de kranten stonden er bol van, zowel politiek als maatschappelijk was er grote 

aandacht voor de kwestie. Er was tijdens de crisis sprake van een ‘anti-asielcampagne’ 

waarbij in de discussies nadrukkelijk de afschaffing of verandering van artikel 16 een 

rol speelde (Höfling-Semnar, 1995:124). In eerste instantie beperkte de discussie zich 

tot het politieke niveau van de deelstaten, maar in 1986 werd het taboe dat op deze 

discussie lag op federaal niveau doorbroken. Deze periode, waarin West-Berlijn te 

maken kreeg met een sterke stijging van het aantal asielzoekers en grote problemen 

in de opvang, kunnen we aanmerken als een institutionele crisis in het West-Duitse 

vreemdelingenbeleid. De spanningen in de relatie tussen Oost- en West-Duitsland 

kwamen in de zomer van 1986 tot een hoogtepunt. Bijzonder aan deze crisis is dat het 

taboe op een discussie over artikel 16 van de Grondwet in de Bondsdag doorbroken 

werd. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8, wordt deze casus beschreven. 

Herenigd Duitsland en een record aantal asielzoekers
Na de val van de Berlijnse Muur in november 1989 kreeg Duitsland te maken een 

enorme toename van twee soorten immigratie. Ten eerste kwamen veel Aussiedler, 
etnische Duitsers, om zich ‘opnieuw’ in Duitsland te vestigen. Met het geleidelijk 

verdwijnen van het IJzeren Gordijn kwamen tussen 1988 en 1993 1,4 miljoen Aussiedler 
naar Duitsland, voornamelijk uit de voormalige Sovjet-Unie, Polen en Roemenië.12 

Ten tweede steeg het aantal asielzoekers explosief. Met name begin jaren negentig 

steeg het aantal buitengewoon snel, van ruim 57.000 in 1987 naar 438.191 in 1992,13 

het hoogste aantal asielzoekers dat ooit binnen een jaar naar Duitsland kwam. In die 

periode werd maar liefst 75 procent van alle asielverzoeken binnen de Europese Unie 

in Duitsland ingediend. Daarvan was 65 procent afkomstig uit Oost- en Midden-

Europese landen. 

Asielzoekers in Duitsland
Jaartal Aantal 

1987 57.379

1988 103.076

1989 121.318

1990 193.063

1991 256.112

1992 438.191

Hoewel het aantal Aussiedler-immigranten groter was dan het aantal asielzoekers, riep 

de komst van etnische Duitsers veel minder weerstand op.14 Uit de Politbarometer van 

1989 kwam duidelijk naar voren dat de stijging van het aantal asielzoekers als een gro-

ter probleem werd ervaren (zie ook Marshall, 1992:260).15 Uit deze opiniepeiling bleek 

dat, indien de respondent asielzoekers of buitenlanders als belangrijkste probleem had 

aangegeven, 67 procent van de respondenten op asielzoekers doelde en 24 procent op 

Aussiedler (8 procent doelde op gastarbeiders).16 Bovendien werden asielzoekers over 

het algemeen gezien als armoedevluchtelingen, en niet als ‘echte’ vluchtelingen. Door 

het stijgende aantal beschouwde de Duitse bevolking asielzoekers tussen oktober 1991 

en januari 1993 als het belangrijkste probleem van Duitsland.17 

Begin jaren negentig had Duitsland niet alleen te maken met een grote toestroom 
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van immigranten, maar ook met hoge werkloosheid en hoge kosten als gevolg van de 

Duitse eenwording. De regering probeerde de welvaart in het westen te behouden 

en tegelijkertijd de welvaart in het oosten op te bouwen. Deze onderneming kostte 

de Duitse staat veel geld en was bovendien minder populair dan van tevoren was 

gedacht. De bevolking maakte zich grote zorgen over deze maatschappelijke ontwik-

kelingen.18 Als gevolg van de Duitse eenwording waren burgers bang voor verandering 

van het leefmilieu, het onderwijs van de kinderen en de werkgelegenheid. De komst 

van honderdduizenden asielzoekers was een probleem dat daar nog eens bij kwam.19 

Niet alleen onder de bevolking, maar ook in de politiek heerste onvrede en be-

zorgdheid over de asielzoekersproblematiek. De federale regering hoopte en probeer-

de een oplossing in Europees verband te vinden. Binnen de Europese Unie stuurde 

Duitsland aan op het idee van burden sharing. Dat hield in dat asielzoekers gelijk 

verdeeld zouden worden over alle Europese lidstaten. Dit idee vond echter geen ge-

hoor bij andere lidstaten die door burden sharing meer asielzoekers zouden moeten 

opvangen. 

Een Europese oplossing had de Duitse regering moeilijke beslissingen kunnen 

besparen. Het onderwerp lag immers zowel maatschappelijk als politiek zeer gevoelig. 

Dat bleek ook tijdens de regeringsonderhandelingen in 1990. De federale verkiezin-

gen van 1990 leidde, na verlies van de SPD, tot een coalitie tussen de CDU/CSU en 

de FDP. Tijdens de onderhandelingen werd nauwelijks vooruitgang geboekt op de 

beslissende punten met betrekking tot het asielbeleid. De CDU/CSU wilde dat de 

FDP zou instemmen met een verandering van artikel 16, om vervolgens met de SDP 

over de verandering van de Grondwet te onderhandelen, waarvoor immers een twee-

derde meerderheid vereist zou zijn. De FDP wilde daar echter niet mee akkoord gaan 

(Prantl, 1994:138). Zonder afspraken over een eventuele hervorming van het asielrecht 

trad de nieuwe regering, met Helmut Kohl als bondskanselier, in december 1991 aan 

(zie ook Marshall, 1996:8).20 

Naarmate het aantal asielzoekers verder steeg en het extreem-rechtse geweld toe-

nam, liep de spanning in de Duitse samenleving en de politiek op. De felle politieke 

debatten en massale demonstraties tegen een achtergrond van honderdduizenden 

asielzoekers, vreemdelingenhaat, geweld en internationale kritiek, leidden opnieuw 

tot een institutionele crisis in het vreemdelingenbeleid. Volgens Schönwalder kan deze 

periode, begin jaren negentig, zelfs als een van de meest hevige politieke controverses 

in het naoorlogse Duitsland worden gezien (1999:77). Centraal tijdens de crisis, die 

zich grofweg tussen de zomer van 1991 tot en met januari 1993 afspeelde, stonden de 

hervorming van artikel 16 van de Grondwet, het fundament van de asielsector en haar 

beleid. Het opnieuw ter discussie stellen van artikel 16 vormde aanleiding voor con-

troversiële en zeer emotionele debatten tussen de drie belangrijkste politieke partijen, 

die tot op het bot verdeeld waren over het asielzoekersvraagstuk. Deze institutionele 

crisis is de vierde casus van dit onderzoek en wordt beschreven in hoofdstuk 9.21

7.2 
Politieke structuur van Duitsland 

Duitsland kent een federaal stelsel. Anders dan in de politieke systemen van Groot-

Brittannië, Frankrijk en Zweden zijn in Duitsland bepaalde overheidsfuncties gedele-

geerd naar de deelstaten (Länder). De deelstaten, die sterk verschillen in oppervlakte, 

inwonersaantal en sociaal-economische structuur, hebben een hoge mate van auto-

nomie op beleidsterreinen als onderwijs, media en orde- en veiligheidsvraagstukken 

(Conradt, 1998:228). Alle deelstaten, zestien in totaal, hebben een eigen constitutie 

en parlement.

Niet alleen vanwege de formele staatsinrichting, maar ook als gevolg van het nazi-

verleden is de formele en politieke macht in Duitsland gefragmenteerd en verspreid 

over een grote hoeveelheid instituties. Op het federale, of nationale niveau, zijn drie 

grote besluitvormingsorganen te onderscheiden. Ten eerste de Bundestag, oftewel de 

Bondsdag. De Bondsdag is het parlement en vormt daarmee het centrum van beleids-

vorming. Haar belangrijkste taak is het controleren van de regering. De Bondsdag is 

het enige orgaan dat direct door de kiezers wordt gekozen en is in die zin vergelijkbaar 

met de Nederlandse Tweede Kamer.22 

Het tweede orgaan is de Bundesrat (Bondsraad).23 De Bondsraad is het verte-

genwoordigende orgaan op federaal niveau van de zestien Bundesländer. De verte-

genwoordigers in de Bondsraad zijn niet gekozen, maar worden benoemd. Het gaat 

daarbij om leden van de regering van de verschillende deelstaten. Zij participeren in 

het federale wetgevingsproces doordat nieuwe, door de Bondsdag goedgekeurde wet-

ten aan de Bondsraad moeten worden voorgelegd. De Bondsraad heeft vetorecht ten 

aanzien van wetgeving die betrekking heeft op de deelstaten. De Bondsraad is niet te 

vergelijken met de Nederlandse Eerste Kamer. De afgevaardigden in de Bondsraad 

stemmen op aanwijzing van de regering in hun deelstaat (Lehmbruch, 2000:89,90), 

terwijl de Nederlandse senatoren een vrij mandaat hebben. Via de Bondsraad kun-

nen de regeringen van de deelstaten grote invloed uitoefenen op de besluitvorming 

in de Bondsdag. Dat is met name het geval wanneer in de Bondsraad de oppositie 

een meerderheid heeft. Sinds de jaren zeventig is het regelmatig voorgekomen dat 

de Bondsraad een andere meerderheid heeft dan de Bondsdag.24 Een meerderheid in 

de Bondsraad kan gebruikt worden om (hervormings)voorstellen van de regering te 

blokkeren of te frustreren. Om tot besluitvorming te komen kan de federale regering 

gedwongen worden een compromis te sluiten met de Bondsraad en dus de oppositie 
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(Schmidt, 1996:85).25 Dit heeft er, volgens Conradt, toe geleid dat de Bondsraad een 

gepolitiseerd ‘tegen-parlement’ is geworden (1998:250). De Bondsraad is een partijpo-

litiek orgaan geworden, hetgeen door de opstellers van de Grondwet niet als zodanig 

was voorzien. 

Er zijn in Duitsland twee grote partijen die elkaar sinds de Tweede Wereldoorlog 

afwisselen als grootste regeringspartij: de christen-democratische CDU/CSU en de 

sociaal-democratische SPD. Er is op federaal niveau slechts zelden sprake van een 

Große Koalition, dat wil zeggen een regering bestaande uit CDU/CSU en SPD. Be-

halve tijdens de grote coalitie van 1966-1969 en tussen 1957 en 1961 is de liberale FDP 

tot in 1998 in alle naoorlogse kabinetten coalitiegenoot geweest.26 De SPD en de 

CDU/CSU wisselen elkaar af als grootste regeringspartij en (in sommige perioden) 

als grootste partij in de Bondsraad. In Duitsland is sprake van regionaal partijleider-

schap.27 De invloed van regionale afdelingen op de landelijke partijafdeling is daar-

door sterker geworden. Door de tegengestelde meerderheid in Bondsdag en Bonds-

raad is de interne partijstructuur veranderd. Partijen hebben informele coördinerende 

mechanismen ingebouwd tussen de federale afdeling en afdelingen in de deelstaten 

(Lehmbruch, 2000:102,103). 

Het derde besluitvormingsorgaan op federaal niveau is de regering. Zij bestaat uit 

ministers en de bondskanselier. De ministers worden benoemd door de bondspresi-

dent op voordracht van de bondskanselier, die op zijn beurt wordt gekozen door de 

Bondsdag. Daardoor wordt de democratie in Duitsland ook wel gesymboliseerd als de 

Kanzlerdemokratie, omdat de bondskanselier de enige gekozen vertegenwoordiger in 

het kabinet is (Kappler en Grevel, 1993:147). Bovendien staat de bondskanselier boven 

de ministers (Pollit en Bouckaert, 2000:235). De verhouding tussen de kanselier en de 

leden van het kabinet is zo, dat de kanselier de grote lijnen uitzet en de individuele 

ministers verantwoordelijk zijn voor hun beleidssector. De president heeft een meer 

symbolische functie als staatshoofd.

Een vierde belangrijke institutie, maar geen besluitvormingsorgaan, is het Bun-
desverfassungsgericht, het Federale Constitutionele Hof. Dat heeft als taak om toe-

zicht te houden op de inhoud van de Grondwet. Nieuwe wetgeving wordt door het 

Hof getoetst aan de Grondwet. Daarnaast beslist het over tegenstrijdigheden tussen 

bijvoorbeeld landelijke wetgeving en wetgeving van de verschillende deelstaten. Het 

Federale Hof is onafhankelijk van de politiek. 

De formele macht van Duitsland wordt dus gevormd door de Bondsdag, de 

Bondsraad, de regering en het Federale Hof. De ontwikkeling en voorbereiding van 

nieuwe wetgeving wordt over het algemeen dan ook voorbereid binnen ministeries 

van de nationale overheid en vervolgens in het parlement ter discussie gesteld.28 Voor-

dat een wetsontwerp naar de Bondsdag gaat, is het voorstel goedgekeurd door de 

regering (Conradt, 1998:306). Dat neemt niet weg dat maatschappelijke organisaties 

eveneens een belangrijke rol in de politieke besluitvorming spelen. Onder maatschap-

pelijke organisaties kan men op het gebied van het vreemdelingenbeleid denken aan 

bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties, belangengroepen, maar ook kerken. Additi-

onele organisaties zijn de organisaties die tot de keten van de asielsector behoren, zoals 

het BAFl (Bundesdienststelle für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) en de 

rechtbanken. Tussen politieke partijen en de diverse organisaties bestaan onderlinge 

contacten. Maatschappelijke organisaties worden als legitieme en noodzakelijke deel-

nemers aan het politieke proces gezien (Conradt, 1998:276). Wanneer het parlement 

bijvoorbeeld moet beslissen over ingrijpende hervormingen, bestaat de mogelijkheid 

om organisaties die binnen de beleidssector een rol spelen en daardoor specialistische 

kennis hebben met betrekking tot het onderwerp, te vragen deel te nemen aan hoor-

zittingen waarin de organisaties kunnen reageren op de voorgenomen hervormings-

voorstellen. Een regering is niet zeker van goedkeuring van beleidsvoorstellen of de 

implementatie daarvan, zonder impliciete goedkeuring vooraf van andere actoren in 

het politieke en maatschappelijke domein, zoals grote maatschappelijke organisaties, 

additionele organisaties van de regeringspartijen, sleutel-actoren in het parlement, de 

deelstaten en hun afgevaardigden in de Bondsraad, semi-publieke instituties, maar 

ook oppositiepartijen, omdat zij verschillende parlementaire commissies voorzitten 

en een meerderheid kunnen hebben in de Bondsraad. Sterke oppositie van een van de 

genoemde actoren binnen een beleidssector zullen de inspanningen van de regering 

en de kanselier om nieuwe wet- en regelgeving vast te stellen, belemmeren (Conradt, 

1998:293). 

Het federale Duitsland is een gedecentraliseerde staat, waarbij gedecentraliseerde 

actoren niet over een grote autonomie beschikken, maar juist sterk van elkaar afhan-

kelijk zijn. De sterke afhankelijkheid van het uitvoerende en decentrale gezag leidt tot 

homogeniteit en uniformiteit van beleid. Wetgeving wordt centraal vastgesteld, maar 

bij dit proces spelen ook de deelstaten en andere organisaties een rol, evenals bij de 

uitvoering. Succesvolle beleidsvorming komt dan ook tot stand in een raamwerk van 

politieke en economische consensus. Dat heeft tot gevolg dat het systeem zich verzet 

tegen inspanningen die gericht zijn op grote veranderingen in een relatief korte perio-

de. Veranderingen zijn gradueel, incrementeel en zeldzaam (Conradt, 1998:293). In het 

proces van beleidsvorming onderhouden de Bondsdag en deelstaten nauwe banden, 

maar tegelijkertijd behouden ze hun bestuurlijke domein (Lehmbruch, 2000:90,91). 

De federale structuur geeft de deelstaten een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor 

de implementatie van nationale wetgeving, wat leidt tot een versnippering van de po-

litieke macht, hetgeen weer belemmerend werkt voor grote politieke innovatie. Door 

het vetorecht van de deelstaten is hun rol in het politieke proces vergroot (Conradt, 
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1998:294). Samengevat kenmerkt het hedendaagse federalisme in Duitsland zich door 

een combinatie van decentralisatie van autonome bureaucratieën, harmonisatie van 

beleid en een hoog ontwikkelde procedurele uniformiteit (Lehmbruch, 2000:94). De 

oriëntatie in de politiek kan worden gekarakteriseerd als incrementeel, probleemop-

lossend en onderhandelend (Conradt, 1998:301).

Noten 

1 De Parlementaire Raad bestond uit 65 leden, gekozen door de parlementen van de deelstaten. De 
CDU/CSU en de SPD hadden ieder 27 afgevaardigden. 

2 Politiek vervolgden hebben recht op asiel.
3 Het BAFl is te vergelijken met de Nederlandse IND. Tegenwoordig heet de dienst Bundesambt für 

Migration und Flüchtlinge. 
4 De verandering is er met name in gelegen dat steeds meer asielzoekers van buiten Europa naar Duits-

land, maar ook Nederland en andere West-Europese landen, kwamen. 
5 Het overheidsdocument uit 1977 ‘Vorschläge der Bund-Länder Kommission zur Fortentwicklung ei-

ner umfassenden Konzeption der Ausländerbeschäftigung’, bevatte de grondbeginselen van overheids-
beleid ten aanzien van vreemdelingen. De essentie van het voorstel laat een omslag binnen de overheid 
zien ten aanzien van het vreemdelingenvraagstuk.

6 Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU) en Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) 
vormen samen één politieke partij. De partij vertegenwoordigt de christelijke conservatieven.

7 Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD), traditioneel de partij van de werkende klasse. Het is 
de oudste partij van Duitsland. De SPD en de CDU/CSU zijn de twee grootste partijen van Duits-
land.

8 Freien Demokratischen Partei. Ideologisch ligt de partij tussen de CDU/CSU en de SPD in. Op 
economische onderwerpen staat de FDP dichter bij de christen-democraten, maar op het gebied van 
onderwijs, burgerrechten, buitenlands beleid en defensie staat de FDP dichter bij de SPD (Conradt, 
1998:272). In de jaren negentig waren er op deze gebieden echter grote verschillen tussen de SPD en 
FDP ontstaan. 

9 De Berlijnse Muur werd in augustus 1961 opgericht op initiatief van DDR-regeringsleider Ulbricht 
en Sovjet-leider Chroesjtsjov. De muur werd opgetrokken op Oost-Duits grondgebied rondom de 
Berlijnse sectoren van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk (dus West-Berlijn). De muur moest 
voorkomen dat mensen vanuit de Sovjet-zone, Oost-Berlijn en de DDR nog langer zouden overlopen 
naar de zones van de westerse geallieerden. 

10 Dienst Beauftragte für Migration und Integration des Senats von Berlin. Monat-Statistik, januari 1986 
tot en met december 1986. 

11 Onder de Duits-Duitse relatie wordt de politieke relatie tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het 
communistische Oost-Duitsland verstaan. 

12 UNHCR Rapport 1995/96, Zur Lage der Flüchtlinge in der Welt, p. 220.
13 In 1987 meldden zich 57.379 asielzoekers in West-Duitsland, in 1988 waren dat er 103.076. In het her-

enigde Duitsland kwamen in 1990 193.063 asielzoekers en in 1992, het hoogtepunt in de statistieken, 
438.191 asielzoekers. De stijging van het aantal asielzoekers werd voor een groot deel veroorzaakt door 
de oorlog in voormalig Joegoslavië, begin jaren negentig. De burgeroorlog in Joegoslavië heeft het 
aantal asielzoekers verdriedubbeld (zie Marshall, 1992b:260). Volgens de UNHCR kwamen er rond de 
350.000 oorlogsvluchtelingen uit voormalig Joegoslavië naar Duitsland, die geen asielverzoek indien-
den maar een tijdelijke verblijfstatus kregen, de zogeheten Duldung. Dit aantal is dus niet opgenomen 
in de statistieken ten aanzien van asielverzoeken. 

14 Dat wil overigens niet zeggen dat er geen maatregelen genomen werden om de toestroom van etnische 
Duitsers in te dammen. In juli 1990 werd er een wet aangenomen waarin stond dat een immigratie-
verzoek ingediend moest worden in het land van herkomst. In 1993 werd de Kriegsfolgenbereinigungs-

gesetz aangenomen, waarin was vastgelegd dat er per jaar een quotum van 225.000 etnische Duitsers 
naar Duitsland mochten komen. In 1996 werd er een taaltest ingevoerd voor etnische Duitsers vanuit 
de voormalige Sovjet-Unie. In 2002, tenslotte, werd het immigratiequotum vastgesteld op 100.000 
(Dietz, 2002:30,31).

15 De kiezersonderzoeksgroep voor de ZDF (tweede Duitse televisiezender) houdt sinds 1977 een maan-
delijkse opiniepeiling die onder het Duitse volk. Deze mondelinge opiniepeiling wordt de Politbaro-
meter genoemd. Tot 1990 werd de enquête alleen in West-Duitsland gehouden, maar sinds de officiële 
hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990 wordt de enquête zowel in Oost- als West-Duitsland 
gehouden. De Politbarometer geeft informatie over de mening en de opstelling van de kiesgerechtigde 
bevolking in Duitsland over actuele gebeurtenissen en problemen. Daarbij moet worden opgemerkt 
dat, vanwege de beperkte mogelijkheden tot naturalisatie en het ontbreken van het kiesrecht voor 
allochtonen, verreweg de meeste inwoners van Duitsland van allochtone afkomst (ook al zijn ze in 
Duitsland geboren) consequent uitgesloten zijn van deze opiniepeilingen. Het onderzoek wordt in 
Oost-Duitsland face to face uitgevoerd door USUMA-GmbH en in West-Duitsland telefonisch door 
de Forschungsgruppe Wahlen. Ondervraagd worden circa duizend kiesgerechtigden. Het zijn cumula-
tieve datasets.

16 De opiniepeiling heeft betrekking op de maanden juni en augustus tot en met december 1989. In dit 
jaar werden nog geen Oost-Duitsers ondervraagd, maar vonden de opiniepeilingen alleen in West-
Duitsland plaats. Afgezien van het thema buitenlanders (vluchtelingen en Aussiedler) werd in deze 
periode werkloosheid en vluchtelingen uit de DDR (voor november 1989) als belangrijke problemen 
gezien. 

17 Gebaseerd op Politbarometer West-Duitsland.
18 Hierbij moet worden opgemerkt dat de zorgen van de Oost-Duitsers niet dezelfde waren als die van de 

West-Duitsers. Voor de Oost-Duitsers was de enorme werkloosheid (zes miljoen mensen), die na de 
val van de Muur was ontstaan, verreweg het belangrijkste probleem (zie bijlage). De gehele discussie 
werd dan ook gedomineerd door het ‘westen’. Door de nadruk te leggen op de sterke stijging van het 
aantal asielzoekers leidde men de aandacht af van de problemen die waren ontstaan als gevolg van de 
hereniging van Duitsland. 

19 Gebaseerd op Politbarometer West-Duitsland.
20 Helmut Kohl werd op 17 januari 1991 officieel herkozen als bondskanselier. 
21 De twee geselecteerde cases voor Duitsland hebben gemeen dat tijdens beide crises de discussie over 

artikel 16 van de Grondwet centraal stond. Dat roept de vraag op hoe het bij meervoudige casestudy’s 
zit met het risico op casecontaminatie. Zie daarvoor hoofdstuk 3. 

22 Er vinden (in principe) eens in de vier jaar verkiezingen plaats, waarbij de parlementsleden worden ge-
kozen. De helft van de leden van de Bondsdag wordt rechtstreeks gekozen (zogenaamde Erststimme). 
Met de tweede stem stemmen de keizers op partijlijsten van de deelstaten (evenredige vertegenwoor-
diging). Doordat hierdoor een overschot aan stemmen kan ontstaan (het aantal rechtstreeks gekozen 
vertegenwoordigers overstijgt het aantal proportioneel toegekende), verschilt het aantal volksverte-
genwoordigers in de Bondsdag per verkiezing (de zogenaamde Überhangsmandate) (zie Pollitt en 
Bouckaert, 2000)

23 De Bondsraad vertegenwoordigt 68 leden van de regeringen uit de zestien Duitse deelstaten. Het be-
volkingsaantal van een deelstaat bepaalt het aantal afgevaardigden (tussen de drie en zes personen) en 
daarmee de weging van de stemmen. 

24 Dit gebeurde voor het eerst in 1969. Tussen 1969 en 1982 was er sprake van een CDU/CSU-meerder-
heid in de Bondsraad en een SPD/FDP-meerderheid in de Bondsdag. De CDU/CSU maakte gebruik 
van deze positie door compromissen van de regering te blokkeren of te frustreren. 

25 De Bondsraad kan ook een compromis tussen regering en oppositie in de Bondsdag forceren.
26 Tussen 1957 en 1961 bestond de Duitse regering uit een coalitie van CDU/CSU en de Deutsche Partei. 

Van 1998 tot 2005 vormde de SPD samen met Bündnis 90/Die Grünen de regering, en sinds november 
2005 wordt Duitsland geregeerd door een coalitie van CDU/CSU en de SPD.  

27 Hoewel Kohl, toen hij in 1973 voorzitter werd van de CDU, de macht van de regionale afdelingen 
heeft verkleind door van het CDU een Bundespartei te maken. 

28 Naast de nationale regering kunnen deelstaten of het nationale parlement wetsvoorstellen indienen, 
maar er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van deze mogelijkheid (Conradt, 1998:159).
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8
Een gat in de Berlijnse Muur: zomer 1986

8.1 
Inleiding

Na de invoering van de Regeling verzorgd verblijf Tamils, april 1985, nam het aantal 

Tamil-asielzoekers in Nederland af (zie hoofdstuk 5). Deze daling was niet zozeer het 

gevolg van de ‘afschrikkende werking’ die de regering met de maatregel had beoogd, 

maar eerder van een overeenkomst tussen Oost- en West-Duitsland. Op 5 juli 1985 

kwamen Oost- en West-Duitsland overeen dat Tamils zonder geldig visum geen toe-

stemming meer kregen om van Oost-Duitsland door te reizen naar de Bondsrepu-

bliek. Nadat het ‘gat in de Berlijnse Muur’ specifiek voor Tamils was ‘gedicht’ daalde 

het aantal Tamil-asielzoekers aanzienlijk, zowel in Nederland als in West-Duitsland 

(Wolken, 1988:76).

Uit de sterke daling van het aantal Tamil-asielzoekers bleek het hanteren van een 

visumplicht een effectief instrument om de komst van asielzoekers tegen te gaan. 

Omdat het aantal asielzoekers in het algemeen sterk was gestegen, breidde de Duitse 

regering op federaal niveau de visumplicht uit voor meer landen. Op 1 februari 1986 

kwamen de Bondsrepubliek en de Duitse Democratische Republiek (DDR) overeen 

dat asielzoekers in het vervolg alleen met een geldig visum bij de grens tussen Oost- en 

West-Duitsland mochten worden doorgelaten. Zonder geldig visum voor de Bondsre-

publiek of een ander West-Europees land werd hun de toegang tot de Bondsrepubliek 

ontzegd. 

Een dag later meldde het Oost-Berlijnse persbureau Allgemeiner Deutscher Na-

chrichtendienst (ADN) dat buitenlanders die via Oost-Duitsland naar de Bondsre-

publiek wilden reizen, in het bezit moesten zijn van een visum. Oost-Duitsland gaf 

echter niet geheel gevolg aan het gesloten akkoord. Volgens Oost-Duitse politici, zo 

meldde het persbureau, was West-Berlijn van deze overeenkomst uitgesloten, omdat 

de stad onder bezettingsrecht (Besatzungsrecht) stond en daarom niet geregeerd kon 

en mocht worden vanuit de Bondsrepubliek.1 Hoewel de DDR zich aan de afspraak 

hield om geen asielzoekers over de grens tussen Oost- en West-Duitsland te laten, 

kwam de DDR in Berlijn de afspraak niet na. Na 1 februari 1986 konden asielzoekers 

zonder visum direct na aankomst op vliegveld Schönefeld in Oost-Berlijn nog altijd 

de ‘grens’ over naar West-Berlijn. Veel asielzoekers reisden via West-Berlijn alsnog 

naar West-Duitsland. 

De stroom asielzoekers die dat tot gevolg had, leidde in de zomer van 1986 tot een 

institutionele crisis in het West-Duitse vreemdelingenbeleid. Het ‘gat in de Berlijnse 

Muur’ dat was ontstaan nadat de DDR had geweigerd het visumbeleid voor West-

Berlijn te handhaven, leidde tot een oncontroleerbare toestroom van asielzoekers via 

Oost-Berlijn naar West-Berlijn. In de zomer van 1986 kwamen enkele duizenden 

asielzoekers per maand West-Berlijn binnen. De stad kwam daardoor in grote proble-

men. Hoewel West-Duitsland begin jaren tachtig ook te maken had gehad met een 

sterke toename van het aantal asielzoekers, was de situatie in 1986 problematischer. In 

paragraaf 2 wordt de crisis beschreven. In reactie op de problematiek in Berlijn ont-

stond, onder aanvoering van gezagsdragers, een openlijk debat over het voortbestaan 

van artikel 16 van de Grondwet (zie hoofdstuk 7). De discussie over het grondrecht 

op asiel doorbrak een taboe: waar het begin jaren tachtig nog nauwelijks denkbaar 

was om artikel 16 openlijk aan de orde te stellen, stond het asielrecht in 1986 in de 

Bondsdag voor het eerst ter discussie (zie ook Wolken, 1992:107). Desondanks had de 

crisis uiteindelijk geen hervorming van de Grondwet tot gevolg. Paragraaf 3 beschrijft 

de uitkomst van de crisis. In paragraaf 4 worden de oriëntaties van de verschillende 

actoren uitgewerkt en de hypothesen getoetst. Tenslotte worden in paragraaf 5 enkele 

conclusies voor deze casus gepresenteerd. 

8.2 
Crisis in het vreemdelingenbeleid 

‘Sonderstatus Berlin’: 1945-1990
Dat juist West-Berlijn te maken kreeg met een sterke stijging van het aantal asielzoe-

kers, had verschillende oorzaken. De weigering van Oost-Duitsland om het visumbe-

leid voor West-Berlijn uit te voeren vormde in combinatie met de geïsoleerde ligging 

en de bijzondere status van de stad een belangrijke reden. Om het verloop van de 

crisis beter te kunnen begrijpen is het van belang in te gaan op de bijzondere positie 

van Berlijn tussen 1945 en de val van het IJzeren Gordijn (1989). West-Berlijn was 

geïsoleerd, omdat het midden in Oost-Duitsland lag. De meeste asielzoekers kwamen 

aan op de transitluchthaven Berlijn-Schönefeld in Oost-Berlijn, vlakbij de grens met 

West-Berlijn. 

Asielzoekers die in Oost-Duitsland aankwamen, hadden gemakkelijk toegang tot 
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West-Berlijn omdat Oost-Duitsland weigerde het visumbeleid toe te passen op West-

Berlijn. De weigering had te maken met de zogenoemde Sonderstatus van Berlijn. Na 

de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland en de stad Berlijn opgesplitst in vier secto-

ren. Elke sector kwam onder gezag van troepen van een van de geallieerde landen: 

Engeland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten. De gezamenlijke geallieerde 

Komandatur waarin de vier geallieerde landen vertegenwoordigd waren, bestuurde 

alle sectoren.2 Hoewel de geallieerden het onderling niet eens waren over de opbouw 

van Duitsland, waren de problemen tussen de Sovjet-Unie en de westerse geallieerden 

het grootst. De blokkade van West-Berlijn (juni 1984 tot mei 1949) door de Russen 

leidde tot de deling van Duitsland en Berlijn.3 Op 16 juni 1948 trokken de Russen 

zich eenzijdig terug uit de Geallieerde Controleraad. Als gevolg daarvan kwam het 

in december 1948 tot een splitsing van het stadsbestuur van Berlijn. Hoewel de Sov-

jet-Unie uitgenodigd bleef om mee te beslissen, ging het land daar niet langer op in. 

De Controleraad werkte vanaf dat moment op basis van de drie westerse geallieerde 

mogendheden. De afwezigheid van de Sovjet-Unie werd beschouwd als een stemont-

houding (Stratenschulte, 1997:80). De terugtrekking van de Russen betekende ook 

een administratieve deling van Berlijn (Ulrich en Prell, 1992:1177). Berlijn werd eco-

nomisch en politiek in twee stadshelften verdeeld.4 Staatsrechtelijk was West-Berlijn 

een deelstaat van de Bondsrepubliek, maar in constitutionele zin niet (Ulrich en Prell, 

1992:1183). Dit hield in dat West-Berlijn in bestuurlijke structuur hetzelfde georgani-

seerd was als alle andere deelstaten van de Bondsrepubliek, maar niet onder direct be-

stuur van de regering in Bonn stond.5 De Berlijnse Senaat opereerde echter op vrijwel 

alle fronten onafhankelijk van de geallieerden en de stad werd door de Bondsdag net 

zo gezien als alle andere deelstaten. In de praktijk was de deling tussen West-Berlijn 

en de Bondsrepubliek dus niet zo groot als officieel was afgesproken. Het gezag van 

Oost-Duitsland hield zich echter met betrekking tot West-Berlijnse aangelegenheden 

wel aan de officiële deling tussen het bestuur van West-Berlijn en de Bondsrepubliek. 

Het bestuur van Oost-Duitsland erkende alleen de Geallieerde Controleraad als het 

bestuur van Berlijn, en niet de regering in Bonn. 

Zolang het West-Duitse aangelegenheden betrof, waarmee Oost-Duitsland niets 

te maken had, vormde deze constructie geen probleem. Maar tijdens deze crisis was 

ook de DDR onderdeel van het probleem. De Oost-Duitse regering benadrukte dat 

de visumplicht met de regering in Bonn overeengekomen was en niet met het bestuur 

van West-Berlijn. Daarom kon de visumplicht alleen voor de Bondsrepubliek gelden. 

Asielzoekers die naar West-Berlijn wilden, kregen daarom toch een transitvisum, ook 

als zij niet in bezit waren van een visum voor West-Duitsland. Met het transitvisum 

konden asielzoekers vanaf het vliegveld met de metro de grens tussen Oost- en West-

Berlijn over. 

Over de status van Berlijn bestond geen overeenstemming tussen de Bondsrepu-

bliek en de DDR. De deling was tegen de zin van de Bondsrepubliek. Zij erkende de 

grens tussen Oost- en West-Berlijn evenmin als de grens tussen de DDR en de Bonds-

republiek (Stratenschulte, 1997:104). Daardoor konden aan de westzijde van Berlijn 

(maar ook aan de grens tussen Oost- en West-Duitsland) geen controles plaatsvinden. 

De grenzen werden immers volkenrechtelijk niet erkend door de westerse geallieerden 

en de Bondsrepubliek.6 Zodoende was West-Berlijn, via Oost-Berlijn, een van de wei-

nig opties voor asielzoekers (uit niet-Oostbloklanden) om West-Europa te bereiken. 

De vrije doorgang van asielzoekers door de Berlijnse Muur werd het Berliner 
Loch genoemd. Door dit zogenoemde ‘gat in de Muur’ steeg het aantal asielzoekers 

in West-Berlijn drastisch, met name in 1986. In het voorjaar van 1986 arriveerden al 

ruim 3000 asielzoekers per maand. In de maanden daaropvolgend bleef het aantal 

sterk stijgen. In juli kwamen 4451 asielzoekers, in augustus ruim 5000 en in september 

kwamen 6389 asielzoekers naar West-Berlijn.7 Ter vergelijking, in Nederland kwamen 

in heel 1986 niet meer dan 6000 asielzoekers. De sterke stijging in deze periode kan 

waarschijnlijk het beste worden verklaard doordat de Oost-Duitse regering afspraken 

over het visumbeleid wel nakwam voor West-Duitsland, Zweden en Denemarken. 

De toegang tot West-Europa was daardoor beperkt geraakt tot het gat in de Berlijnse 

Muur. West-Duitse politici meenden echter dat de stijging het gevolg was van een ac-

tieve ‘werving’ van vluchtelingen. Volgens de West-Duitsers was het een geregisseerde 

actie van Oost-Duitsland om West-Duitsland te destabiliseren.8   

De toegang tot West-Duitsland via het gat in de Berlijnse Muur leidde ertoe dat 

een derde van het totale aantal asielzoekers dat in geheel West-Duitsland asiel aan-

vroeg, via Berlijn de Bondsrepubliek binnen kwam. In 1986 kwamen in totaal 32.551 

asielzoekers naar West-Berlijn, tegen 99.650 asielzoekers in de rest van de Bondsrepu-

bliek. Dit leidde in West-Berlijn tot grote problemen in de opvang van asielzoekers 

en de organisatie ervan. 

Tekort in de opvang: ‘Berlin: Wohin mit Asylbewerbern? Kein Bett mehr für den Strom’ 9  
Naarmate het aantal asielzoekers steeg, werden de problemen in de opvang steeds 

nijpender. ‘Met duizenden nieuwe asielzoekers per maand was in Berlijn een groot 

tekort aan opvangplaatsen ontstaan.10 Volgens de verdeelsleutel die voor de opname 

van asielzoekers binnen West-Duitsland gold, zou Berlijn 2,7 procent van het aantal 

asielzoekers in West-Duitsland moeten opnemen, maar in 1986 bood Berlijn onder-

dak aan maar liefst 60 procent van de asielzoekers.11 De stad had de grootst mogelijke 

moeite om voor alle asielzoekers opvang te regelen. 

De Berlijnse stadsdelen hadden een gekozen stadsdeelbestuur. Door de autonome 

status van deze stadsdelen konden politici in de Senaat niet zondermeer ingrijpen. 
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Het was voor de regering van Berlijn en in het bijzonder de voor de opvang verant-

woordelijke senator van Gezondheid en Sociale Zaken, Fink (CDU), dan ook moei-

lijk om extra opvangplaatsen te regelen. Om uiteenlopende redenen konden of wilden 

verschillende stadsdeelbesturen geen plaats voor extra asielzoekers bieden. Fink zei 

daarover: ‘De vindingrijkheid van ambtenaren wordt over het algemeen niet hoog 

ingeschat, maar met betrekking tot de verzorging en onderbrenging van asielzoekers 

heb ik de fantasie van de Duitsers echt leren kennen.’12 Ook bij welzijnsorganisaties 

was het moeilijk om medewerking te krijgen. Dit in tegenstelling tot de particulieren 

die graag extra geld wilden verdienen. Het vinden van nieuwe opvanglocaties vormde 

een dagelijkse strijd met de stadsdelen, waarbij vanuit de regering van Berlijn grote 

druk op de stadsdelen werd uitgeoefend. Tijdens crisisberaad werden bestuurders van 

de twaalf stadsdelen onder druk gezet om meer opvang ter beschikking te stellen. 

Indien de stadsdelen niet zelf met extra ruimte kwamen, zou senator Fink gebouwen 

vorderen.13 Daarbij werd gebruik gemaakt van noodverordeningen. 

Door het gebruik van noodverordeningen en de tijdsdruk werden verschillende 

stadsdeelbesturen en de bevolking regelmatig overvallen, wanneer er van bovenaf 

nieuwe opvangaccommodaties in een stadsdeel werden aangewezen. Dit leidde ver-

schillende keren tot confrontaties tussen bestuurders van de diverse stadsdelen en de 

regering. Zoals in mei 1986, toen 25 bouwcontainers op een parkeerplaats in het stads-

deel Neukölln werden geplaatst. De bouwcontainers waren bedoeld als opvanglocatie 

voor asielzoekers. Het stadsdeelbestuur was woedend over deze actie. De bewoners 

van het stadsdeel kwamen in opstand. De commotie leidde in eerste instantie tot uit-

stel van de ingebruikname van de containers als opvanglocatie, maar ze werden later 

toch in gebruik genomen.14 Deze zogenoemde ‘containeraffaire’ liep op tot de regering 

van Berlijn. Ook de Commissie voor Vreemdelingenvraagstukken15 uitte kritiek op 

de opvang in containers. Dit kon geen oplossing zijn voor het probleem waarmee 

Berlijn te maken had.16 Desondanks werden gedurende de zomer extra containers in 

Neukölln geplaatst om meer opvang te creëren.17 

Organisatorische problemen 
Niet alleen in de opvang, maar ook in de asielprocedure liep de organisatie spaak. De 

problemen bij de administratieve afhandeling van asielverzoeken en de organisatie 

daarvan werden, naarmate het aantal asielzoekers bleef stijgen, steeds groter. Op het 

Berlijnse ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de asielproce-

dure, lagen aan het begin van de zomer al 1200 asielaanvragen te wachten op een 

beslissing. Deze grote achterstand vertraagde de herverdeling van asielzoekers over de 

rest van Duitsland, waardoor de opvang nog zwaarder werd belast.18 

De Zentrale Sozialhilfestelle für Asylbewerber (ZSA) in Berlijn, waar asielzoekers 

zich in eerste instantie moesten melden en werden geregistreerd, kreeg te maken met 

lange rijen asielzoekers. De centrale was ingericht om achthonderd asielverzoeken 

per maand te kunnen verwerken, maar in de zomer van 1986 meldden zich duizend 

asielzoekers per week. Na de registratie in Berlijn en de administratieve afhandeling 

van de asielaanvraag op het hoofdkantoor in Zirndorf (in West-Duitsland), werden de 

asielzoekers over West-Duitsland verdeeld.19 Door de massale komst van asielzoekers 

liep de overplaatsing naar andere deelstaten echter vertraging op. Dit verergerde de 

problemen in de opvang. Het duurde vier tot zes weken voordat asielzoekers vanuit 

Berlijn werden overgeplaatst. Niet alleen het hoge aantal, maar ook een gebrek aan 

medewerking van andere deelstaten waren daarvoor belangrijke redenen. Andere deel-

staten hadden geen baat bij het oplossen van de problemen van Berlijn. Zij werkten 

dan ook nauwelijks mee aan een versnelling van de procedure. Voorstellen vanuit Ber-

lijn om bijvoorbeeld de verplichte medische controle beperkt uit te voeren, zodat de 

asielzoekers sneller overgebracht konden worden naar andere deelstaten, accepteerden 

de Duitse deelstaten niet.20

Politieke onrust 
Aan de oncontroleerbare en wassende stroom van asielzoekers die via Oost-Berlijn 

West-Berlijn binnenkwam, leek geen einde te komen. Politici in Berlijn kregen zware 

kritiek te verduren uit de stadsdelen. De opvang van asielzoekers en de asielprocedure 

waren volledig vastgelopen. De regering werd verweten zich niet goed voorbereid te 

hebben op een verhoogde instroom. De explosieve groei van het aantal asielzoekers in 

1986, met name in de zomer, leidde tot felle debatten in de Senaat van West-Berlijn en 

kritiek op het gevoerde asielbeleid. Met name de ‘containeraffaire’ bleef senator Fink 

lang achtervolgen. Maar ook de Berlijnse vreemdelingenpolitie en de ZSA kregen kri-

tiek. De kritiek was met name gericht op de wijze waarop asielzoekers vanuit Berlijn 

werden verdeeld over de rest van de Bondsrepubliek.21

De aandacht voor asielzoekers in de Senaat was groot. Gedurende de zomer en 

het najaar van 1986 is diverse keren gedebatteerd over de asielzoekersproblematiek. 

Een voorstel in de Bondsraad van onder andere senator van Binnenlandse Zaken van 

Berlijn en plaatsvervangend burgemeester Lummer (CDU) om de asielprocedure te 

wijzigen, werd door de Senaat van Berlijn geïnterpreteerd als een beperking van het 

recht op asiel (zie paragraaf 4). De Berlijnse Senaat debatteerde niet alleen over de pro-

blemen in Berlijn, maar ook over de plannen om het grondrecht op asiel te beperken. 

De grote weerstand tegen dit voorstel leidde tot heftige debatten. 

De regeringscoalitie van Berlijn werd gevormd door CDU en FDP. De CDU was 

verreweg de grootste partij met 69 zetels, de SPD had 48 zetels, de FDP 12 zetels en 
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de Alternative Liste (AL) 15 zetels.22 De regering bevond zich in een lastig parket. Voor 

de problemen in de stad kreeg ze weinig bijstand van andere deelstaten. Bovendien 

lag de mogelijkheid om de problematiek op te lossen eerder op het niveau van de fe-

derale overheid dan in de deelstaat Berlijn. De kritieke situatie was immers niet alleen 

ontstaan door de grote toestroom van asielzoekers, maar ook doordat zeventig procent 

van de inmiddels afgewezen asielzoekers niet werd uitgezet. De federale overheid, 

die verantwoordelijk was voor het uitzettingsbeleid, werd door de Senaat in Berlijn 

falend beleid verweten. Daarbij kwam dat de DDR, waarmee onderhandeld moest 

worden over het visumbeleid, de regering van Berlijn niet als onderhandelingspartner 

erkende. Omdat het voor de regering in Berlijn nauwelijks mogelijk was invloed uit 

te oefenen op een mogelijke oplossing, verschoof de problematiek naarmate de pro-

blemen voortduurden, naar het federale niveau. De plaatselijke problematiek werd zo 

een probleem voor heel Duitsland. Politici in de Bondsdag kregen het verwijt passief 

toe te kijken. 

De politieke aandacht voor de asielzoekersproblematiek was ook in de Bondsdag 

groot. De regering bestond, net als in Berlijn, uit een coalitie van CDU/CSU en 

FDP. In het najaar nam in de Bondsdag het aantal zittingen, mondelinge en schrif-

telijke vragen over het asielbeleid sterk toe (zie bijlage). Het dichten van het ‘gat in 

de Muur’ en de verandering van het grondrecht op asiel kwamen nu uitvoeriger dan 

ooit op de politieke agenda (Wolken, 1988:82). Of zoals afgevaardigde Ströbele (AL) 

het uitdrukte tijdens een debat in de Bondsdag op 11 september 1986: ‘Wanneer men 

in de afgelopen maanden de krant heeft gelezen en geluisterd heeft naar wat er in de 

Bondsrepubliek verstaan wordt onder binnenlandse politiek en wat daarbij aan de 

orde komt, zou men het idee kunnen krijgen dat de vluchtelingen- en asielproblema-

tiek de enige beleidskwestie is.’23 

De institutionele structuur van de sector kwam expliciet ter discussie te staan. In 

het debat speelde de afschaffing of verandering van artikel 16 immers een nadrukke-

lijke rol (Höfling-Semnar, 1995:124). Artikel 16 van de Grondwet, ‘Politisch Verfolgte 

genießen Asylrecht’, was onderwerp geworden van politiek debat in de Bondsdag, 

waarmee een taboe doorbroken werd. 

In het politieke debat werd het asielprobleem niet alleen als een interne aangele-

genheid gezien. Politici in Bonn hielden de Sovjet-Unie, maar ook de DDR verant-

woordelijk voor de toestroom van asielzoekers. Vanwege de status van Berlijn en de 

Geallieerde Controleraad raakten ook Frankrijk en Engeland betrokken bij de pro-

blematiek. Zodoende breidde de crisis zich uit naar internationaal niveau (zie ook 

Wolken, 1988:83). De problematiek zette de Duits-Duitse relatie onder grote druk. 

Duits-Duitse spanningen
De problemen in Berlijn leidden tot een diplomatieke ruzie tussen Oost- en West-

Duitsland. Politici uit de Bondsrepubliek en de DDR hieven over en weer de beschul-

digende vinger naar elkaar op. De Bondsrepubliek beschuldigde de DDR van kwade 

opzet. Door de grote asielstroom werd West-Berlijn onder druk gezet om controles 

uit te voeren aan de grens tussen Oost- en West-Berlijn. Het invoeren van controles 

aan de sectorgrenzen zou een oplossing kunnen betekenen. Maar van een dergelijke 

‘uitholling van de status van Berlijn’ kon volgens bondsminister van Binnenlandse Za-

ken Windelen (CDU) geen sprake zijn. Zoiets mocht de Bondsrepubliek eenvoudig 

niet toelaten.24 Ook voor politici van andere partijen was dit geen oplossing (Wolken, 

1988:84). Controles bij de Berlijnse Muur zouden een erkenning van de staatsgrens 

betekenen en dat wilde de Bondsrepubliek voorkomen. 

Vraagstukken met betrekking tot de status van Berlijn lagen in de Bondsrepubliek 

zeer gevoelig. Veel politici waren ervan overtuigd dat de verandering van de status van 

Berlijn de inzet van de DDR was in deze problematiek. Ottfried Henning (staats-

secretaris voor het ministerie van Binnenlandse Zaken in Bonn) was van mening dat 

de gehele situatie tussen de DDR en Moskou was afgestemd. Oost-Duitsers zouden 

actief mensen in Ghana werven om naar West-Berlijn te reizen, met als doel het af-

dwingen van een erkenning van de grens tussen Oost en West. Ook FDP-fractieleider 

Ronneburger was van mening dat de asielstroom werd gebruikt om de vier-mogend-

hedenstatus van Berlijn te ondermijnen. Volgens Zimmermann was de DDR uit op 

meer geld en probeerde zij West-Duitsland en Berlijn te destabiliseren.25 CDU/CSU-

fractievoorzitter in de Bondsdag, Dregger, dreigde met economische sancties tegen de 

DDR, als zij nog langer asielzoekers zouden laten doorreizen naar de Bondsrepubliek 

(Wolken, 1988:84). 

De DDR was daarentegen van mening dat de Bondsrepubliek in de asielkwestie 

een groots opgezette en onbeheerste campagne tegen het buurland had ontketend, 

alleen om de eigen bevolking af te leiden van een probleem waarvoor, volgens de 

DDR, alleen West-Berlijn verantwoordelijk was.26 Het Oost-Duitse ministerie van 

Buitenlandse Zaken bleef daarom herhalen dat de DDR niets te maken had met de 

stroom asielzoekers. Dit was een probleem dat West-Berlijn moest oplossen. Daarmee 

doelde het ministerie op de geallieerden in West-Berlijn. Dit was uitsluitend hun zaak 

en niet van politici in Bonn. Bovendien betreurde de DDR het dat West-Duitsland 

de voorkeur had gegeven aan een confrontatie in plaats van te proberen de contacten 

tussen beide staten te normaliseren.27
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Maatschappelijke aandacht en de media
Niet alleen vanuit de politiek, maar ook vanuit de maatschappij werd de druk op 

de regering opgevoerd om de crisis te beëindigen. De bevolking had problemen met 

de komst van economische vluchtelingen. De stad Berlijn kende als gevolg van de 

arbeidsmigratie in de jaren vijftig en zestig een grote allochtone gemeenschap. Asiel-

zoekers en in de stad woonachtige allochtonen werden al snel op één hoop gegooid, 

hetgeen de acceptatie van nog meer vluchtelingen niet bevorderde.28 Naarmate de 

asielzoekers steeds vaker in containers, gymzalen en tenten werden opgevangen ont-

stond er meer onrust onder de bevolking van Berlijn. Bewoners klaagden dat asiel-

zoekers in allerlei recreatieruimtes ondergebracht werden, waardoor kinderen nergens 

meer naartoe konden. De bevolking van West-Berlijn vond de opvang in containers 

bovendien onverantwoord en het aantal asielzoekers te hoog. Zij waren van mening 

dat de grens van het toelaatbare was bereikt. 

Buurtbewoners van verschillende stadsdelen kwamen in opstand tegen de uit-

breiding van opvanglocaties in hun buurt. Er werden demonstraties georganiseerd 

die soms uitliepen op rellen, zoals bijvoorbeeld in Neukölln. Op de sportplaats in 

Neukölln demonstreerden in juli 1986 zestig tot honderd buurtbewoners tegen de 

bouw van tenten voor 120 nieuwe asielzoekers.29 Nadat de tenten waren opgesteld 

ontstonden nieuwe, dit keer ernstige ongeregeldheden. Een rechts burgerinitiatief 

‘Demokratie en Identität’ protesteerde met pamfletten en spreekkoren voor de deur 

van de sporthal waar de tenten stonden opgesteld. Nadat linkse groepen waren aan-

gekomen, ontstonden rellen. Een poging de groepen uit elkaar te halen, ontaardde in 

een massale vechtpartij. In de daaropvolgende nacht probeerden mensen de tenten in 

brand te steken, maar deze poging mislukte.30 Mevrouw John, verantwoordelijk voor 

migratie- en integratievraagstukken namens de Senaat van Berlijn, noemde de ‘volks-

woede […] totaal ongepast’ en waarschuwde voor vijandige stemmingen tegenover 

buitenlanders.31

De onvrede onder de bevolking bleef niet beperkt tot Berlijn. Een meerderheid 

van de West-Duitse bevolking reageerde positief op het voorstel om het asielrecht 

aan te scherpen. Uit verschillende opinieonderzoeken bleek dat de Duitse bevolking 

voor een verandering van het asielrecht was. Een onderzoek van het weekblad Stern 

wees uit dat 64 procent voor een beperking van het asielrecht was wanneer het aantal 

asielzoekers zou blijven stijgen.32 En uit een onderzoek van het onderzoeksinstituut 

Emnid bleek dat driekwart van de bevolking van mening was dat het asielrecht in 

Duitsland te genereus was.33 Daarentegen spraken kerken en welzijnsorganisaties zich 

uit tegen een verandering van de Grondwet. De problemen in de opvang waren vol-

gens deze organisaties met name terug te voeren op het algemeen heersende politieke 

klimaat.34 
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Het stijgende aantal asielzoekers en de grote problemen in West-Berlijn leidden 

tot enorme media-aandacht, met name in de maanden juli tot en met september 

1986.35 

Süddeutsche Zeitung en Frankfurter Allgemeine Zeitung

maand

In de zomermaanden werd de berichtgeving in de dagbladen gedomineerd door 

de problemen in West-Berlijn en de discussie over artikel 16. Landelijke dagbladen, 

zoals de Frankfurter Rundschau en de Süddeutsche Zeitung, maar ook regionale kranten 

als het Hamburger Abendblatt schreven over de problemen in de opvang van asiel-

zoekers in West-Berlijn en het asielrecht. In de Berliner Morgenpost stonden dagelijks 

artikelen. Volgens Amnesty International was het een jaarlijks terugkerend fenomeen 

dat gedurende de zomer de kranten meer dan gemiddeld berichtten over de asielzoe-

kersproblematiek, maar in 1986 was er volgens Amnesty International werkelijk iets 

aan de hand. 

Crisis in het vreemdelingenbeleid 
In de zomer van 1986 kreeg West-Berlijn te maken met een institutionele crisis in 

het vreemdelingenbeleid. Het gat in de Berlijnse Muur en de stroom asielzoekers die 

daarvan gebruikmaakte, kunnen als directe aanleiding worden gezien. De organisa-

torische chaos, een dreigende destabilisering en een anti-asielcampagne leidden tot 

een institutionele crisis in het asielbeleid. De institutionele structuur van het vreem-

delingenbeleid werd aangetast door openlijk artikel 16 van de Grondwet (het recht 

op asiel) openlijk ter discussie te stellen. Bovendien werd de asielprocedure door de 
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Senaat van Berlijn, maar ook door die van Beieren en Baden Württemberg als inef-

fectief beschouwd. 

In de zomer van 1986 was sprake van een acute afname van de legitimiteit van 

de sector. Een maandenlange sterke stijging van het aantal asielzoekers en de steeds 

groter wordende problemen in de opvang van asielzoekers en de asielprocedure had-

den tot gevolg dat de legitimiteit voor het gevoerde asielbeleid steeds verder afnam 

(zie bijlagen). Er was sprake van grote maatschappelijke onrust, die gepaard ging met 

demonstraties en steun voor een beperking van het asielrecht. De aandacht in de poli-

tiek was groot. Niet alleen op deelstaatniveau, maar ook op federaal niveau werd het 

fundament van het asielbeleid, artikel 16, niet langer als onaantastbaar beschouwd. In 

de politieke discussie speelde de afschaffing of verandering van artikel 16 nadrukkelijk 

een rol. Een openlijke discussie over artikel 16 was nog niet eerder voorgekomen in de 

geschiedenis van de Bondsrepubliek (Höfling-Semnar, 1995:24). 

kader 1

Institutionele crisis blijkt uit de combinatie van: 

•    Een verhoogde mate van maatschappelijke onrust door de sterke stijging van 

het aantal asielzoekers, in het bijzonder in Berlijn.

•    In de zomer en met name het najaar van 1986 was er een sterke toename van 

politieke aandacht. Vanuit de deelstaten nam de kritiek op het bestaande 

beleid toe. Naarmate de problemen aanhielden, verschoof de aandacht van 

deelstaat- naar federaal niveau en zelfs internationaal niveau. 

• In de grafieken waarin de media-aandacht en de politieke aandacht zijn 

weergegeven, zijn duidelijke pieken in de aandacht voor de problematiek te 

zien. 

8.3 
Crisisuitkomst: reparatie 

Al voor de crisis probeerde de regering de wet op de asielprocedure te veranderen. De 

onderhandelingen verliepen moeizaam, omdat het ontwerp stuitte op groot verzet 

van de oppositie en andere betrokken partijen. De regering werd bovendien verweten 

dat de gewenste wetswijziging met name was ingegeven door de op handen zijnde 

Bondsdagverkiezingen in januari 1987. De toestroom van vluchtelingen in de zomer 

van 1986 was voor de regering in Bonn aanleiding om op 27 augustus 1986 verschil-

lende beperkende maatregelen in het vreemdelingenbeleid door te voeren. Volgens 

bondskanselier Kohl kon niet langer lijdzaam worden toegezien. Het mocht niet ge-

accepteerd worden dat het grondwetsartikel in toenemende mate ‘geperverteerd en 

oneigenlijk gebruikt werd.36  Duitsland moest een land blijven waarin ‘echte politiek 

vervolgden hun toevlucht kunnen vinden’, het was ‘eenvoudigweg onmogelijk’ dat 

Duitsland een opvangland zou worden voor iedereen die in materiële nood verkeer-

de. De maatregelen hadden betrekking op mensensmokkelaars, het terugkeerbeleid, 

luchtvaartmaatschappijen die personen zonder geldige papieren vervoerden, verdere 

uitbreiding van de verplichting van doorreisvisa en een aanscherping van de verstrek-

king daarvan, uitbreiding van de grensbewaking en een verlenging van het arbeidsver-

bod voor asielzoekers.37 

Vier dagen na de invoering van deze maatregelen verklaarde Kohl dat bekeken 

moest worden of de maatregelen voldoende zouden zijn om het asielprobleem op te 

lossen. Indien de maatregelen niet het gewenste effect zouden hebben, achtte Kohl 

het noodzakelijk om over een andere oplossing na te denken. Als een van de moge-

lijkheden gold dan een verandering van de Grondwet (artikel 16). De mogelijkheid 

van een hervorming van het asielrecht werd dus nog niet uitgesloten. De discussie 

duurde voort.

De maatregelen van de Bondsregering waren officieel niet op West-Berlijn van 

toepassing. Berlijn werd immers bestuurd door de drie geallieerde mogendheden. De 

reeks van maatregelen bracht dan ook geen verlichting in de problematiek in deze 

stad. De situatie in Berlijn bleef daarom uiterst gespannen. De politici in Berlijn na-

men daar geen genoegen mee. Zij pleitten voor intensieve onderhandelingen van de 

regering in Bonn met de DDR om de asielstroom in te dammen. 

In de zomer van 1986 reisden diverse politieke delegaties naar de DDR en de 

Sovjet-Unie om de asielproblematiek in Berlijn aan de orde te stellen. Door stille di-

plomatie werd geprobeerd Oost-Duitse politici ervan te overtuigen mee te werken aan 

het (uitgebreide) visumbeleid. Niet alleen politici vanuit de regeringsfracties, maar 

ook oppositiepartij SPD stelde tijdens bezoeken aan het oosten de problematiek aan 

de orde. 

‘Monatelanges hartes Ringen der Bundesregierung hatte endlich Erfolg.’ 38 
Bondsminister ‘für besondere Aufgaben’ en ‘Chef des Bundeskanzleramtes’ Schäuble 

(CDU), voerde namens Kohl regelmatig informele en geheime gesprekken met DDR-

bestuurders. DDR-president Honecker liet de ontmoetingen en onderhandelingen 

vaak over aan afgevaardigde Schalck-Golodkowski. Schäuble en Schalck-Golodkow-

ski hebben talrijke gesprekken gevoerd om tot een oplossing voor de problemen in 

West-Berlijn te komen. Van vriendschap was geen sprake, aldus Schäuble, maar er 

bestond wel degelijk een goede verstandhouding. Tijdens deze ontmoetingen konden 

verschillende onderwerpen aan elkaar worden gekoppeld die in de openbaarheid niet 
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met elkaar verbonden konden worden. Dat gold zowel voor de DDR als de BRD. 

De onderhandelingen betroffen vaak een uitruil van bijvoorbeeld geld voor de DDR 

tegen een versoepeling van het Oost-Duitse grensbeleid, zodat het voor Oost-Duitse 

burgers makkelijker zou worden om naar West-Duitsland te reizen. Ook voor andere 

problemen werden tijdens deze gesprekken oplossingen gezocht.39 Op het moment 

dat de DDR om geld vroeg, kon Schäuble de problemen in Berlijn oplossen. De 

Bondsrepubliek zou geen kredieten meer verstrekken zolang de problemen met asiel-

zoekers in Berlijn niet waren opgelost. 

De uiteindelijke overeenkomst is echter niet tussen Schäuble en Schalck-Golod-

kowski gesloten, maar tussen Bahr (SPD) en Axen, lid van het Politbureau van de 

SED.40 Bahr, die zich in zijn functie als voorzitter van de Commissie voor Ontwa-

pening en Wapenbeheersing van de Bondsdag inzette voor een einde aan de Koude 

Oorlog en de Ostpolitik41, voerde in die periode gesprekken met de DDR over een 

atoomwapenvrije corridor (Korridor). Tijdens deze gesprekken heeft Bahr verschil-

lende keren gewezen op de ernst van de asielzoekersproblematiek. Rau, kanselierskan-

didaat voor de SPD, had Bahr de opdracht gegeven deze problematiek te bespreken. 

Nadat Axen mondeling had toegezegd dat het visumbeleid ook voor West-Berlijn zou 

worden gehandhaafd, loste het asielprobleem zich op.42 Het is onduidelijk waarom 

Axen deze toezegging deed. De omslag van de DDR werd door Secretaris-Generaal 

Tandler beschouwd als ‘plumpe Wahlkampfhilfe’ voor de SPD, oftewel grove verkie-

zingssteun.

Rau deelde op 18 september 1986 mee dat hij van de DDR-regering de toezegging 

had gekregen dat vanaf 1 oktober 1986 de DDR alleen nog maar mensen met een 

visum voor Duitsland, dan wel een ander land, zou doorlaten. Het visumbeleid dat 

al langer voor de BRD werd gehandhaafd, zou nu ook aan de Berlijnse Muur worden 

uitgevoerd. Het ‘bijtrekken van Oost-Berlijn’43 werd zowel door de Bondsdag als de 

Senaat van Berlijn positief ontvangen. Kohl zag de stap die de DDR had gezet als een 

belangrijke bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de Duits-Duitse betrekkin-

gen. De bondsregering ging ervan uit dat het aantal asielzoekers aanmerkelijk zou ver-

minderen door de maatregelen van de DDR. Burgemeester van West-Berlijn Diepgen 

verklaarde dat de overeenkomst bewees dat de DDR bereid was om constructief mee 

te werken aan een oplossing voor internationale problemen.44

Reparatie
De crisis werd beslecht doordat Oost-Duitsland uiteindelijk instemde om asielzoe-

kers niet langer naar West-Berlijn te laten doorreizen zonder geldig visum voor West-

Duitsland of een ander westers land. De crisis kwam zodoende tot een einde door 

reparatie en niet door hervormingen. Vanaf 1 oktober 1986 gold een algemeen visum-

beleid. Het visumbeleid was geen nieuw beleid, maar reeds bestaand beleid. Oost- en 

West-Duitsland bereikten in februari 1986 al overeenstemming over de invoering van 

een visumplicht. Maar pas na 1 oktober 1986 was de DDR bereid het beleid ook voor 

West-Berlijn te handhaven. In die zin kan de uitkomst gezien worden als een uitbrei-

ding van reeds bestaand beleid. 

Door het visumbeleid daalde het aantal asielzoekers snel. Kwamen er in september 

1986 nog ruim 6000 asielzoekers naar West-Berlijn, in oktober waren dat er 1115, en in 

november en december kwamen er in totaal minder dan 500.45 Daardoor verdwenen 

de problemen in de opvang en konden de achterstanden in de asielprocedure worden 

weggewerkt. Zodoende verdween ook de noodzaak voor hervorming en was een dis-

cussie over artikel 16 niet langer relevant. Er was immers een grote meerderheid tegen 

een dergelijke hervorming: zelfs binnen de CDU/CSU, de partij die de discussie had 

aangezwengeld, bestond onenigheid over het nut van een dergelijke hervorming. De 

effectiviteit van het visumbeleid (gebleken uit eerdere ervaring met de Tamil-asiel-

zoekers) en het dichten van het ‘gat in de Muur’ met medewerking van Oost-Duitse 

politici, waren er de belangrijkste redenen van dat de crisis tot een einde kwam en de 

discussie over het asielrecht verstomde.

kader 2 

Reparatie blijkt uit: 

• De ideeën, normen en waarden die ten grondslag lagen aan het beleid, 

bleven ongewijzigd. Het visumbeleid was immers geen nieuw beleid, maar al 

bestaand beleid. 

• De maatregelen die de regering Kohl eind augustus 1986 invoerde, 

betekenden eveneens géén verandering van de uitgangspunten van het beleid. 

8.4 
De reparatie nader verklaard

De crisis-hervormingthese kan voor deze crisis niet worden bevestigd. Hoewel er wel 

een vraag om hervorming was, kwam er zonder een hervorming een einde aan de 

crisis. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag waarom deze crisis niet tot een 

hervorming van de Grondwet (artikel 16), dan wel andere hervormingen heeft geleid, 

wordt in deze paragraaf ingegaan op de oriëntaties van gezagsdragers, stakeholders en 

de beleidsmakers en -uitvoerders. 
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Reacties van gezagsdragers
De crisis in het vreemdelingenbeleid werd op twee bestuurlijke niveaus bestreden: 

op deelstaatniveau in Berlijn en op federaal niveau in de Bondsdag. In Berlijn poog-

den gezagsdragers de situatie niet uit de hand te laten lopen, terwijl in Bonn op een 

diplomatieke oplossing werd ingezet. Niet zozeer de aard van de problematiek, maar 

de status van Berlijn en de directe betrokkenheid van de DDR bij de problematiek, 

maakte het oplossen van de crisis complex. De crisis vormde aanleiding om, zowel op 

deelstaat- als federaal niveau, artikel 16 - het recht op asiel - ter discussie te stellen. Het 

debat dat daaruit ontstond, was in die zin opmerkelijk te noemen omdat een hervor-

ming van de Grondwet geen (directe) oplossing zou betekenen voor de problematiek 

in Berlijn. 

Gezagsdragers in Berlijn
Door de federale structuur van Duitsland en de Sonderstatus van Berlijn was de re-

gering in Berlijn beperkt in haar mogelijkheden om de crisis te beëindigen. De reik-

wijdte van de regering bleef begrensd tot het creëren van tijdelijke noodoplossingen. 

Rigoureuze maatregelen konden alleen op federaal niveau worden genomen. Wet-

geving en procedures in het asielbeleid werden immers bepaald door de regering op 

federaal niveau, op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bovendien was het gevaar 

van gezichtsverlies voor de regering van Berlijn groot. Het was voor gezagsdragers 

van de stad Berlijn, pleitbezorger van vrijheid en open grenzen, moeilijk om de DDR 

duidelijk te maken dat zij alleen die vluchtelingen mocht doorlaten die ook daadwer-

kelijk recht hadden op asiel en anderen te weigeren.46

Het managen van de crisis in Berlijn kwam erop neer dat in eerste instantie de 

meest acute problemen moesten worden opgelost. Dat betekende het organiseren van 

onderdak voor alle asielzoekers die de stad binnenkwamen. Stadsdelen werden, vaak 

via noodverordeningen, geforceerd om opvangplaatsen te creëren voor de stroom 

asielzoekers. Op die manier probeerden gezagsdragers de problemen zoveel moge-

lijk binnen het aanvaardbare te houden. Daarnaast probeerden West-Berlijnse politici 

met andere Duitse deelstaten afspraken te maken over het versneld opnemen van 

nieuwe asielzoekers. De regering van Berlijn oefende druk uit op de regering in Bonn 

om enerzijds meer fundamentele maatregelen te treffen en anderzijds diplomatieke 

onderhandelingen te voeren met de DDR-regering. 

Naast de politieke druk op Bonn maakte senator van Binnenlandse Zaken Lum-

mer (CDU), in samenwerking met afgevaardigden uit de deelstaten Beieren en Baden-

Württemberg, gebruik van de mogelijkheid om een concreet voorstel in te dienen in 

de Bondsraad. De grote toestroom van asielzoekers via Berlijn en de overtuiging dat 

het merendeel van de asielzoekers het asielrecht misbruikte omdat zij om economi-

sche redenen naar Duitsland kwamen, vormden voor de ministers van Binnenlandse 

Zaken van deze deelstaten aanleiding om het ruimhartige asielrecht ter discussie te 

stellen. Het voorstel in de Bondsraad om de asielprocedure te wijzigen, omvatte een 

verkorting van de asielprocedure via een wetswijziging, met als doel het asielmisbruik 

in te dammen. Senator Lummer was initiatiefnemer voor Berlijn. Lummer was tot 

zijn voorstel gekomen omdat het volgens hem ‘vijf voor twaalf ’ was in het asielbe-

leid.47 Om zijn voorstel voor een versnelling van de asielprocedure kracht bij te zetten, 

vroeg hij zich openlijk af of artikel 16 wel kon standhouden. 

‘Ondertussen is uit de praktijk van uitspraken zowel in Zirndorf als 

bij de gerechtshoven opmerkelijke onzekerheid opgetreden over de in-

houd van het asielrecht […] Deze onzekerheid leidt ertoe dat steeds 

meer asielaanvragen positief worden beoordeeld. De vraag is: wie lost 

dat ooit op? Eigenlijk moet de wetgever dit oplossen. Maar dat is al-

leen mogelijk, wanneer artikel 16 van beperkingen wordt voorzien. Dit 

te verlangen lijkt vandaag de dag een ongekende schending van een 

taboe.’48

Op het idee van Lummer om artikel 16 te wijzigen rustte inderdaad een taboe. Zijn 

plan was omstreden en kon nauwelijks op voorstanders rekenen. Senator Fink, par-

tijgenoot van Lummer, was bijvoorbeeld tegen diens voorstel. Maar niet alleen in de 

regering ook in de Senaat gaf het voorstel aanleiding tot kritische debatten. Tijdens 

het debat over het voorstel van Lummer voor een verandering van het asielrecht vroeg 

SPD-afgevaardigde Barthel hem afstand te doen van rechts-extremisme. Wanneer hij 

dat niet zou doen, moest men aannemen dat hij tot deze groep behoorde.49 Een af-

gevaardigde vroeg zelfs om het ontslag van senator Lummer.50 In het debat ontkende 

Lummer een hervorming van artikel 16 te beogen. Hij uitte de hoop dat de Deutsche 

Städtetag51 zijn voorstel zou overnemen, zodat er een breed gedragen politieke discus-

sie op gang zou kunnen komen over de oplossing van het asielzoekersvraagstuk.52 

Wat zijn bedoelingen ook waren, Lummer kwam in een kwaad daglicht te staan. Dat 

bleek ook uit de berichtgeving in de kranten. Op grond van zijn notitie werd hij ge-

lijkgesteld aan een ‘Führer einer Neonazigruppe’53 en werd hem verweten dat hij een 

extremist was.54 

Gezagsdragers in Bonn 
De problematiek in West-Berlijn en het voorstel van Lummer ontketende in de rest 

van de Bondsrepubliek eveneens een discussie over het asielrecht. Gezaghebbende 

politici binnen de CDU/CSU, zoals bondskanselier Kohl, minister van Binnenlandse 
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Zaken Zimmermann, minister van Financiën Stoltenberg en Strauß, minister-presi-

dent van Beieren, spraken zich uit voor een verandering van de Grondwet om zo de 

stroom van asielzoekers verder te kunnen beperken. Volgens Strauß zou de komst 

van asielzoekers alleen nog maar kunnen worden gestopt door een aanpassing van de 

Grondwet. 

Op 23 juli 1986 legde Zimmermann, verantwoordelijk voor het asielbeleid, een 

notitie over de asielproblematiek voor aan de Bondsdag. Daarin schreef hij dat de toe-

stroom van asielzoekers van een zodanige omvang was dat deze niet meer acceptabel 

kon worden genoemd. De asielproblematiek was daardoor, volgens Zimmermann, 

uitgegroeid tot een ‘dringend’ en tegelijkertijd ‘explosief probleem’. Dit gold met 

name voor het aantal asielzoekers dat met Aeroflot via vliegveld Schönefeld in Oost-

Berlijn naar West-Berlijn reisde.55 De stijging van het aantal asielzoekers was voor mi-

nister Zimmermann aanleiding om in de Bondsdag een voorstel te presenteren om de 

buitenproportionele stijging van het aantal asielzoekers te beperken. Hij verwees naar 

de problemen in de opname, verzorging en opvang van de asielzoekers in West-Ber-

lijn. De noodopvang in gymzalen en bouwcontainers leidde volgens hem tot veilig-

heidsproblemen. Maar ook criminaliteit, prostitutie en drugsbezit onder asielzoekers 

waren reden om maatregelen te nemen. De problemen werden niet alleen veroorzaakt 

door het gat in de Berlijnse Muur. Het asielrecht en de bijbehorende organisatie wa-

ren volgens Zimmermann reden om het asielbeleid aan te scherpen. Tijdens de crisis 

ging het niet alleen om de problemen in de opvang, er werd ook een algemeen debat 

gevoerd over het recht op asiel. 

In de notitie van minister Zimmermann werd een groot aantal maatregelen voor-

gesteld om de Bondsrepubliek minder aantrekkelijk te maken voor ‘economische 

vluchtelingen’. De maatregelen die eind augustus 1986 werden goedgekeurd (zie pa-

ragraaf 3), beperkten de toegang tot Duitsland, maar niet het recht op asiel. Binnen 

het kabinet was onenigheid over het omstreden idee om artikel 16 van de Grondwet 

te wijzigen. FDP-ministers waren tegen een dergelijke grondwetswijziging. De ver-

deeldheid was zo groot dat een hervorming van de Grondwet geen enkele kans maakte 

(Wolken, 1988:69-72). 

Omdat de problemen ondanks de maatregelen van de minister voortduurden, 

bleef een discussie over artikel 16 voor de voorstanders van deze hervorming gerecht-

vaardigd. Hoewel de noodzakelijke tweederde meerderheid voor een grondwetswij-

ziging onhaalbaar was, vormde de crisis voor de CDU/CSU aanleiding om al langer 

gekoesterde wensen op het gebied van het asielrecht duidelijk te maken. In die zin 

vormde de crisis een window of opportunity voor een debat over artikel 16, maar niet 

voor het indienen van een voorstel om een grondwetshervorming daadwerkelijk mo-

gelijk te maken. 

Diplomatieke onderhandelingen
Om de problemen in Berlijn werkelijk tot een einde te brengen werd een diploma-

tieke oplossing uiteindelijk als enige mogelijkheid gezien. Volgens Kohl moesten de 

problemen in Berlijn zakelijk opgelost worden en daartoe was de Bondsrepubliek 

bereid.56 De regering streefde naar handhaving van het visumbeleid door de DDR 

aan de grens tussen Oost- en West-Berlijn. Naast een hervormingsgerichte oriëntatie 

van een aantal gezagsdragers op cruciale ministersposten, was er dus ook sprake van 

een behoudende oriëntatie waar het ging om een daadwerkelijke oplossing voor de 

crisis. Inzet van de diplomatieke onderhandelingen was immers de handhaving van 

bestaand beleid. 

Hoewel vanuit West-Duits perspectief een diplomatieke oplossing als enige oplos-

sing werd beschouwd, dachten de Oost-Duitsers daar heel anders over. Als de stroom 

van asielzoekers moest worden gestopt, dan waren grenscontroles aan de westzijde 

van de Muur ook een mogelijkheid. Maar grenscontroles aan de Muur zou een erken-

ning betekenen van de grens tussen Oost en West. De DDR pleitte al langer voor 

een erkenning van deze grens, maar de Bondsrepubliek wilde dat onder geen beding. 

Een verandering van de status van Berlijn druiste in tegen de Ostpolitik en de West-

Duitse ideeën over de Duitse tweedeling in het algemeen. Vanaf het moment dat 

Duitsland werd opgedeeld, heeft West-Duitsland geprobeerd dit ongedaan te maken. 

Erkenning van de grenzen betekende toegeven aan twee Duitslanden. Voor politici 

in Bonn stond vast dat binnen de bestaande institutionele structuur een oplossing 

bereikt moest worden, ondanks de beperkingen die dat met zich meebracht. Waigel 

(vice-voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag en tevens voorzitter van de 

CSU-fractie) spoorde de regering daarom aan om de DDR onder druk te zetten door 

bestaande verdragen tussen de Bondsrepubliek en de DDR ter discussie te stellen. Het 

opzeggen van deze verdragen zou de DDR vooral economisch treffen. Maar ook tot 

economische sancties kwam het niet. Uit eerdere ervaringen was immers gebleken dat 

politiek-economische sancties nauwelijks indruk maakten op DDR-politici.57 

In een poging de DDR tot onderhandelen te bewegen en om de ernst van de situ-

atie te benadrukken, werden de westerse geallieerden bij de problematiek betrokken. 

De DDR erkende in Berlijnse aangelegenheden immers alleen het gezag van de geal-

lieerden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en Engeland 

namen contact op met de minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie. Zij 

riepen de Sovjet-Unie op om in te grijpen in de asielkwestie door zich te beroepen 

op het Viermogendhedenakkoord. De verschillende Sovjet-diplomaten in de westerse 

landen werd erop gewezen dat de asielstroom vanuit het oostelijk deel van Berlijn 

misbruik van het vrije verkeer was. In het Viermogendhedenakkoord was afgesproken 

dat de staten die het akkoord hadden ondertekend, spanningen zouden tegengaan en 



168 169

complicaties zouden vermijden. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de 

DDR bleef haar oude standpunt herhalen, namelijk dat controle voor West-Berlijn 

een zaak was van de westerse geallieerden en van niemand anders. Voor de DDR, als 

transitland, was er geen reden om buitenlanders de doorreis door de DDR te weigeren 

alleen omdat ze naar West-Berlijn wilden. Tijdens een bezoek in juli 1986 aan de Sov-

jet-Unie kaartte minister van Buitenlandse Zaken Genscher (FDP), het asielprobleem 

aan bij partijchef Gorbatsjov en minister van Buitenlandse Zaken Schevarnadze. Zij 

waren echter niet bereid om te helpen.58 Ook in de Sovjet-Unie vond men het, net als 

in de DDR, een verantwoordelijkheid van de geallieerden. 

De moeizame relatie tussen de DDR en de Bondsrepubliek was niet bevorderlijk 

voor het bereiken van een oplossing voor de crisis. Beide landen verschilden van me-

ning over de vraag wie waarvoor verantwoordelijkheid was en zodoende over de vraag 

welke partijen gerechtigd waren om te onderhandelen over een mogelijke oplossing. 

Toch is uiteindelijk via diplomatieke onderhandelingen de crisis tot een einde geko-

men. In het machtsspel tussen de Bondsrepubliek en de DDR had de Bondsrepubliek 

uiteindelijk het laatste woord.

Verdeeld hervormingsgerichte/behoudende oriëntatie
Door het voorstel een aanpassing van artikel 16 in de Bondsraad kwam het omstreden 

idee op de politieke agenda. Op federaal niveau leidde dit echter niet tot concrete 

hervormingsvoorstellen ondanks het feit dat een aantal federale CDU-gezagsdragers 

op cruciale posten, zoals de bondskanselier, de minister van Binnenlandse Zaken en 

de Berlijnse senator van Binnenlandse Zaken (beide verantwoordelijk voor het asiel-

vraagstuk), zich expliciet uitspraken vóór aanpassing van artikel 16. De crisis doorbrak 

op federaal niveau wel het taboe op een discussie over artikel 16, maar het voorstel om 

de Grondwet te wijzigen kwam niet verder dan de Bondsraad. 

Reden voor het uitblijven van een concreet voorstel of plan hiertoe van de kant 

van de CDU/CSU op federaal niveau, was dat een dergelijk voorstel onhaalbaar zou 

zijn geweest. In de Bondsdag en de Bondsraad waren de voorstanders in de minder-

heid. Binnen de eigen coalitie waren de FDP-gezagsdragers, zoals minister van Bui-

tenlandse Zaken Genscher, uitgesproken tegen een aanpassing van artikel 16. 

CSU/CSU-gezagsdragers hebben, ondanks grote weerstand, een discussie over het 

voortbestaan van artikel 16 op gang gebracht. De discussie kon aanhouden totdat 

de problemen in Berlijn waren opgelost. Hoewel (cruciale) gezagsdragers op federaal 

niveau zich hervormingsgezind uitten, kwam het niet tot concrete voorstellen. Om 

van een hervormingsgerichte oriëntatie te kunnen spreken is een duidelijke stelling-

name alleen niet voldoende. Er moeten ook daadwerkelijk hervormingsvoorstellen 

gedaan worden. Alleen enkele gezagsdragers op deelstaatniveau hebben tijdens de 

crisis daadwerkelijk een voorstel tot hervorming ingediend. Zij kunnen dan ook wor-

den aangemerkt als op hervormingen georiënteerde gezagsdragers. Gezagsdragers op 

federaal niveau hebben zich tijdens deze crisis beperkt tot voorstellen voor aanpassing 

van het al bestaande beleid, dus binnen de kaders van de Grondwet. Het daadwer-

kelijke optreden van gezagsdragers in de Bondsdag moet dan ook worden getypeerd 

als behoudend. De diplomatieke onderhandelingen waarmee de crisis tot een einde 

kwam, duiden eveneens op een behoudende handelwijze van de gezagsdragers in de 

Bondsregering. 

De hypothese dat de kans op hervormingen toeneemt wanneer de oriëntatie van 

gezagsdragers hervormingsgericht is als reactie op een institutionele crisis, kan niet 

worden bevestigd. De voorstanders van hervormingen hebben de tegenstanders niet 

kunnen overtuigen van de noodzaak van een grondwetswijziging als oplossing voor 

de crisis. 

kader 3 

Behoudende oriëntatie onder gezagsdragers blijkt uit: 

• CDU/CSU-gezagsdragers namen duidelijk stelling vóór hervormingen. 

Zowel in de Bondsdag als in de Senaat van Berlijn trad de discussie over 

artikel 16 op de voorgrond. Desondanks is op federaal niveau geen initiatief 

genomen om een voorstel in te dienen voor een wijziging van de Grondwet. 

• Er zijn diverse maatregelen ingevoerd die de uitgangspunten van het 

vreemdelingenbeleid ongewijzigd lieten. 

• Om de crisis daadwerkelijk te kunnen oplossen zijn diplomatieke 

onderhandelingen in gang gezet die er uiteindelijk toe hebben geleid dat 

reeds bestaand beleid ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. 

Hervormingsgerichte oriëntatie onder gezagsdragers blijkt uit: 

• Gezagsdragers van verschillende deelstaten hebben in de Bondsraad een 

voorstel ingediend om artikel 16 van de Grondwet te wijzigen. 

 

Reacties van stakeholders in de politieke arena
Dat de hervormingsgezinde gezagsdragers uiteindelijk een behoudende oriëntatie 

hanteerden om de crisis op te lossen, kan wellicht worden verklaard aan de hand van 

de oriëntatie van politieke actoren tijdens deze crisis. Alle partijen, afgezien van de 

CDU (hoewel zeer verdeeld) en de Beierse CSU, waren tegen hervormingen. Vanuit 

de politieke partijen bestond wel een vraag om verandering, maar dan binnen de 

grenzen van de Grondwet. Het bleef bovendien bij de vraag om verandering, vanuit 

de politiek kwamen geen concrete initiatieven of voorstellen.
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Politieke actoren in Berlijn
In oktober 1985 waren de Berlijnse fracties van de CDU en FDP in de coalitieovereen-

komst overeengekomen dat het recht op asiel onbeperkt zou worden voortgezet. Het 

was dan wel noodzakelijk om misbruik van het asielrecht te verhinderen en de duur 

van de asielprocedure te verkorten. Een wijziging van de Grondwet was daarvoor geen 

vereiste.59 Toch veranderde de CDU al snel van koers, zoals bleek uit het voorstel van 

senator Lummer. 

In de Senaat was geen meerderheid voor de plannen van Lummer. De fracties van 

de FDP (coalitiegenoot), SPD en de Alternative Liste (AL) waren sterk gekant tegen 

een wijziging van artikel 16. De SPD verweet de CDU eenzijdig de basisconsensus 

te beëindigen en de FDP zou een grondwetswijziging niet meemaken, zo luidde het 

commentaar.60 Leden van de Senaat waren niet overtuigd dat alleen een aanpassing 

van artikel 16 tot een verkorting van de asielprocedure zou kunnen leiden en misbruik 

van het asielrecht zou kunnen tegengaan. Er werd daarom gepleit voor het ten volle 

benutten van de bestaande wetgeving, dus binnen de grenzen van de Grondwet. Bij-

voorbeeld door het daadwerkelijk uitzetten van afgewezen asielzoekers, een versnel-

ling van de asielprocedure en een vereenvoudiging van het rechtsverloop.61 De FDP 

vroeg daarom, bij monde van afgevaardigde De Lange, om personele, organisatorische 

en structurele maatregelen. Alle mogelijkheden binnen de wet moesten volgens hem 

worden benut om de asielprocedure te versnellen.62 

De problemen in Berlijn vormden voor de afgevaardigden in de Senaat aanleiding 

om bij de regering in Bonn aan te dringen op maatregelen voor de asielproblematiek 

in het algemeen. De stad had immers al jaren met een hoge instroom te maken. Een 

maatregel die met betrekking tot de asielproblematiek in het algemeen gewenst was, 

was een versnelling van de asielprocedure. Een versnelling van de procedure zou de 

doorstroom van asielzoekers bevorderen en zo de asielprocedure ontlasten. Dergelijke 

wetgeving was op federaal niveau in voorbereiding, maar stuitte daar op veel kri-

tiek, waardoor de invoering werd vertraagd. Politici in Berlijn verweten politici in de 

Bondsdag passief toe te kijken. 

De mogelijkheid om aan de westzijde van de Muur grenscontroles uit te voeren 

was voor de Senaat geen optie. Een meerderheid pleitte voor een uitbreiding van de 

visumplicht als directe oplossing voor de problemen in Berlijn. Het visumbeleid was 

succesvol gebleken ten aanzien van de Tamil-asielzoekers (Wolken 1988:76). Omdat 

het visumbeleid op federaal niveau uitonderhandeld moest worden, drongen politici 

in Berlijn aan op een diplomatieke oplossing voor de problemen in hun stad. 

 

Politieke actoren in de Bondsdag
Net als in de Senaat van Berlijn werd het debat in de Bondsdag gedurende de crisis 

gedomineerd door de plannen van de CDU om artikel 16 te wijzigen. Maar ook in de 

Bondsdag was daar geen meerderheid voor. Bovendien waren de oppositiepartijen in 

de Bondsdag tegen een verkorting van de asielprocedure, een maatregel waarvan de 

Senaat van Berlijn wel een voorstander was. Alle politieke partijen, behalve de CDU/

CSU, waren tegen een hervorming van de Grondwet en distantieerden zich van de 

voorstellen om maatregelen aan te scherpen en artikel 16 aan te passen. Ook binnen 

de FDP-fractie in Bonn, coalitiegenoot van de CDU/CSU, was geen animo voor een 

wijziging van artikel 16. Het voorstel van de CDU/CSU-fractie zette veel kwaad bloed 

bij de andere politieke partijen. 

De voornaamste reden van de tegenstanders van een hervorming van artikel 16 

kwam voort uit de morele verplichting die politici voelden door het nazi-verleden van 

Duitsland. Hoewel grondwetswijzigingen op zichzelf geen gemakkelijke processen 

zijn, waren debatten over een wijziging van de Grondwet als het ging om staatsbur-

gerschap of de hereniging van Duitsland wel mogelijk. Artikel 16 werd als onaantast-

baar beschouwd. Op het ter discussie stellen van het recht op asiel rustte een taboe. 

Toen de discussie toch op gang kwam, ging deze gepaard met felle debatten waarin 

regelmatig werd verwezen naar nazi-Duitsland en de aankomende verkiezingen. De 

oppositie beschuldigde de CDU/CSU van ‘stemmingmakerij’, die tot een ‘opgehitste 

discussie’ had geleid. Problemen die moeten worden aangepakt ‘zijn er deze zomer 

zeker geweest. Dat waren de problemen met de DDR […] die vluchtelingen via de 

DDR-luchthaven Schönefeld naar Berlijn, Helmstedt en Berba brengt.’ Afgevaar-

digde Däubler-Gmelin (SPD) waarschuwde de bondskanselier: ‘Maak er geen ver-

kiezingscampagne van, maar help de gemeenten die in het bijzonder belast worden. 

Daarvoor is geen wetswijziging noodzakelijk.’63 Ook Hönes van de Grünen beschul-

digde de CDU/CSU ervan dat ze het asielprobleem als campagne-item gebruikten. 

‘Er gaat geen dag voorbij zonder dat de Christen-Democraten niet de ondergang van 

het vaderland bezweren als de vluchtelingenstroom niet daadkrachtig een halt toege-

roepen wordt. […] Wij zullen het grondrecht op asiel, een van de weinige politieke 

consequenties uit ons fascistisch verleden tegen alle aanvallen verdedigen. Dat is een 

vanzelfsprekendheid.’64 

Afgezien van het taboe was een meerderheid in de Bondsdag van mening dat een 

wijziging van de Grondwet de problemen in Berlijn niet zou oplossen. Door de grote 

weerstand tegen een grondwetswijziging was de regering genoodzaakt andere oplos-

singen voor het asielzoekersvraagstuk te vinden. Een meerderheid in de Bondsdag 

stuurde aan op een diplomatieke oplossing voor de problemen in Berlijn. Bovendien 

wilde zij dat het ‘spookdebat’ (FDP-afgevaardigde Baum) zou stoppen. Handhaving 

van de visumplicht werd gezien als de enige oplossing voor de problematiek in Ber-

lijn. 
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Behoudende oriëntatie
De oriëntatie van de politieke actoren tijdens deze crisis kan worden aangemerkt als 

behoudend. Er zijn diverse aanpassingen in het asielbeleid doorgevoerd, maar met 

behoud van de status-quo. Alle politieke partijen, behalve de CDU/CSU, wilden de 

Grondwet handhaven vanuit een plichtsgevoel op grond van het Duitse nazi-verle-

den. Alle partijen op zowel deelstaat- als federaal niveau waren bereid tot aanpassin-

gen van het beleid, zolang het maar binnen de kaders van het recht op asiel gebeurde. 

Een meerderheid in de Senaat van Berlijn drong aan op hervormingen en hoewel zij 

daarmee verder ging dat de Bondsdag, gold ook voor die hervormingen dat artikel 16 

gehandhaafd moest blijven. 

Uit de felle en emotioneel geladen debatten over artikel 16 blijkt een duidelijke 

stellingname van een meerderheid in de Senaat van Berlijn en in de Bondsdag tegen 

hervormingen. Zowel vanuit de Senaat van Berlijn als de Bondsdag is geen enkel 

initiatief ontplooid om alternatieve maatregelen voor te leggen. Vanuit de politiek is 

ten aanzien van de problematiek in Berlijn duidelijk aangestuurd op een diplomatieke 

oplossing om zo handhaving van het visumbeleid af te dwingen. 

De hypothese dat de kans op hervormingen in reactie op een institutionele crisis 

toeneemt wanneer de oriëntatie van (een aantal) (cruciale) stakeholders gericht is op 

hervormingen kan niet worden bevestigd. Het omgekeerde kunnen we wel bevesti-

gen: de kans op hervormingen in reactie op een institutionele crisis neemt af wanneer 

de oriëntatie van (een aantal) (cruciale) stakeholders behoudend is.

 

kader 4 
Behoudende oriëntatie blijkt uit: 

• Vanuit de politiek is ten aanzien van de problematiek in Berlijn duidelijk 

aangestuurd op een diplomatieke oplossing. Er is geen enkel initiatief 

genomen om hervormingen mogelijk te maken. 

• De wet op de asielprocedure werd zwaar bekritiseerd, waardoor de regering 

keer op keer werd teruggestuurd om de nieuwe wetgeving aan te passen. De 

wet is pas in het najaar van 1986 goedgekeurd. 

 

Geen rol voor de beleidsmakers en -uitvoerders
De beleidssector heeft tijdens deze crisis geen rol van betekenis gespeeld. Hoewel de 

Zentrale Sozialhilfestelle für Asylbewerber (ZSA) het aantal aanmeldingen van asiel-

zoekers niet aankon, is de dienst nooit onderwerp van discussie geweest. Organisato-

rische problemen binnen de beleidssector zoals de langdurige medische keuring die 

leidde tot vertragingen in de verdeling van asielzoekers over Duitsland of het verwijt 

dat het uitzettingsbeleid had gefaald en de asielprocedure te lang duurde, domineer-

den de discussie niet. Diverse respondenten bevestigen dat het debat tijdens de crisis 

vooral politiek van aard was. De problemen in het asielzoekersvraagstuk werden niet 

gezien als een organisatorisch vraagstuk, maar meer ideologisch benaderd. De discus-

sie tussen de politieke partijen ging voornamelijk over de normatieve vraag of artikel 

16 gewijzigd kon worden en minder over veranderingen of verbeteringen binnen de 

organisatie van de beleidssector. Beleidsmakers en -uitvoerders van de sector hebben 

dan ook geen noemenswaardige rol gespeeld in deze crisis. 

8.5 
Conclusie 

De directe aanleiding voor de crisis in het Duitse vreemdelingenbeleid was de enorme 

stijging van het aantal asielzoekers dat in de zomer van 1986 via Oost-Berlijn naar 

West-Berlijn reisde. De problematiek in Berlijn vormde voor de CDU de aanzet om 

artikel 16 van de Grondwet in de Bondsdag ter discussie te stellen. De discussie gaf 

aanleiding tot zeer verhitte debatten in zowel de Senaat als de Bondsdag. De crisis in 

het asielbeleid eindigde doordat de DDR toezegde het visumbeleid te zullen handha-

ven, dus zonder hervormingen, maar door reparatie. De crisis-hervormingthese kan 

voor deze casus dan ook niet bevestigd worden. Ondanks de sterke voorkeur van een 

aantal CDU/CSU-gezagsdragers voor een hervorming in de vorm van een aanpassing 

van artikel 16 bleek het niet mogelijk deze ook daadwerkelijk te realiseren. Voor deze 

crisis wordt geen enkele hypothese bevestigd. 

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het uitblijven van hervormingen in deze 

crisis. Ten eerste dat de enige oplossing voor de acute problemen die de aanleiding 

voor de crisis waren, in een diplomatieke oplossing lag, vanuit West-Duits perspectief 

althans. Omdat een verandering van de status van Berlijn voor niemand in de Bonds-

republiek een optie was (ook niet voor de op hervormingen gerichte gezagsdragers), 

waren de mogelijkheden van het crisismanagement beperkt. Er moest een oplossing 

gezocht worden binnen de bestaande institutionele structuur. Geen grensbewaking 

aan de westzijde van de Muur betekende dat het gat in de Berlijnse Muur alleen kon 

worden gedicht als de DDR haar medewerking zou verlenen. Om de hoog opgelopen 

spanningen tussen de twee Duitslanden te kunnen beëindigen werden op het hoogste 

politieke niveau via stille diplomatie onderhandelingen gevoerd tussen politici uit de 

Bondsdag enerzijds (zowel vanuit de regeringsfracties als vanuit de oppositie) en de 

Sovjet-Unie en de DDR anderzijds. De Bondsrepubliek moest ervoor zorgen dat het 

met de DDR overeengekomen visumbeleid ook voor West-Berlijn gehandhaafd zou 

worden. 
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Een tweede verklaring is de hindermacht van diverse stakeholders. Een meerder-

heid van de fracties in de Bondsdag en Bondsraad was tegen hervormingen. Ten eerste 

zag een meerderheid van de politici een grondwetswijziging niet als een oplossing 

voor de crisis. Ten tweede werd het recht op asiel als een fundamenteel grondrecht be-

schouwd. Een verandering van artikel 16 lag, vanwege het nazi-verleden, te gevoelig in 

de politiek. Het asielrecht was een onaantastbaar recht waaraan niets veranderd kon of 

mocht worden. Zonder steun van zowel coalitiegenoot FDP als oppositiepartij SPD 

waren grote hervormingen onmogelijk. De benodigde tweederde meerderheid voor 

een grondwetswijziging was zowel in de Bondsdag als in de Bondsraad uitgesloten. 

Wat kunnen we tot slot zeggen over hoe de verschillende actoren zich tijdens deze 

crisis tot elkaar verhielden? Tijdens deze crisis zijn verschillende oriëntaties bij ver-

schillende actoren waargenomen. Net als in de crisis ten aanzien van Tamil-asielzoe-

kers in Nederland blijken stakeholders, meer specifiek de volksvertegenwoordiging in 

de Bondsdag en Bondsraad, van doorslaggevend belang te zijn geweest. De weerstand 

was zo groot dat de fracties in de Bondsdag een voorstel tot hervormingen hebben 

kunnen verhinderen. De vraag of de Grondwet veranderd moest worden, bleef echter 

voor de CDU/CSU ‘op tafel liggen’ (Seiters). In het volgende hoofdstuk is te lezen 

hoe artikel 16 zeven jaar later toch kon worden gewijzigd. 

Noten 

1 Archiv der Gegenwart, 14-03-1986, p. 29714.
2 Al voor het einde van WO II was door de geallieerde leiders besloten Duitsland en Berlijn op te delen 

in drie bezettingszones om te voorkomen dat Duitsland zich opnieuw zou kunnen ontwikkelen tot 
een grootmacht. Frankrijk werd pas na de oorlog, op aandringen van Churchill, betrokken bij de 
besluitvorming over Duitsland (Boterman, 1996:360). Het geallieerde bevelhebberschap, bestaande uit 
Engeland, de Verenigde Staten, Frankrijk en de Sovjet-Unie, kwam op 11 juli 1945 voor het eerst bijeen. 
De Amerikanen kregen gezag over de stadsdelen Kreuzberg, Zehlendorf, Schöneberg, Steglitz, Tem-
pelhof en Neukölln; de Britten over Tiergarten, Charlottenburg, Spandau en Wilmersdorf; de Fransen 
over Wedding en Reinickendorf; de Russen over de stadsdelen Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, 
Tretow, Köpernick, Lichtenberg, Weissensee en Pankow. 

3 De invoering van een nieuwe munteenheid in de Amerikaanse en Engelse sector (met inbegrip van 
Berlijn) werd door de Sovjet-Unie afgewezen. De Russen interpreteerden de munthervorming als een 
ondermijning van de Geallieerde Controleraad. Het militaire bestuur van de Sovjet-Unie verbood de 
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9
Artikel 16 en een beperking van het asielrecht

9.1 
Inleiding 

Tot de verandering van de Grondwet op 1 juli 1993 kende Duitsland, in vergelijking 

met andere West-Europese landen, bijzondere wetgeving ten aanzien van asielzoekers. 

In de Grondwet (1949) stond onder artikel 16: ‘Politisch Verfolgte genießen Asyl-

recht’. Dit artikel gaf iedereen het recht om, zonder restricties, aanspraak te maken op 

de asielprocedure van Duitsland. Deze genereuze wetgeving was een direct gevolg van 

het nazi-verleden van Duitsland (Schönwalder, 1999:76). Duitsland voelde het als een 

morele plicht om een ruimhartig beleid te voeren voor vluchtelingen, maar naarmate 

het aantal asielzoekers in de jaren zeventig begon te stijgen, kwam het asielrecht steeds 

meer onder druk te staan. 

In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen lezen dat in 1986 het taboe op een 

discussie over het asielrecht in de Bondsdag werd doorbroken. Destijds was een her-

vorming van de Grondwet politiek onhaalbaar. Door aanpassingen van de asielproce-

dure en andere maatregelen in het asielbeleid kon de druk op het asielrecht tijdelijk 

verminderd worden en het artikel gehandhaafd blijven. Begin jaren negentig stond 

het asielrecht opnieuw ter discussie. De sterke stijging van het aantal asielzoekers in 

het herenigde Duitsland en een toename van extreem-rechts geweld kunnen daarvoor 

als directe aanleiding worden gezien. Net als in 1986 was de verdeeldheid over een 

aanpassing van het grondrecht op asiel groot. Desalniettemin was een beperking van 

het asielrecht begin jaren negentig wel mogelijk. 

De felle politieke debatten en massale demonstraties tegen een achtergrond van 

honderdduizenden asielzoekers, vreemdelingenhaat, geweld en internationale kritiek 

leidden tot een institutionele crisis in het asielbeleid. Volgens Schönwalder (1999:77) 

kan deze periode, begin jaren negentig, zelfs als een van de meeste hevige politieke 

controverses in het naoorlogse Duitsland worden gezien. Centraal tijdens deze crisis, 

die zich grofweg van de zomer van 1991 tot en met januari 1993 afspeelde, stond de 
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hervorming van artikel 16 van de Grondwet, het fundament van de asielsector en 

haar beleid. Het opnieuw ter discussie stellen van artikel 16 leidde zowel politiek als 

maatschappelijk tot controversiële en zeer emotionele debatten waarbij de verschil-

lende partijen tot op het bot toe verdeeld waren over het asielzoekersvraagstuk. Het 

politiek-historische element van het grondrecht op asiel speelde daarbij een grote rol. 

De fundamentele inhoudelijke verschillen hebben een hervorming van de Grondwet 

niet kunnen tegenhouden. De crisis eindigde met een hervorming van artikel 16 van 

de Grondwet. Het recht op asiel werd beperkt door verschillende voorwaarden in het 

grondwetsartikel vast te leggen. 

In de volgende paragraaf wordt aangetoond dat er begin jaren negentig sprake was 

van een institutionele crisis in het asielbeleid. Paragraaf 3 gaat in op diverse ontwik-

kelingen tijdens de crisis om het verloop van de crisis in het najaar van 1991 en het 

jaar 1992 beter te kunnen begrijpen. Vervolgens wordt in paragraaf 4 aangetoond dat 

de crisis een institutionele hervorming tot gevolg heeft gehad. In paragraaf 5 wordt 

deze hervorming nader verklaard door de oriëntaties van de verschillende actoren te 

bespreken. Tenslotte worden in paragraaf 6 de conclusies voor deze casus getrokken. 

9.2 
Institutionele crisis: een explosieve stijging van het aantal asielzoekers

Begin jaren negentig, na de hereniging van Oost- en West-Duitsland, kreeg Duitsland 

te maken met verschillende problemen: hoge kosten als gevolg van de hereniging, 

hoge werkloosheid onder de bevolking en een explosieve groei van het aantal asielzoe-

kers. Hoewel de diverse problemen aanzienlijk waren, domineerde het thema asiel-

zoekers van zomer van 1991 tot mei 1993 het politieke en maatschappelijke debat en 

de berichtgeving in de kranten (Schönwalder, 1999:85; Marshall, 1996:6; Koopmans, 

1996). De stijging van het aantal asielzoekers was begin jaren negentig explosief en 

extreem groot. De cijfers tonen dat ook aan. Nooit eerder had Duitsland met zoveel 

asielzoekers te maken gehad. 

Aantal asielzoekers in Duitsland 

Jaar Aantal 

1990 193.063

1991 256.112

1992 438.191

1993 322.599

Bron: BAFl Nurnberg

Deze toename ging gepaard met intolerantie van de Duitsers ten aanzien van vreem-

delingen. Begin jaren negentig was eveneens sprake van een sterke toename van ge-

weld door gewelddadige racistische en extreem-rechtse groepen (Koopmans, 1999). 

Steeds vaker kwam het tot gewelddadige aanslagen gericht tegen asielzoekers en bui-

tenlanders in het algemeen. Geweld tegen buitenlanders was geen nieuw fenomeen 

voor Duitsland, maar de toename ervan begin jaren negentig was bijzonder groot. 

Aantal geweldsdelicten tegen vreemdelingen in Oost- en West-Duitsland 
West Oost Totaal 

1991 2.031    395 2.426

1992 5.174 1.162 6.336

1993 6.181    540 6.721

Bron: Schriftelijke mededelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1994). 

Het geweld was voornamelijk gericht tegen vreemdelingen in het algemeen en niet 

specifiek tegen asielzoekers. Toch vormde het extreem-rechtse geweld een belangrijk 

onderdeel van de crisis. Zowel de voor- als tegenstanders van een grondwetswijzi-

ging grepen het geweld aan ter rechtvaardiging van hun eigen standpunten (Prantl, 

1994:145). Regeringspartij CDU/CSU was van mening dat de gewelddadigheden het 

gevolg waren van de toename van het aantal asielzoekers. De SPD daarentegen was 

van mening dat het geweld van extreem-rechts werd aangemoedigd door politici die 

bleven benadrukken dat asielzoekers en buitenlanders een groot probleem waren voor 

Duitsland. De partijen stonden in dit opzicht lijnrecht tegenover elkaar. 

Hoyerswerda: rechts-extremistische aanslagen
De rechts-extremistische aanslag in de Oost-Duitse stad Hoyerswerda (Sachsen) is 

een van de ergste aanslagen tegen vreemdelingen in Duitsland sinds de Tweede We-

reldoorlog. De aanslag in Hoyerswerda, die wereldnieuws was, werd vergeleken met 

de Rijkskristalnacht (Prantl, 1994:145). De aanslag was niet specifiek gericht tegen 

asielzoekers, maar tegen vreemdelingen in het algemeen. Toch werd deze aanslag met 

name door CDU/CSU-politici gezien als bewijs dat drastische maatregelen noodza-

kelijk waren om de asielzoekersproblematiek te kunnen oplossen. 

Op 17 september 1991 vielen ongeveer vierhonderd rechts-radicalen met benzi-

nebommen een woonhuis in Hoyersweda aan, waar voornamelijk Vietnamezen en 

Mozambikanen woonden. De volgende dag werden met stenen en flessen de ramen 

ingegooid, waarbij meerdere asielzoekers gewond raakten. Omwoners uitten zich 

solidair met de skinheads en riepen leuzen als ‘Ausländer raus’, ‘Deutschland den 

Deutschen’ en ‘Sieg Heil’.1 Uit voorzorg werden 230 asielzoekers overgebracht naar 
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een andere stad. Enkele tientallen hooligans werden door de politie opgepakt. De 

ongeregeldheden hielden enkele dagen aan. 

Kort na Hoyerswerda werden nieuwe aanslagen gepleegd. Een asielzoekerscen-

trum in Hunxe (Nordrhein Westfalen) werd bestookt met vuurbommen, waarbij twee 

Libanese meisjes levensgevaarlijk gewond raakten (Schönwalder, 1999:84). In Bremen 

vonden eveneens rellen plaats naar aanleiding van een ultra-rechtse verkiezingsover-

winning in september 1991. De geweldsuitbarsting in september 1991 kan als het begin 

van de crisis worden gezien. 

Maatschappelijke onrust
Het extreem-rechtse geweld werd zowel politiek als maatschappelijk krachtig veroor-

deeld. Mede omdat het geweld onder aanmoediging van burgers had plaatsgevonden, 

was de onthutsing in de Duitse samenleving groot. Het xenofobe geweld leidde tot 

massale acties en demonstraties om aan de buitenwereld te laten zien dat er niet al-

leen een ‘slecht’ Duitsland bestond. Immigratie, etnische minderheden en xenofobie 

vormden al vóór de crisis, in het eerste half jaar van 1990, in Duitsland het op één 

na belangrijkste thema van protestmobilisatie. 28 procent van alle protesten hadden 

op deze thema’s betrekking (Koopmans, 1999:629). Maar ook tijdens de crisis waren 

protestacties een constante factor, inclusief de grootste demonstraties in de naoorlogse 

geschiedenis van Duitsland (zie Koopmans, 1996).2 Er is niet alleen gedemonstreerd 

tegen het extreem-rechtse geweld, maar in een later stadium van de crisis ook voor en 
tegen de hervormingsplannen van de regering. Asielzoekers werden door de Duitse 

bevolking dan ook als een van de grootste maatschappelijke problemen ervaren. Tus-

sen januari en juni 1991 vond 1 tot 2 procent van de bevolking asielzoekers en asiel het 

belangrijkste probleem van de Bondsrepubliek.3 In september en oktober 1991 was dat 

respectievelijk 22 en 43 procent.4 Gedurende 1992 bleef het onderwerp asielzoekers het 

grootste probleem voor de Duitse bevolking, veel groter dan het rechts-extremisme, 

werkloosheid en problemen in voormalig Oost-Duitsland. 

Politieke aandacht 
De toename van het aantal asielzoekers en de gewelddadigheden tegen vreemdelingen 

resulteerden in extra parlementaire aandacht voor het asielzoekersvraagstuk. In de 

Bondsdag zetelde de regering van CDU/CSU en FDP. De zetels tijdens de twaalfde 

Wahlperiode (1990-1994) waren als volgt tussen de politieke partijen verdeeld: CDU/

CSU (319), SPD (239), FDP (79), PDS5 (17) en Bündnis 90/Die Grünen (8). Debat-

ten in de Bondsdag werden gedomineerd door de vraag of artikel 16 wel of niet moest 

worden gewijzigd. 

In het debat naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hoyerswerda werd slechts 

zijdelings op de aanslagen ingegaan. Net als de Duitse bevolking waren politici ge-

schokt door de gebeurtenissen in Hoyerswerda. Hoewel het geweld sterk werd ver-

oordeeld, toonden enkele politici begrip voor het gevoel van overbelasting onder de 

bevolking. Dat bleek tijdens het emotionele debat in de Bondsdag op 25 september 

1991 naar aanleiding van Hoyerswerda en andere extreem-rechtse aanslagen. Afgevaar-

digde Gerster van de CDU verwoordde het als volgt: 

‘Maar, dames en heren, we moeten ook inzien dat de oorzaak erin gele-

gen is dat de mensen zich vaak overbelast voelen. Zij voelen zich over-

belast omdat ze geloven - en met recht - dat ons asielrecht misbruikt 

wordt. Dat is het geval wanneer rond tweederde van alle asielzoekers 

noch politiek vervolgden zijn, noch door de Vluchtelingenconventie 

van Genève of op andere humanitaire gronden tegen uitzetting be-

schermd worden. Niettemin komen zij hier en blijven zij hier.’6 

Hoewel het geweld in Hoyerswerda zowel tegen asielzoekers als tegen buitenlanders in 

het algemeen was gericht, bracht de CDU/CSU de toename van het aantal asielzoe-

kers in direct verband met de toename van het extreem-rechtse geweld. Als gevolg van 

de gebeurtenissen in Hoyerswerda werd wederom de vraag gesteld hoe het misbruik 

van het asielrecht moest worden opgelost. Voor de CDU/CSU was daarop maar één 

antwoord mogelijk, namelijk een hervorming in de zin van een wijziging van artikel 

16 - het grondrecht op asiel. De SPD was tegen een dergelijke hervorming en beschul-

digde de CDU/CSU ervan dat zij partijpolitieke voordelen probeerde te halen uit het 

asiel- en vreemdelingenbeleid. ‘Ik heb sinds 1980 geen verkiezingscampagne7 meege-

maakt waarbij het asielthema door u niet als een wapen tegen de SPD is gebruikt,’ 

sprak Schreiner van de SPD. 8 Bovendien beschuldigde hij de CDU/CSU van het 

bewust aanwakkeren van haat: 

‘U wakkert bewust nationaal-socialistische stemmingen aan. U schudt 

herinneringen wakker aan de meest duistere periode in de Duitse ge-

schiedenis. […] U misbruikt buitenlanders in het algemeen en draagt 

daarmee fors bij aan de aanwakkering van agressie tegen buitenlan-

ders.’9

Na het debat naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hoyerswerda volgden vele 

debatten over de asielzoekersproblematiek in de Bondsdag. Zowel het aantal zittingen 

in de Bondsdag met het asielbeleid als onderwerp, alsook het aantal schriftelijke en 

mondelinge vragen over asielzaken nam sterk toe (zie bijlagen). Tijdens de diverse 
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debatten beschuldigden de politieke partijen elkaar van slecht beleid en partijpolitieke 

overwegingen. Voorstanders van een grondwetswijziging voerden aan dat op grote 

schaal misbruik werd gemaakt van het asielrecht. Verandering van artikel 16 zou zowel 

een einde maken aan het misbruik als aan het geweld. De problematiek werd door de 

CDU/CSU op een dusdanige manier gebracht dat een hervorming van artikel 16 als 

enige mogelijkheid werd gezien om een einde aan de crisis te maken. Deze boodschap 

van de CDU/CSU vond gehoor onder de bevolking. De SPD probeerde uit te leg-

gen dat het asielzoekersvraagstuk een stuk complexer in elkaar zat dan de CDU/CSU 

deed voorkomen. Net als tijdens de crisis in 1986 gingen de debatten gepaard met veel 

emoties. 

 

Organisatorische problemen
In 1991 liep het aantal asielzoekers dat Duitsland binnenkwam op tot boven de 

256.000. Dit leidde tot aanzienlijke knelpunten in het beleid. Naarmate de groei van 

het aantal asielzoekers bleef aanhouden, kregen steden en gemeenten te maken met 

een tekort aan opvangplaatsen, zoals bijvoorbeeld in Bremen het geval was. Volgens 

de verdeelsleutel voor asielzoekers zou Bremen maandelijks 165 asielzoekers moeten 

opvangen. In 1991 waren dat er maandelijks veel meer, alleen al in juni kwamen 600 

asielzoekers naar de stad. Burgemeester Wedemeier (SPD) besloot een plafond van 

300 per maand in te stellen en geen Polen en Roemenen meer toe te laten. Het was 

een statement van de burgemeester om de andere deelstaten, waar minder asielzoekers 

naartoe kwamen, te dwingen meer asielzoekers op te nemen. De burgemeester was 

geïrriteerd over de houding van enkele door de CDU/CSU geregeerde deelstaten. 

Volgens Wedemeier waren deze deelstaten bewust terughoudend om gezamenlijk de 

lasten te dragen, met als doel de discussie over het grondrecht op asiel gerechtvaardigd 

te houden. Wedemeier was zelf tegen een aanpassing van artikel 16.10 

Niet alleen in de opvang van asielzoekers waren moeilijkheden ontstaan, maar ook 

bij de betrokken uitvoerende diensten. Bijvoorbeeld bij de instantie voor de erkenning 

van asielverzoeken, het Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
(BAFl). De dienst had te maken met logistieke problemen in verband met de verde-

ling van asielzoekers over Duitsland. Bovendien was er een tekort aan personeel. De 

asielprocedure nam steeds meer tijd in beslag en de achterstand in de afhandeling van 

asielverzoeken liep op tot boven de 250.000 aanvragen (Bierwirth, 1994:256). ‘Alleen 

al door het woord asiel te noemen zat men drie jaar in de procedure.’11 Met name de 

in de Grondwet vastgelegde beroepsmogelijkheden leverden een procedure van jaren 

op. Er waren vier verschillende rechterlijke instanties betrokken bij de asielprocedure 

waarbinnen een asielzoeker twee verschillende procedures kon volgen. Daardoor was 

het in het meest extreme geval mogelijk dat een asielzoeker pas na acht gerechtelijke 
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beslissingen uitsluitsel kreeg over het asielverzoek.12 Door de stijging van het aantal 

asielzoekers werden keer op keer aanpassingen van richtlijnen doorgevoerd waardoor 

gerechtshoven in de problemen kwamen. Een snelle en tegelijkertijd grondige en eer-

lijke toetsing van een asielaanvraag kon niet meer worden gegarandeerd. Bovendien 

werden afgewezen asielzoekers nauwelijks uitgezet. Van iedere honderd asielzoekers 

werd ongeveer zeven procent toegelaten en slechts drie procent uitgezet.13 Maar liefst 

89 procent van de asielzoekers verbleef voor langere tijd in de opvang. De gemeenten 

en steden raakten daardoor steeds meer overbelast. 

Ondanks de problemen in de asielprocedure en de kritiek op het falende terug-

keerbeleid domineerden deze problemen het maatschappelijke en politieke debat niet. 

De BAFl en de gerechtshoven werden nauwelijks bekritiseerd. De kritiek was met 

name gericht op de wetgeving zelf, artikel 16. De wetgever, de politiek, werd daarvoor 

verantwoordelijk gehouden. 

Media-aandacht 
De Duitse media schreven over de asielzoekersproblematiek en het rechts-extremisti-

sche geweld. In de maanden na de aanslag op Hoyerswerda berichtten kranten bijna 

dagelijks over tenminste één criminele daad tegen vreemdelingen.14 Maar ook de an-

dere aanslagen (zie paragraaf 3) leidden tot extra veel media-aandacht (zie bijlagen). 

Süddeutsche Zeitung en Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Uit het mediaonderzoek van Koopmans (1996) naar politieke uitingen in het kader 

van immigratie in de links-liberale krant de Frankfurter Rundschau (1990-1994) blijkt 

dat het thema asielpolitiek hoog scoorde.15 Politieke uitlatingen over asielbeleid vorm-

den 73,8 procent van alle uitlatingen in het kader van immigratie. Daarnaast betrof 7,3 

procent het onderwerp immigratie in het algemeen, 4,6 procent het Aussiedler-beleid 

en 14,3 procent het minderhedenbeleid. Meer dan 70 procent van alle uitlatingen zijn 

terug te voeren op overheidsinstituties en politieke partijen.16 Met name politieke 

partijen op federaal niveau en vanuit de regeringen in de verschillende deelstaten 

domineerden het debat. In het debat werd voornamelijk gesproken over de vraag of 

artikel 16 wel of niet hervormd moest worden. Mogelijkheden voor een tussenweg of 

een andere oplossing kwamen nauwelijks uit het debat naar voren. 

Crisis in het vreemdelingenbeleid 
In het najaar van 1991 ontwikkelde zich een institutionele crisis in het vreemdelin-

genbeleid. Zowel het sterk stijgende aantal asielzoekers als de stijging van het ex-

treem-rechtse geweld kunnen als aanleiding voor de crisis worden gezien. De afname 

van de legitimiteit voor een ruimhartig asielbeleid werd met name zichtbaar na de 

aanslagen in Hoyerswerda. De uitbarsting van geweld gaf aanleiding tot extra veel 

aandacht voor de problematiek en rechtvaardigde een nieuwe discussie over artikel 

16 van de Grondwet. Door het pleidooi van regeringspartij CDU/CSU om artikel 16 

te hervormen werd het fundament, de institutionele structuur van de asielsector ter 

discussie gesteld. Vanuit de regering werd voortdurend benadrukt dat een hervorming 

van het asielrecht de enige oplossing voor de crisis was. Verschillende deelstaten en 

gemeenten, waar de opvangproblemen niet meer te overzien waren, voerden de druk 

om veranderingen door te voeren op. Maar ook vanuit de bevolking klonk de roep om 

een beperkter asielrecht. Die roep werd gevoed door de aanhoudende stroom asielzoe-

kers, het vermeende misbruik van het asielrecht en het geweld tegen buitenlanders. 

Maar ook door signalen vanuit de uitvoerende instanties, zoals de rechtbanken die 

een grondige toetsing van een asielverzoek niet meer konden garanderen. Alle aan-

dacht voor de asielzoekersproblematiek, zowel politiek als maatschappelijk, toont aan 

dat het asielzoekersvraagstuk vanaf najaar 1991 en gedurende 1992 het belangrijkste 

onderwerp was. 

kader 1

Institutionele crisis blijkt uit de combinatie van: 

• Een verhoogde mate van maatschappelijke onrust, die gepaard ging met 

diverse demonstraties. 

• Een duidelijke toename van politieke aandacht in de Bondsdag voor het 

thema asiel. 

• Een duidelijke toename van de berichtgeving over de 

asielzoekersproblematiek in de media. 

• Duidelijke pieken in de aandacht voor de problematiek (zie bijlagen). 

De aandacht was negatief en er was een duidelijke vraag om actie. 

9.3 
Tussentijdse hervorming en meer extreem-rechts geweld

Door de sterke stijging van het aantal asielzoekers stonden de CDU/CSU enerzijds 

en de SPD en FDP anderzijds lijnrecht tegenover elkaar. Het politiek zeer gevoelige 

onderwerp riep veel emoties op. Het Duitse nazi-verleden speelde dan ook een grote 

rol tijdens de crisis. Alle politieke partijen waren het erover eens dat de snelle stijging 

van het aantal asielzoekers een halt moest worden toegeroepen, maar over de manier 

waarop dat moest gebeuren liepen de meningen sterk uiteen. De verdeeldheid tussen 

de politieke partijen splitste het politieke veld in twee kampen: voor of tegen hervor-

ming van de Grondwet. 

De ontwikkelingen in het asielvraagstuk waren voor de CDU/CSU aanleiding om 

het asielrecht opnieuw ter discussie te stellen. De partij was van mening dat de morele 

plicht niet langer als argument kon dienen. Duitsland moest de maatschappelijke ver-

andering onder ogen zien en toegeven dat de ruimhartige asielwetgeving niet langer 

stand kon houden. Hoewel binnen de CDU/CSU-partij onenigheid bestond over de 

mate waarin het asielrecht moest worden beperkt, was de partij eensgezind over de 

noodzaak van een hervorming van artikel 16. 

De andere politieke partijen waren een heel andere mening toegedaan. FDP, SPD 

en Bündnis 90/Die Grünen waren tegen een grondwetshervorming. Deze partijen 

bleven vasthouden aan een oplossing op Europees niveau.17 Bovendien waren zij van 

mening dat binnen de huidige wetgeving nog mogelijkheden waren om de asielpro-

blematiek op te lossen. Afgezien van de vorm waarbinnen een eventuele hervorming 

gestalte zou moeten krijgen, bleven deze partijen van mening dat Duitsland ten aan-

zien van asielzoekers moreel verplicht was een ruimhartig beleid te voeren.18 
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Tussentijds besluit: het asielcompromis van oktober 1991 
De ontwikkelingen in het asielvraagstuk leidden tot problemen in de gemeenten en 

steden, maar ook in de gehele keten van organisaties die belast waren met de uitvoe-

ring van het beleid. CDU/CSU, FDP en SPD waren het er dan ook over eens dat 

het asielbeleid hervormd moest worden. Om grootschalige veranderingen te kun-

nen doorvoeren waren de verschillende politieke partijen van elkaar afhankelijk (zie 

hoofdstuk 4). Daarbij kwam dat het geweld tegen allochtonen en asielzoekers inter-

nationaal tot negatieve reacties had geleid. Dat had tot gevolg dat de belangrijkste 

tegenspelers in de Duitse binnenlandse politiek toenadering tot elkaar zochten in het 

asielvraagstuk.19 

Ondanks grote verschillen in opvatting over de wijze waarop de crisis moest wor-

den opgelost, bleven de politieke partijen dus met elkaar in gesprek. Zo kwamen op 

10 oktober 1991 kopstukken20 van de CDU/CSU, FDP en SPD een versnelling van 

de asielprocedure zonder grondwetswijziging overeen. Hoewel de CDU/CSU geen 

vertrouwen had in veranderingen binnen de grenzen van de bestaande Grondwet, 

werd na een negen uur durende discussie het zogenoemde Asylkompromis gesloten. 

Het compromis stelde een wezenlijke verandering en radicale verkorting van de asiel-

procedure voor. De nieuwe ‘Gesetz zur Beschleunigung der Asylverfahren’ (Wet ter 

versnelling van de asielprocedure)21 verplichtte alle deelstaten de opvangcapaciteit met 

vijfhonderd plaatsen uit te breiden.22 In deze opvanglocaties zou meteen besloten wor-

den of het verzoek duidelijk ongegrond was (op dat moment veertig procent van alle 

gevallen), voordat verspreiding over Duitsland zou plaatsvinden. Op die manier zou 

het mogelijk zijn om binnen zes weken een beslissing over een asielverzoek te nemen 

(Marshall, 1992:261).23 Bovendien zouden asielzoekers, indien het asielverzoek werd 

afgewezen, binnen zes weken het land worden uitgezet (Prantl, 1994:148). Daartoe zou 

er meer uitvoerend personeel op federaal niveau komen. 

In februari 1992 debatteerde de Bondsdag over de nieuwe wetgeving. Hoewel de 

CDU/CSU had ingestemd met de hervorming, bleef zij een verandering van het asiel-

recht als enige oplossing voor de crisis zien.24 Ruim een maand na het debat vond 

een openbare hoorzitting van deskundigen plaats. Tijdens deze öffentliche Anhörungen 

mogen deskundigen en organisaties hun standpunt in de Bondsdag kenbaar maken. 

Wanneer het een wetsontwerp betreft waarvan de materie vaktechnisch ingewikkeld 

is en daarbij politiek omstreden, wordt een openbare hoorzitting georganiseerd waar-

voor deskundigen en belangenbehartigers worden uitgenodigd. Het doel van deze 

hoorzittingen is over het algemeen om een ontwerp of onderwerp in de openbaarheid 

te brengen en via de media steun voor het wetsontwerp te verwerven. De verschillende 

fracties bemoeien zich nadrukkelijk met de keuze van deskundigen, omdat de hoor-

zittingen zowel risico’s als kansen met zich meebrengen. Er worden zowel deskundi-

gen uitgenodigd die vóór het ontwerp zijn, als deskundigen die tegen zijn (Schick en 

Zeh, 2001:97,98). 

In totaal 27 deskundigen, waaronder rechters, professoren en vertegenwoordigers 

van maatschappelijke organisaties, beoordeelden het wetsvoorstel als onuitvoerbaar 

en grondwettelijk bedenkelijk. Door deze forse kritiek was nieuw overleg tussen ver-

schillende politici en minister van Binnenlandse Zaken Seiters noodzakelijk. Nadat 

enkele aanpassingen waren aangebracht, werd het wetsvoorstel eind juni aangenomen 

en trad de wet 1 juli 1992 in werking.25 Met deze nieuwe wetgeving zou het volgens 

de FDP en SPD mogelijk worden om zeer snel een beslissing te nemen in het geval 

van een duidelijk ongegrond asielverzoek. De wet had alleen kans van slagen wan-

neer effectief zou worden samengewerkt tussen federaal en deelstaatniveau. Deze sa-

menwerking maakte echter bij voorbaat al weinig kans, aangezien de wet minder of 

geheel niet werd gesteund door CDU/CSU-politici in de verschillende deelstaten. 

Tegenstanders van de nieuwe wet waren onder anderen de minister-president Teufel 

(CDU) van Baden Württemberg en minister van Binnenlandse Zaken Stoiber (CSU) 

van Beieren. Zowel Beieren als Baden Württemberg lieten een aantekening maken 

dat zij de verkorting van de asielprocedure ‘absoluut onrealistisch, om niet te zeggen 

lachwekkend’ vonden. De wet zou volgens hen niet uitvoerbaar zijn.26 Stoiber stemde 

toch in met de nieuwe wet ‘om het proces en in het bijzonder ook het proces van de 

grondwetsverandering niet te verstoren.’27 Stoiber was er kennelijk van overtuigd dat 

een hervorming van de grondwet er zou komen. Ook op federaal niveau was er onder 

CDU/CSU-politici nauwelijks vertrouwen in de nieuwe wet. De partij bleef ondanks 

de nieuwe wet pleiten voor hervorming van de Grondwet. 

De uitvoerders van het vreemdelingenbeleid vonden de nieuwe wetgeving absurd. 

Zij karakteriseerden de verwachtingen als ‘pure illusie’. Zelfs wanneer meer mensen 

in dienst zouden worden genomen, was het zogenoemde ‘zes-wekenmodel’ onuit-

voerbaar.28 Rechters lieten al één dag na de invoering weten dat versnelling van de 

procedure in de meeste gevallen niet mogelijk was.29 Het gebrek aan vertrouwen in 

de nieuwe wet was binnen de beleidssector dus groot. Bovendien bestond in de door 

de CDU/CSU geregeerde deelstaten niet de politieke wil om de nieuwe wet tot een 

succes te maken. In de praktijk bleken de doelstellingen onhaalbaar. De deelstaten 

konden niet voldoen aan de uitbreiding van de opvangcapaciteit; op federaal niveau 

bleek men niet in staat voldoende mensen te vinden om de nieuwe wet uit te voeren 

(Marshall, 1992:261). 

De uitvoering van de wet werd nog eens extra bemoeilijkt door de oorlog op de 

Balkan. In de maanden juli en augustus 1992 kwamen veertigduizend asielzoekers uit 

voormalig Joegoslavië naar Duitsland. De opvang kwam daardoor nog meer onder 

druk te staan. De discussie over een grondwetshervorming bleef na de invoering van 
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de nieuwe wetgeving dan ook bestaan. 

Nog meer extreem-rechts geweld: Rostock (Lichtenhagen)
Tussen 22 en 27 augustus 1992 vonden diverse rechts-extremistische aanslagen en rel-

len plaats in het stadsdeel Lichtenhagen van Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). 

Een steeds groter wordende groep rechts-radicalen viel een opvangcentrum voor asiel-

zoekers en een onderkomen voor Vietnamese gastarbeiders aan. Het asielzoekerscen-

trum lag midden in een woonwijk en was totaal overbelast. Het centrum, waar circa 

driehonderd mensen verbleven, zag zich dagelijks met meer asielzoekers geconfron-

teerd. Omdat er in het centrum geen plaats meer was, werden asielzoekers gedwongen 

om in de groenvoorzieningen voor het centrum te kamperen, zonder onderdak en 

sanitaire voorzieningen. Een groot deel van de burgers van Lichtenhagen beklaagde 

zich over deze situatie. 

Op 22 augustus verzamelden zich circa tweehonderd skinheads en duizend buurt-

bewoners voor het asielcentrum. 35 politiemensen stonden tegenover de relschoppers, 

die stenen en molotovcocktails gooiden. De volgende avond herhaalden de ongere-

geldheden zich. Er stonden nu vijfhonderd skinheads tegenover vierhonderd politie-

mensen. Onder de toekijkende menigte heerste een ‘feeststemming’, men scandeerde 

‘Deutschland den Deutschen’ en ‘Auländer raus’. Op 24 augustus werden de asielzoe-

kers geëvacueerd. De gebeurtenissen in Rostock werden door minister Seiters onmid-

dellijk aangegrepen om zijn standpunt in de asielproblematiek nog eens te herhalen. 

Op een persconferentie in Rostock zei hij: ‘De interventies hebben laten zien dat de 

huidige wetgeving niet voldoende is. Het hoofdzakelijke probleem, de oncontroleer-

bare stroom van economische vluchtelingen, met name uit Oost-Europa, kan alleen 

met een aanscherping van de asielwetgeving aangepakt worden.’30 

In de nacht van 24 op 25 augustus kwam het wederom tot ongeregeldheden. Er 

was te weinig politie ter plaatse om de ongeveerd achthonderd rechts-radicalen uit 

verschillende delen van Duitsland en drieduizend toeschouwers in bedwang te hou-

den. Toch sloeg het hoofd van politie, Kordus, het aanbod van de bondsminister van 

Binnenlandse Zaken, voor extra eenheden van de Bundesgrenzschutz31 af. Vanwege de 

gevaarlijke situatie die in de loop van de avond voor de politie was ontstaan, werden 

de manschappen teruggetrokken. Ondertussen was Kordus uren lang onbereikbaar. 

Rechts-radicalen staken die avond zowel het asielzoekerscentrum als het naastgelegen 

onderkomen voor Vietnamezen, het ‘Zonnebloemenhuis’, in brand. Alle aandacht 

ging uit naar het asielzoekerscentrum en niet naar het huis van de Vietnamezen. Zo’n 

honderd Vietnamezen en een televisieploeg van de ZDF konden ternauwernood aan 

de vlammen ontsnappen. Door de aanwezige mensenmassa was de brandweer enkele 

uren niet in staat om bij de brand te komen. Die nacht gingen de gevechten tot half 

twee door. Doordat een menigte toekijkende en sympathiserende burgers de aanval-

lers steeds liet onderduiken, konden telkens opnieuw aanvallen uitgevoerd worden. 

Het bleef nog twee nachten onrustig. Circa duizend relschoppers vielen nu niet langer 

de vreemdelingen aan, maar alleen nog de politie en de marechaussee.32 

Het feit dat deze aanslagen en rellen dagen konden duren, leidde tot grote ver-

ontwaardiging onder de Duitsers en resulteerde in felle maatschappelijke en politieke 

debatten. De politie kreeg zware kritiek te verduren, omdat zij te laat zou hebben 

ingegrepen en zich onvoldoende zou hebben voorbereid. Van een verrassing kon geen 

sprake zijn, er was immers een demonstratie aangekondigd en de actie was naar het 

zich liet aanzien voorbereid. Tijdens de ongeregeldheden was veel te weinig politie 

ingezet. Het gebrekkige ingrijpen van de politie, dat door een deel van de politiek 

en van de bevolking als een belangrijke oorzaak werd gezien van de langdurige on-

geregeldheden, leidde tot felle kritiek op minister van Binnenlandse Zaken Kupfer 

(CDU) van Mecklenburg-Vorpommern en op het functioneren van de politie.33 In de 

Bondsdag werd het aftreden van Kupfer geëist, maar zo ver kwam het niet. Er werd 

besloten een parlementaire commissie in te stellen om het optreden van de politie 

tijdens de rellen te onderzoeken. Op 29 augustus vond er een vredige demonstratie 

plaats in Lichtenhagen. Rond de vijftienduizend demonstranten gingen de straat op 

om te demonstreren tegen vreemdelingenhaat en geweld tegen buitenlanders. 

Opeenstapeling van problemen
Na de rechts-extremistische aanslagen in Rostock volgde een reeks aanslagen in heel 

Duitsland, gericht tegen asielzoekers en andere in Duitsland wonende buitenlanders. 

Dit leidde tot steeds meer demonstraties tegen vreemdelingenhaat en geweld. Tijdens 

de protestacties kwam het ook wel eens tot felle discussies tussen de demonstranten 

onderling. Daarbij beschuldigde de ene groep demonstranten de andere ervan alleen 

te protesteren tegen het geweld, terwijl zijzelf zowel tegen het geweld demonstreerde 

als tegen het voorstel om artikel 16 af te schaffen. Net als de politiek was ook de sa-

menleving verdeeld over de vraag of artikel 16 wel of niet moest worden gewijzigd. 

Tijdens een demonstratie in Berlijn, waaraan 350.000 mensen deelnamen, leidde deze 

verdeeldheid bijna tot een confrontatie onder de demonstranten.34 

Naarmate de crisis voortduurde, nam de ontevredenheid onder de bevolking over 

het asielbeleid toe. Langzamerhand werden de politici, zowel van de regering als de 

oppositie, als onbekwaam beschouwd.35 Ook vanuit het buitenland kwam scherpe 

kritiek op de passieve houding van politie en justitie.36 Japanse en andere buitenlandse 

investeerders dreigden niet meer in Duitsland te investeren als het geweld niet zou op-

houden. De komst van zoveel asielzoekers bedreigde niet alleen de interne stabiliteit 

van Duitsland, maar ook de externe relaties (Martin, 1998:20).
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Het aantal asielzoekers was in 1992 nog sterker toegenomen dan in 1991. Alleen 

al in de eerste acht maanden kwamen er omstreeks 274.000 asielzoekers naar Duits-

land. Dat was een toename van 94 procent ten opzichte van de eerste acht maanden 

van 1991. Bovenop de sterke stijging van het aantal asielzoekers en de toename van 

het geweld tegen vreemdelingen kwam de moeizame invoering van de wetgeving ter 

versnelling van de asielprocedure. Bij de dienst die verantwoordelijk was voor de uit-

voering van de asielprocedure, de BAFl, heerste chaos. De toegezegde 2400 arbeids-

plaatsen konden nauwelijks worden opgevuld. De beloofde nieuwe apparatuur werd 

niet geleverd en er waren grote vertragingen in het rondsturen van documenten naar 

de verschillende rechtbanken. 

Niet alleen in de organisatie van de asielprocedure, ook in de opvang van asielzoe-

kers waren de problemen groot. De situatie in Rostock met zijn overbevolkte opvang-

centra was geen uitzondering. In heel Duitsland zat de reguliere opvang overvol. Ho-

tels en gymnastiekhallen dienden als opvangcentra en zelfs boten werden verbouwd 

om asielzoekers opvang te kunnen bieden. Gemeenten kwamen door de toestroom 

van asielzoekers in grote moeilijkheden. Voor veel gemeenten was de grens bereikt. 

Steeds vaker uitten gemeentelijke politici kritiek en werden maatregelen geëist. Door 

de problemen nam het protest onder de bevolking toe.

Doorbraak in de crisis
Na de invoering van de nieuwe wetgeving voor de asielprocedure in juli 1992 bleef 

het aantal asielzoekers stijgen en het extreem-rechtse geweld aanhouden. De CDU/

CSU bleef benadrukken dat er alleen door een grondwetswijziging een einde aan de 

oncontroleerbare stroom asielzoekers kon worden gemaakt. Inmiddels werd ook door 

de deelstaten en onder de bevolking een grondwetswijziging bepleit. De druk op de 

tegenstanders van een grondwetswijziging werd daardoor groter. Binnen de FDP en 

SPD was verdeeldheid ontstaan over het nut en de noodzaak van een grondwetswijzi-

ging. Na een hevige interne strijd, met name binnen de SPD, besloten beide partijen 

om in te stemmen met een wijziging van artikel 16 van de Grondwet. 

9.4 
Crisisuitkomst: een grondwettelijke hervorming 

De Nikolaus-Runde en de goedkeuring in de Bondsdag 
Nadat de SPD en FDP intern overeenstemming hadden bereikt over een beperking 

van het recht op asiel, konden de onderhandelingen tussen de CDU/CSU, SPD en 

FDP eind november, begin december 1992 beginnen. Tijdens de zogenaamde ‘Ni-

kolaus-Runde’, die enkele lange dagen van moeizame onderhandelingen met grote 

delegaties betekende, kwamen de partijen overeen dat artikel 16 van de Grondwet 

gewijzigd zou worden (Huber, 1994:213). In het asielcompromis van 6 december werd 

de voorwaarde van de SPD en FDP dat het individuele recht op asiel gehandhaafd 

zou blijven, geaccepteerd. Daar stond tegenover dat het met de nieuwe wet mogelijk 

zou worden bepaalde vluchtelingen van de asielprocedure uit te sluiten. Hoewel de 

nieuwe wetgeving al in vergaande mate was voorbereid, was het tot 6 december on-

duidelijk of het voorstel geaccepteerd zou worden. ‘Ook tijdens de onderhandelingen 

hing het aan een zijden draad of het wel zou lukken.’37 Maar volgens Schäuble38 was 

elke fractie verplicht om de onderhandelingen te laten slagen, nadat alle partijen met 

elkaar om de tafel waren gaan zitten. 

‘De feitelijke beslissing was de afspraak dat we gingen onderhande-

len. Dat was de doorbraak. Het was moeilijk, in een afgesloten ruimte 

met daarom heen camera’s. Klose en ik moesten de partijen bij elkaar 

houden. Dan onderhandel je uren- en urenlang. Iedereen praat. Dan 

heb je veel geduld nodig en stalen zenuwen. En dan komt er wel een 

moment.’39

De onderhandelingen duurden twee dagen en nog een dag en een nacht. Uiteindelijk 

werd op 6 december overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het nieuwe 

asielrecht. Het was een compromis waarin zowel de CDU/CSU en de SPD hun eigen 

succes benadrukten. Het feit dat artikel 16 uiteindelijk toch was hervormd, noemde 

Stoiber, onderhandelaar vanuit de CSU, een succes voor zijn partij. Toch was de CSU 

voorstander geweest van een veel strengere asielwetgeving. Binnen de CDU en CSU 

waren politici die de kern, ‘politisch Vervolgte genießen Asylrecht’, liever geschrapt 

hadden willen zien in de nieuwe Grondwet omdat er een aanzuigende werking van 

zou uitgaan.40 Sharping, onderhandelaar voor de SPD benadrukte dat de SPD op tal 

van punten inhoudelijk invloed op het compromis had kunnen uitoefenen.41 Toch 

werd het uiteindelijke resultaat gezien als een compromis waarover met name de 

CDU/CSU tevreden kon zijn. De CDU/CSU heeft op de meeste punten zijn voor-

keuren ingewilligd gezien (Prantl, 1994:157).

Ruim een maand later, half januari 1993, bereikten de partijen overeenstemming 

over de precieze inhoud van de grondwetshervorming. De onderhandelingen over 

het nieuwe asielrecht waren allerminst gemakkelijk verlopen, zoals uit verschillende 

interviews is gebleken. De onderhandelingen dreigden zelfs nog vast te lopen. Strui-

kelblokken waren met name de vaststelling van de ‘veilige landen van herkomst’ en de 

‘veilige derde-landen’. De complexiteit en de zeer gedetailleerde regelingen, die eigen-

lijk niet in de wet thuishoren, geven aan hoezeer het nieuwe asielrecht een compromis 
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is geworden. Uit het grote aantal pagina’s dat deze nieuwe wetgeving telt, blijkt dat 

de wetgeving tot in de details is besproken en dat er vele uitzonderingsgevallen zijn 

opgenomen. 

Stemming in de Bondsdag - grimmige stemming in Bonn
Op 26 mei 1993 werd in de Bondsdag over het nieuwe asielrecht gestemd. Op die dag 

liepen de emoties hoog op, met name buiten de Bondsdag. Er waren grootscheepse 

acties en demonstraties aangekondigd, waardoor Bonn was veranderd in een vesting. 

De zogenoemde Bannmeile, het gebied in een straal van 650 meter rond de Bondsdag 

waarbinnen het verboden was om te demonstreren, was met prikkeldraad en hekken 

afgegrendeld. Buiten de Bannmeile demonstreerden meer dan tienduizend mensen te-

gen het nieuwe asielrecht. Een menselijke keten rondom het regeringsgebouw maakte 

het voor parlementsleden, journalisten en medewerkers onmogelijk, ondanks een 

politie-inzet van vierduizend man, het gebouw te betreden. Afgevaardigden werden 

daarom per boot of helikopter naar het parlementsgebouw gebracht. Tijdens de stem-

ming kwam het buiten tot gewelddadigheden, waarbij veertien gewonden vielen.42

Voor het aannemen van het nieuwe asielrecht was een tweederde meerderheid in 

de Bonsdag noodzakelijk. De coalitie was samen goed voor 398 van de 654 stemmen. 

Dat betekende dat er nog 60 stemmen van de 239 afgevaardigden van de SPD nodig 

waren om de grondwetswijziging te kunnen aannemen. Bij de stemming stemden 521 

van de 654 afgevaardigden voor en 132 tegen, één persoon heeft zich van stemming 

onthouden. Alle CDU/CSU-afgevaardigden stemden voor het nieuwe asielrecht. Van 

de FDP-afgevaardigden stemden 73 voor en 6 tegen. Een van de tegenstemmers was 

afgevaardigde Schmalz-Jacobsen. Volgens haar was het moeilijk om tegen de hervor-

ming te stemmen, niet alleen vanwege de fractiediscipline, maar met name vanwege 

haar functie als afgevaardigde voor vreemdelingenzaken. Ze heeft bondskanselier 

Kohl persoonlijk van haar beslissing op de hoogte gesteld en was bereid haar functie 

neer te leggen als hij dat zou eisen. Dat gebeurde niet, Schmalz-Jacobsen stemde tegen 

en behield haar functie. De verdeeldheid binnen de SPD over de grondwetswijziging 

is tot aan de stemming groot gebleven. Van de SPD-afgevaardigden in de Bonds-

dag stemden 132 voor en 101 tegen. Alle afgevaardigden van Bündnis 90/Die Grünen 

stemden tegen. Met in totaal 442 stemmen voor werd het nieuwe grondwetsartikel 

aangenomen. 

In het debat dat volgde op de stemming, schaarde SPD-fractievoorzitter Klose 

zich achter het compromis, maar benadrukte dat binnen de SPD nog altijd twijfel 

heerste. Tegelijkertijd moest volgens Klose iets worden gedaan, omdat een onveran-

derd grote stroom asielzoekers Duitsland binnen bleef komen, wat uiteindelijk de 

democratie in gevaar dreigde te brengen. Schäuble en Solms, fractievoorzitters van de 

CDU/CSU en FDP uitten zich vóór de hervorming. 

De crisisuitkomst: hervorming
Nadat zowel de Bondsdag als de Bondsraad met de nieuwe wetgeving had ingestemd,43 

werd het nieuwe asielrecht per 1 juli 1993 van kracht.44 De nieuwe wetgeving is geba-

seerd op drie elementen: de veilige-derde-landenregeling, de herkomstlandenregeling 

en de luchthavenprocedure. Deze elementen betekenden een inperking van het recht 

op asiel en kunnen daarom worden gezien als een hervorming van het asielbeleid. Het 

fundamentele verschil tussen het nieuwe en oude artikel 16 is dat vluchtelingen die 

asiel willen vragen, onder bepaalde omstandigheden toegang tot de asielprocedure 

kan worden ontzegd. Een snelle afwijzing was mogelijk geworden door de veilige-der-

de-landenregeling en de herkomstlandenregeling. Vluchtelingen die afkomstig zijn 

uit zogenaamde ‘veilige’ landen of via een ander veilig land waren gereisd, waar ze ook 

asiel hadden kunnen aanvragen, kwamen niet meer in aanmerking voor de asielpro-

cedure in Duitsland. Met behulp van de luchtvaartprocedure konden asielverzoeken 

voortaan ook op het vliegveld worden afgehandeld en dus niet op Duits grondgebied. 

Op die manier werd het makkelijker om afgewezen asielzoekers direct uit te zetten. 

We kunnen concluderen dat de inperking van het asielrecht in de Grondwet een 

institutionele hervorming is geweest. Ruim veertig jaar na de invoering van de Grond-

wet kwam er een einde aan het ruimhartige recht op asiel voor asielzoekers. Hoewel 

het individuele recht op asiel bleef bestaan (paragraaf 1), werden diverse beperkingen 

opgenomen waardoor het in vervolg mogelijk was bepaalde groepen asielzoekers van 

de asielprocedure uit te sluiten (zie Huber, 1994:213,214). Bovendien werd het aantal 

beroepsmogelijkheden beperkt (Schönwalder, 1999:86). De hervorming betekende 

een omslag in de institutionele structuur en het beleidsparadigma omdat de waarden 

en normen die ten grondslag hadden gelegen aan het grondwetsartikel, veranderden. 

Generositeit en schuldgevoelens vormden niet langer de basis voor het asielrecht. Het 

uitgangspunt van het nieuwe asielrecht was niet langer de bescherming van asielzoe-

kers, maar was gericht op de bescherming van Duitsland tegen de komst van asielzoe-

kers. De hervorming veranderde het ruimhartige, onbeperkte asielrecht in een restric-

tief recht en betekende een doorbraak van de onaantastbaarheid van het asielrecht. 

kader 2 

Institutionele hervorming in het asielrecht blijkt uit: 

• De ingrijpende verandering in het asielrecht zoals geformuleerd in artikel 16 

van de Grondwet. 

• De drie beperkende voorwaarden in de Grondwet betekenden een vergroting 

van de reikwijdte van de beleidssector. 
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9.5 
De hervorming nader verklaard

Met de invoering van het nieuwe asielrecht op 1 juli 1993, kwam een einde aan de 

discussie over het asielrecht die, met pieken en dalen, halverwege de jaren tachtig 

was ontstaan. Volgens velen leidde deze crisis tot een van de heftigste en langdurigste 

politieke debatten in de geschiedenis van de Bondsrepubliek.45 Hoewel direct na de 

goedkeuring van de grondwetswijziging in het parlement een proces tegen het nieuwe 

asielrecht werd aangespannen, kwam er een einde aan de crisis in het asielbeleid.46 

De crisis-hervormingthese kan voor deze casus worden bevestigd. Maar om de vraag 

te kunnen beantwoorden wie of wat gebruik heeft kunnen maken van de gunstige 

gelegenheidsstructuur om de fundamentele veranderingen in het asielrecht te kunnen 

doorvoeren, zullen we in deze paragraaf onderzoeken in hoeverre de condities, zoals 

geformuleerd in hoofdstuk 2, van invloed zijn geweest op de crisisuitkomst. 

Reacties van gezagsdragers 
De problemen in het asielbeleid waren voor gezagsdragers binnen de CDU/CSU-par-

tij aanleiding om opnieuw, net als in 1986, de discussie over het asielrecht te beginnen. 

Een restrictiever asielrecht was immers al jarenlang een wens van deze partij. Tijdens 

de crisis maakten CDU/CSU-gezagsdragers van elke gelegenheid gebruik om te plei-

ten voor aanpassing van artikel 16. De minister van Binnenlandse Zaken, verantwoor-

delijk voor het asielbeleid, bleef gedurende de crisis aandringen op beperking van het 

asielrecht. De partij zag in iedere rechts-extremistische aanslag het bewijs dat alleen 

een vermindering van het aantal asielzoekers een oplossing voor het geweld kon zijn. 

Een daling van het aantal asielzoekers kon alleen bereikt worden door een hervorming 

van de Grondwet. Bondskanselier Kohl (CDU) was eveneens een uitgesproken voor-

stander van een grondwetswijziging als oplossing voor de crisis.

Coalitiegenoot FDP was tegen een grondwetswijziging. De FDP-gezagsdragers 

binnen de regering wilden alleen binnen de grenzen van de Grondwet hervormen, zij 

spraken zich dan ook uit tegen een hervorming van de Grondwet. Hoewel de regering 

verdeeld was over een oplossing voor de crisis, was zij eensgezind over de noodzaak 

van hervormingen in het asielbeleid. Zij verschilden alleen van mening over de in-

houd van de vereiste hervormingen.

Nog afgezien van het feit dat de FDP tegen een hervorming van de Grondwet was, 

was de CDU/CSU voor een tweederde meerderheid in de Bondsdag (mede) afhanke-

lijk van de SPD. Het aantal zetels van de CDU/CSU en FDP samen vormde immers 

nog geen tweederde meerderheid. De SPD stelde zich echter op hetzelfde standpunt 

als de FDP. Hoewel de CDU/CSU een grondwetswijziging als enige oplossing zag 

voor de crisis, maar daarin een geïsoleerde positie innam, zag zij zichzelf genood-

zaakt om in te stemmen met een hervormingsvoorstel van de FDP en SPD voor een 

versnelling van de asielprocedure. Tijdens het debat op 20 februari 1992 liet verant-

woordelijk minister van Binnenlandse Zaken Seiters (CDU, opvolger van Schäuble) 

echter al weten in de nieuwe wet geen oplossing te zien voor de asielproblematiek.47 

De minister had geen enkel vertrouwen in het oplossend vermogen van een nieuwe 

versnelling van de asielprocedure. 

‘Het asielvraagstuk behoort ontegenzeggelijk tot de dringendste bin-

nenlandse problemen […]. Het asielrecht […] is onbetwistbaar een 

disfunctionerend instrument geworden voor de oncontroleerbare im-

migratie op economische gronden. Dat is de reden dat wij een crisis 

in het asielrecht hebben en daar moeten we iets tegen ondernemen. 

[…] De oplossing voor het asielprobleem wordt telkens weer alleen 

gezocht in de toverformule van een versnelling van de asielprocedu-

re. […]. Daarom staan wij vandaag in dit debat, dankzij het feit dat 

wij elke asielzoeker een groots opgezette toetsingsprocedure moeten 

garanderen, gepaard gaande met een voorlopige verblijfsvergunning 

(Bleiberecht) en aanverwante sociale voorzieningen, voor de situatie dat 

wij met elkaar in de regering, in de deelstaten en in de gemeenten 

zo’n massaal verschijnsel procedureel nauwelijks nog aankunnen. Veel 

gemeenten zijn overbelast door de opvang en de verzorging van vluch-

telingen. […] Ik heb het al eerder gezegd en ik herhaal mijn mening 

vandaag nog eens: We kunnen het probleem niet oplossen zonder een 

beperking van de Grondwet.’48

De CDU/CSU stemde toch in met deze hervorming omdat verdergaande hervormin-

gen geen kans maakten binnen het kabinet. Minister van Justitie Kinkel (FDP) was 

immers van mening dat het wetsontwerp voor de versnelling van de asielprocedure 

‘op het randje van wettelijk verantwoord was’ en verklaarde dat hij er buikpijn van 

kreeg.49 Opvolger van Kinkel, mevrouw Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) meende 

eveneens dat met de nieuwe wetgeving de grens was bereikt van wat wettelijk verant-

woord en noodzakelijk was.50 Meer dan deze hervorming zat er voor de CDU/CSU 

voorlopig niet in. 

Naarmate de crisis voortduurde, ontstond binnen de FDP een discussie over het 

partijstandpunt. Op initiatief van minister van Justitie Leutheusser-Schnarrenberger, 

die zelf tegen een grondwetshervorming was, schakelde de FDP het Max-Planck-In-

stitut in om te laten uitzoeken in hoeverre een beperking van het asielrecht mogelijk 
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was binnen de Conventie van Genève en de Europese Conventie voor de Rechten 

van de Mens. Op basis van dit onderzoek besloot de FDP dat artikel 16 mocht wor-

den hervormd, maar alleen onder de voorwaarde dat het individuele recht op asiel 

gehandhaafd zou blijven. Er speelden ook politiek-strategische overwegingen bij deze 

omslag binnen de FDP. De kiezers waren volgens mevrouw Schmalz-Jacobsen sim-

pelweg woedend over de situatie. Die wilden dat er iets gebeurde. Een volharding van 

de FDP tegen hervorming van artikel 16 had waarschijnlijk geleid tot een afstraffing 

bij de volgende verkiezingen.51 

Op 10 oktober 1992 werd wederom een voorstel in de Bondsdag ingediend voor 

de aanpassing van artikel 16. Dit keer niet alleen door de CDU/CSU-fractie maar ook 

door coalitiegenoot FDP. Binnen de FDP was men na de FDP-partijdag van 3 okto-

ber overeengekomen dat de FDP zou meewerken aan een wijziging van artikel 16. Het 

nieuwe partijstandpunt was gebaseerd op een rapport van het Max-Planck-Institut. 

Tijdens een verhit debat in de Bondsdag naar aanleiding van het hervormings-

voorstel noemde fractievoorzitter Solms (FDP) het voorstel een uitnodiging aan de 

SPD om samen verder te onderhandelen, omdat het individuele recht op asiel ge-

handhaafd zou blijven. Om de druk op de SPD nog verder op te voeren riep bonds-

kanselier Kohl een paar dagen later de noodtoestand uit52 (die overigens alleen in 

politieke zin was bedoeld).53 Hij wilde daarmee de oppositie duidelijk maken dat als 

zij een grondwetswijziging zou blijven weigeren, er een noodwet zou komen om de 

asielstroom tegen te gaan. Een dergelijke noodwet was alleen mogelijk tijdens een 

noodtoestand. Een geplande reis naar het Verre Oosten werd afgezegd om de ernst 

van de situatie nog eens te benadrukken. Volgens Kohl had de toestroom van asiel-

zoekers in de gemeenten tot ‘onhoudbare toestanden’ geleid en waren de grenzen van 

het aanvaardbare bereikt. Als er niets gedaan zou worden, dreigde het gevaar van een 

‘diepgaande vertrouwenscrisis ten aanzien van de democratische staat’.54 Als bonds-

kanselier kon en wilde Kohl niet langer toekijken hoe de situatie voor de burgers 

ondraaglijker werd. Een verandering van de Grondwet was volgens hem noodzakelijk 

om de vluchtelingenstroom uit Oost-Europa in te dammen, met als hoger doel de 

vrede binnen Duitsland te bewaren (Prantl, 1994:156). Waarschijnlijk doelde Kohl 

daarmee op het extreem-rechtse geweld. 

Hervormingsgerichte oriëntatie
Binnen de regering was duidelijk sprake van een hervormingsgerichte oriëntatie. De 

gehele regering was immers voor hervorming van het asielbeleid. Deze gerichtheid 

is te herkennen aan de diverse hervormingsvoorstellen die tijdens de crisis zijn in-

gediend en geïmplementeerd. In eerste instantie diende de regering, samen met de 

SPD, een wetsvoorstel in voor een hervorming van de asielprocedure. De wet werd 

aangenomen en ingevoerd. Door een gebrek aan vertrouwen in het oplossende ver-

mogen van de wet en de negatieve reacties vanuit de sector bleef de CDU/CSU initi-

atieven ontplooien om de Grondwet te hervormen. De CSU/CSU diende tweemaal 

een voorstel voor een grondwetswijziging in. In eerste instantie zonder steun van de 

andere partijen, maar in het najaar van 1992 in samenwerking met de FDP. Uiteinde-

lijk is een definitief wetsvoorstel ingediend dat werd gesteund door CDU/CSU, FDP 

en SPD. Gedurende de crisis was er onder gezagsdragers een duidelijke stellingname 

vóór hervormingen, al was er lange tijd onenigheid over de inhoud daarvan. 

De hypothese dat de kans op hervormingen toeneemt wanneer de oriëntatie van 

gezagsdragers hervormingsgericht is als reactie op een institutionele crisis, kan voor 

deze crisis worden bevestigd. De oriëntatie was vanaf het begin van de crisis her-

vormingsgericht te noemen en heeft dan ook tot verschillende hervormingen in het 

vreemdelingenbeleid geleid. 

kader 3 

Hervormingsgerichte oriëntatie blijkt uit: 

• Vanuit de regering zijn, zowel door de regeringspartijen gezamenlijk 

als afzonderlijk, voorstellen voor hervormingen geïnitieerd en is dus 

daadwerkelijk actie ondernomen om hervormingen mogelijk te maken. 

• Gezagsdragers hebben gericht actie ondernomen om besluitvorming ten 

gunste van de hervormingsplannen tot stand te brengen. 

• Zowel de wet op de versnelling van de asielprocedure als de grondwettelijke 

hervorming zijn geïmplementeerd. 

Reacties van de stakeholders
Hoewel de crisis-hervormingthese voor deze crisis kan worden bevestigd, ging daar 

een hevige en lange strijd tussen de diverse stakeholders aan vooraf. Zowel de geko-

zen volksvertegenwoordiging op verschillende bestuurlijke niveaus als de fracties in 

de Bondsdag verschilden onderling lange tijd van mening over de oplossing voor 

de crisis. Het feit dat het anderhalf jaar duurde voordat er overeenstemming over de 

oplossing was, had niet te maken met verschillende oriëntaties onder de stakeholders, 

die immers ook op hervormingen waren gericht. De onenigheid over de inhoud van 

de hervorming zorgde ervoor dat de crisis aanhield. 

De politieke partijen: CDU/CSU, FDP en SPD
Binnen christen-democratische combinatie CSU/CDU was het grootste deel van de 

partijleden en politici voor een hervorming van het asielrecht. De CDU/CSU was 

van mening dat de asielwetgeving niet functioneerde en dat een hervorming van het 
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asielrecht de enige oplossing voor de crisis was. Alle mogelijkheden binnen de Grond-

wet waren volgens de partij geprobeerd, maar hadden niet geholpen. Tijdens de crisis 

stelde de CDU/CSU het vermeende misbruik van het asielrecht centraal in het debat 

en koppelde dat aan de economische situatie, die op dat moment slecht was. Duits-

land zou overspoeld worden door economische vluchtelingen, die uit waren op de 

Duitse welvaart. Een discussie over het recht op asiel was noodzakelijk om de welvaart 

van Duitsland op peil te houden, zo meende de partij (Prantl, 1994:141). Vanuit de 

CDU/CSU kwam bijval voor de bondskanselier, de partij voorzag een ‘bedreiging 

van de binnenlandse vrede’ en de democratische rechtstaat. Volgens Schäuble werd de 

‘ziel van de Bondsrepubliek’ bedreigd.55 Volgens hem moest de crisis zo groot worden: 

daardoor nam de druk toe die nodig was om de SPD los te maken van het taboe op 

een hervorming van artikel 16. Schäuble achtte de crisis noodzakelijk voor de hervor-

ming van het asielrecht.56 

Binnen de CDU/CSU-partij was een kleine meerderheid tegen een wijziging van 

artikel 16, maar de tegenstanders kregen geen voet aan de grond. De discussie bin-

nen de partij ging niet over de vraag of artikel 16 hervormd moest worden, maar over 

de vraag hoe artikel 16 moest worden hervormd. Fractievoorzitter Schäuble had als 

taak de partij op één lijn te krijgen. Dat was moeilijk, zo erkende hij. De Beierse 

CSU stond een harde lijn voor. Die was voor afschaffing van het individuele recht 

op asiel. Dat ging de CDU echter te ver. Sommige leden binnen de partij wilden 

helemaal geen oplossing. Want, zo redeneerden zij, als het asielprobleem zou worden 

opgelost, dan zou de CDU/CSU geen verkiezingen meer winnen. Zolang de partij 

de SPD de schuld kon blijven geven van het asielzoekersprobleem, zou CDU/CSU 

verkiezingen kunnen winnen.57 Ook die lijn ging de partij te ver, maar van de ideolo-

gische problemen die binnen de SPD over de asielkwestie bestonden, maakte de partij 

gretig gebruik. De CDU/CSU beschouwde het asielprobleem als een gevolg van de 

halfzachte houding van de SPD in deze kwestie. Door een aanpassing van artikel 16 

voor te stellen dwong de CDU/CSU de SPD in de verdediging. De duidelijke bood-

schap van de partij werkte in het voordeel van de CDU/CSU, omdat een meerderheid 

van de bevolking naarmate de crisis voortduurde, om hervorming van de Grondwet 

vroeg. Dat was precies wat de partij beloofde (Marshall, 1996:10,11). Deze eenzijdige 

kijk van de CDU/CSU irriteerde politici van andere partijen. De bereidheid van de 

CDU/CSU om binnen de bestaande Grondwet tot nieuwe regelgeving te komen was 

klein, terwijl de nood in veel gemeenten hoog was. 

De coalitiepartner van de CDU/CSU, de liberale FDP, was tegen een grondwets-

wijziging. Hoewel dit het officiële standpunt van de partij was, heerste er intern ver-

deeldheid. Afgevaardigden binnen de Bondsdag, zoals Hirsch en afgevaardigde voor 

vreemdelingenzaken, mevrouw Schmalz-Jacobsen, waren fel tegen een hervorming 

van de Grondwet. De FDP bevond zich in een lastige situatie. Zij vormde immers 

samen met de CDU/CSU de regering, maar was als kleine partij minder invloedrijk 

en had daardoor minder mogelijkheden dan de CDU/CSU. Het debat binnen de 

FDP kon enigszins uitgesteld worden. Het standpunt van de partij was immers niet 

doorslaggevend voor een uiteindelijke doorbraak. Bovendien waren Schäuble (frac-

tievoorzitter van de CDU/CSU) en Solms (fractievoorzitter van de FDP) onderling 

overeengekomen dat Schäuble eerst met de SPD zou onderhandelen over een grond-

wetswijziging. Als dat zou zijn gelukt, zo beloofde Solms, zou het binnen de FDP 

worden geregeld.58 

De sociaal-democratische SPD was tegen aanpassing van artikel 16. Met name de 

afgevaardigden binnen de linkervleugel van de partij zagen het artikel als een principe 

waaraan onder geen enkele voorwaarde kon worden getornd (Marshall, 1996:9). De 

SPD was van mening dat een verandering van artikel 16 geen oplossing was voor het 

vluchtelingenprobleem. De sociaal-democraten wilden wel hervormen, maar binnen 

de grenzen van de Grondwet. Naarmate het aantal asielzoekers bleef toenemen en de 

problemen groter werden, raakte de SPD steeds verder verdeeld. Verschillende SPD-

burgemeesters en door de SPD geregeerde deelstaten veranderden gaandeweg hun 

standpunt. Omdat zij direct te maken hadden met de overvolle centra en ontevreden 

burgers, raakten SPD-bestuurders overtuigd van de noodzaak om artikel 16 te her-

vormen. Probleem voor de SPD was dat verschillende kaderleden, partijgeledingen 

en leden van het bestuur van mening verschilden over het al dan niet wijzigen van 

artikel 16, waardoor de partij naar buiten toe geen duidelijk standpunt kon uitdragen 

(Prantl, 1994:141). 

Ondanks de verschillende ideeën van de partijen over een oplossing voor de crisis 

kwamen CDU/CSU, FDP en SPD in het zogenoemde Asylkompromiß een versnel-

ling van de asielprocedure overeen.59 De nieuwe wetgeving betekende een hervorming 

zonder een wijziging van de Grondwet. Twee dagen voor het debat in de Bondsdag 

diende de CDU/CSU-fractie zelfstandig een voorstel in voor verandering van artikel 

16 van de Grondwet, terwijl de FDP enkele dagen eerder nog had verklaard dat een 

grondwetswijziging niet noodzakelijk zou zijn. De regeringspartijen brachten nu te-

genstrijdige verklaringen in de asielkwestie uit. Duidelijk was dat CDU/CSU-politici 

onvoldoende vertrouwen hadden in de versnelling van de asielprocedure als oplossing 

voor de crisis. De partij bleef daarom pleiten voor een wijziging van de Grondwet. 

De Petersberger Wende: de weg naar een grondwetswijziging ligt open binnen de SPD
De asielproblematiek leidde binnen de SPD tot steeds meer discussie over de koers 

van de partij. Van een afschaffing van het individuele recht op asiel, zoals met name 

de Beierse CSU voorstond, kon geen sprake zijn, maar beperkingen van dat recht 
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moesten misschien toch in overweging worden genomen. Het aantal afgevaardigden 

in de Bondsdag en leden van de partijtop die voor hervorming van artikel 16 waren, 

zonder Europese overeenstemming, nam gaandeweg toe. 

Tijdens een bijeenkomst van de coördinatiegroep ‘Sofortprogramm/Deutschland 

2000’ op 21 en 22 augustus 1992 in Petersberg bij Bonn, kwamen vijftien SPD-kop-

stukken overeen dat een beperking van artikel 16 noodzakelijk was. Het toenemende 

verzet vanuit de bevolking, de onredelijke belasting van gemeenten, het geweld tegen 

vreemdelingen, maar ook de moeizame invoering van de wetgeving voor de versnel-

ling van de asielprocedure leidde bij de top van de partij tot een omslag in het denken 

over het asielvraagstuk. Met behoud van het individuele recht op asiel zou het asiel-

recht moeten worden beperkt voor vluchtelingen die moedwillig zonder documenten 

kwamen, onder een valse naam reisden of afkomstig waren uit landen waarin volgens 

de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties geen vervolging 

plaatsvond. 

Binnen de partij stuitten de zogenoemde ‘Petersberger besluiten’ op groot verzet. 

Enkele maanden voor deze omslag had de partij zich nog tegen een wijziging van de 

Grondwet uitgesproken. Artikel 16 kon pas worden aangepast nadat binnen Europa 

overeenstemming zou zijn bereikt over uniforme humanitaire standaards ten aan-

zien van asielzoekers, zo waren SPD-politici van mening. Hoewel het bestuur van de 

partij zich achter de Petersberger besluiten schaarde (31 stemmen voor, 9 tegen) wees 

een meerderheid van de belangrijke partijafdelingen uit verschillende deelstaten het 

voorstel af.60 Minister-president Schröder van Nedersaksen was tegen het voorstel, 

waarvoor met name partijvoorzitter Engholm en fractievoorzitter Klose verantwoor-

delijk werden gehouden. Een grondwetswijziging alleen bood volgens Schröder geen 

oplossing voor de problemen. Schröder sloot een grondwetswijziging niet uit, maar 

dan in Europees verband. Bovendien was hij fel tegen het idee van de zogenaamde 

Länderliste,61 een lijst van landen waar geen politieke vervolging zou plaatsvinden, 

op grond waarvan asielzoekers uit die landen zonder meer zouden kunnen worden 

teruggestuurd. Veel SPD-politici geloofden niet dat een hervorming van artikel 16 de 

problemen daadwerkelijk zou kunnen oplossen. 

Helemaal verrast over de omslag konden de tegenstanders binnen de SPD niet 

zijn. De scheuren in de partijtop werden steeds duidelijker zichtbaar. Al enkele maan-

den werd een omslag voorbereid. Voorstanders van een grondwetswijziging vonden 

dat een beslissing niet kon wachten totdat men het in Europa met elkaar eens was 

geworden.62 Bovendien stond de partij al maanden onder enorme druk: zowel vanuit 

de gemeenten als de SPD-achterban klonk de roep om verandering. Ook tactische 

partijpolitieke overwegingen werden gesuggereerd. Na het verlies van de federale ver-

kiezingen in 1990 verkeerde de SPD in een identiteitscrisis.63 Wellicht wilde Engholm 

en de zijnen de partij meer profiel geven en de kansen voor de volgende verkiezingen 

vergroten. Deze insinuatie van een correspondent van de Frankfurter Rundschau kon 

Schröder niet bevestigen. Maar hij was er zeker van dat de omslag voortkwam uit 

angst om onder de grote druk te bezwijken. De partij was bezorgd over het feit dat 

alle andere thema’s niet behandeld werden, omdat de asielproblematiek het politieke 

en maatschappelijke debat overheerste.64  

Voorzitter Engholm speelde in deze omslag een leidende rol binnen de partij. 

Hij kwam als voorstander van een grondwettelijke hervorming dan ook steeds meer 

onder druk te staan doordat verschillende SPD-afdelingen uit de deelstaten tegen zijn 

plannen waren. Vanuit de partij kreeg hij veel kritiek te verduren. In een vraaggesprek 

met het weekblad Der Spiegel werd hem gevraagd of hij geen fout had gemaakt door 

de partij te vragen overstag te gaan. Daarop antwoordde hij: ‘De problemen zijn van 

ons weggelopen. We zijn niet in de gelegenheid om tijdens deze problematiek nog 

een jaar of anderhalf jaar te discussiëren. De partij verlangt van een leider dat hij zijn 

partij leidt.’65 Hij was van mening dat de SPD de grote veranderingen als gevolg van 

de Duitse eenwording had onderschat. Na het wegvallen van allerlei zekerheden was 

het wantrouwen in de maatschappij groot, ook de partij verkeerde in een vacuüm. 

Toch moest de partij deze omslag maken want ‘als wij het laten lopen, zullen op den 

duur andere de problemen oplossen en zij zullen het niet zo fatsoenlijk oplossen als 

wij het doen.’66 

Ondanks de interne partijstrijd was een meerderheid van de SPD-leden voor een 

koerswisseling van de partij. Uit een opiniepeiling bleek dat 74 procent van de burgers 

in het algemeen en 74 procent van de SPD-leden de omslag binnen de SPD goedkeur-

den. Hoewel een meerderheid van de Duitse bevolking voor een grondwetswijziging 

was, bleef een grote groep SPD-politici tegen. De kloof, die volgens Engholm nog 

nooit zo drastisch was geweest, verklaarde hij vanuit de Duitse sociaal-democratische 

geschiedenis en de historische achtergrond van artikel 16. ‘Het is een thema dat ons 

aan het hart gaat.’67

Hoe gevoelig het thema binnen de SPD lag, blijkt wel uit de volgende uitlatingen 

van verschillende SPD-politici. Fractievoorzitter Struck omschreef de verdeeldheid 

als twee treinen die recht op elkaar af reden. Hij doelde waarschijnlijk op de kloof 

tussen de ideologie en de werkelijkheid van het asielbeleid. Een deel van de partij 

bleef het ruimhartige asielrecht beschouwen als een morele plicht van Duitsland als 

gevolg van de Tweede Wereldoorlog. SPD-politica Däubler-Gmelin, tegenstander 

van een grondwetswijziging, karakteriseerde de verandering van de Grondwet als een 

knieval voor het rechts-extremisme (Däubler-Gmelin, 1994:163).68 SPD-Bundeschef 

Karlheinz Blessing stond duidelijk aan de andere kant: ‘Wir müssen endlich diese 

Scheiß-Emotionalisierung aus der Asyldebatte rauskriegen.’69 
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Bijzonder partijcongres van de SPD
Nadat de Petersberger besluiten door het partijbestuur waren aangenomen, barstte 

binnen de SPD een strijd los over het standpunt inzake het asielrecht. Terwijl de rege-

ring in het najaar van 1992 de druk op de SPD opvoerde, bleef de partij verdeeld. De-

len van de SPD waren het niet eens met het nieuwe partijstandpunt. Partijvoorzitter 

Engholm dreigde zijn functie neer te leggen en zijn kandidatuur voor het bondskan-

selierschap in te trekken, als de partij niet zou instemmen met een wijziging van het 

asielrecht. De verschillende SPD-afdelingen uit de deelstaten reageerden ontstemd op 

de koerswijziging van de partij. Maar er was tegelijkertijd ook druk vanuit de gemeen-

ten om iets tegen de situatie te doen.

Tijdens een bijzonder partijcongres op 16 november 1992 mochten de leden stem-

men over de resolutie ‘Vluchtelingen helpen, immigratie sturen, gemeenten ontlasten’, 

een neerslag van de besluiten die in Petersberg waren genomen. Wanneer de resolutie 

zou worden aangenomen, zou dat de weg vrijmaken om met de regering te onder-

handelen over een nieuw asielrecht. Tot aan het partijcongres was het onduidelijk of 

de partij de Petersberger besluiten zou aannemen. Uiteindelijk bleek een duidelijke 

minderheid voor het behoud van artikel 16. De Petersberger besluiten werden aange-

nomen. Van de aanwezigen stemde negentig procent voor een wijziging van artikel 

16 (Prantl, 1994:159).70 Met name veel sociaal-democratische gemeentepolitici hebben 

grote druk uitgeoefend op de SPD in Bonn om toe te geven aan een verandering van 

het asielrecht. Dit omdat de opvang van asielzoekers problemen opleverde, maar ook 

omdat de groeiende emoties over het ‘asielmisbruik’ niet langer genegeerd konden 

worden.71 Een belangrijke rol speelden daarbij de problemen die in de gemeenten 

waren ontstaan ten aanzien van de integratie van minderheden.72

Hervormingsgerichte oriëntatie van de stakeholders in de politieke arena 
Ondanks de grote tegenstellingen tussen de verschillende politieke actoren, ook bin-

nen de afzonderlijke politieke partijen, is het duidelijk dat de oriëntatie hervormings-

gericht was. De fundamentele onenigheid tussen de verschillende partijen betrof de 

inhoud en de aard van de hervormingen. De CDU/CSU wilde in eerste instantie veel 

verder gaan dan de FDP en SPD. Ondanks de tegenstellingen hebben alle partijen 

initiatieven genomen om hervormingen mogelijk te maken. Desondanks hebben de 

SPD en de FDP lange tijd de besluitvorming omtrent een grondwetswijziging kun-

nen frustreren. Naarmate de crisis aanhield, hebben tegenstanders van een grondwets-

wijziging onder druk van de steeds luidere roep om verandering ingestemd met een 

hervorming van artikel 16. 

De hypothese dat de kans op hervormingen toeneemt wanneer de oriëntatie van 

(een aantal) (cruciale) stakeholders is gericht op hervormingen als reactie op een in-

stitutionele crisis, kan worden bevestigd. Hoewel de oriëntatie al vanaf het begin van 

de crisis op hervormingen was gericht, kunnen we toch spreken van een omslag in 

de oriëntatie van twee belangrijke politieke actoren (SPD en FDP). Met name de 

omslag binnen de SPD, die uiteindelijk toch bereid was om in te stemmen met een 

hervorming van de Grondwet in plaats van hervormingen die binnen de bestaande 

grenzen van de Grondwet bleven, was van cruciaal belang voor de realisatie van een 

grondwetswijziging.

kader 4 

Hervormingsgerichte oriëntatie blijkt uit: 

• Alle partijen hebben gericht actie ondernomen om hervormingen mogelijk te 

maken door voorstellen daartoe in te dienen. 

• Alle partijen hebben zich ingezet om besluitvorming tot stand te brengen en 

de aangenomen hervormingsvoorstellen te implementeren.  

Reacties van beleidsmakers en -uitvoerders binnen de beleidssector
Nog voordat de nieuwe wetgeving voor een versnelling van de asielprocedure was 

ingevoerd en de SPD intern nog in debat was over een eventuele verandering van 

haar standpunt, waren ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken in juli 

1992 gestart met de ontwikkeling van een nieuw asielrecht. Op het ministerie (en 

bij de minister) heerste de overtuiging dat er geen andere oplossing mogelijk was 

dan een aanpassing van de Grondwet. Ambtenaren hebben verschillende ideeën ont-

worpen waarbij het noodzakelijk was om de beperking op het asielrecht direct in de 

Grondwet te verwerken. ‘Het was moeilijk om deze ideeën überhaupt door te zetten,’ 

aldus een ambtenaar van het ministerie. ‘De toenmalige minister had zelf ook grote 

twijfels of het wel zou lukken. Daarom haalde hij veel expertise binnen. Het was een 

zeer moeizaam en langdurig proces.’73 Parallel aan de ontwikkeling van het nieuwe 

asielrecht werden de ideeën besproken met kopstukken uit de CDU/CSU-fractie en 

de partij. Hoewel de partij eensgezind was over de noodzaak van een beperking van 

het asielrecht, bestond er intern verschil van mening over de mate waarin het recht op 

asiel moest worden beperkt. Minister van Binnenlandse Zaken Stoiber van Beieren 

wilde een veel strengere wetgeving dan op het ministerie werd ontwikkeld. Hoewel 

fractievoorzitter Schäuble voor een hervorming was, moest hij voor de ideeën van 

het ministerie worden gewonnen. Terwijl de minister, en later ook Schäuble, naar 

consensus binnen de partij zocht, overheerste op het ministerie de vraag of de concept 

wetgeving überhaupt door het Constitutionele Hof zou worden geaccepteerd. Tijdens 

de ontwikkeling van het nieuwe asielrecht trokken ambtenaren in het gehele land van 

commissie naar commissie om de nieuwe wetgeving uit te leggen.74 
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De nieuwe wetgeving en de voorkeur van het ministerie om de Grondwet te wij-

zigen konden niet rekenen op de steun van de directeur van het Bundesamt für die 

Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl). In de zomer van 1992 nam Von Nie-

ding (FDP), sinds 1982 hoofd van de BAFl, ontslag uit protest tegen het asielbeleid 

van de regering en de nieuwe wetgeving voor de versnelling van de asielprocedure. 

De kritiek van Von Nieding was met name gericht tegen de zes-wekentermijn van de 

nieuwe asielprocedure. Voor alle mensen die in de asielprocedure werkzaam waren, 

was het op voorhand duidelijk dat een afhandeling van een asielverzoek binnen zes 

weken niet mogelijk was, ook niet bij een percentage van dertig procent ongegronde 

aanvragen. De overige aanvragers moesten immers nog altijd de langdurige asielpro-

cedure doorlopen. Bovendien was hij tegen een verandering van de Grondwet.75 Zijn 

opvolger Groß vond bureaucratische maatregelen alleen niet voldoende. Hij sprak 

zich uit voor een verandering van de Grondwet.76 

Hervormingsgerichte oriëntatie van beleidsmakers en -uitvoerders
Ook onder beleidsmakers en -uitvoerders was sprake van een hervormingsgerichte 

oriëntatie. Op het ministerie werkten beleidsmakers aan een voorstel voor een grond-

wetswijziging. Zoals we ook bij de andere actoren hebben gezien, heerste er verdeeld-

heid over de inhoud van de hervorming. Door verschillende organisaties binnen de 

sector is veel kritiek geuit op de tussentijdse hervorming. Deze kritiek was inhoudelijk 

van aard en niet gericht tegen een hervorming als zodanig. Binnen de sector was een 

meerderheid voor een grondwetswijziging. De hypothese dat de kans op hervormin-

gen toeneemt wanneer de oriëntatie van beleidsmakers en -uitvoerders van de sector 

hervormingsgericht is als reactie op een institutionele crisis, wordt bevestigd. 

 kader 5 

Hervormingsgerichte oriëntatie blijkt uit: 

• Gerichte actie om hervormingen mogelijk te maken door het doen van 

voorstellen voor hervorming(en).  

9.6 
Conclusie 

De institutionele crisis als gevolg van een explosieve groei van het aantal asielzoekers 

resulteerde uiteindelijk in een hervorming in het asielrecht. De crisis-hervormingthese 

kan dan ook voor deze crisis worden bevestigd. Bovendien kunnen de drie hypothe-

sen voor deze cases bevestigd worden. Hierin verschilt deze crisis ten opzichte van de 

andere: dit is de enige casus waarin we alle hypothesen bevestigd zien. Ondanks de op 

hervormingen gerichte oriëntaties (en dus de bevestiging van de hypothesen) kunnen 

we niet spreken van een gemakkelijk hervormingsproces. Integendeel, het duurde 

maar liefst anderhalf jaar voordat de verschillende partijen overeenstemming konden 

bereiken over de vorm en inhoud van de hervorming. 

Het fundamentele verschil van mening tussen de diverse partijen lag in het feit 

dat de CDU/CSU de oplossing alleen zag in een hervorming van de Grondwet en de 

andere partijen van mening waren dat de crisis ook kon worden opgelost met hervor-

mingen binnen de grenzen van de Grondwet. De hervorming met behoud van artikel 

16, het Asylkompromis, voldeed aan de wensen van SPD en FDP, maar heeft weinig 

kans van slagen gehad. Hoewel het niet meer te achterhalen valt of de hervorming van 

1992 daadwerkelijk de problemen zou hebben opgelost, suggereert Bade (1994) dat de 

verbeteringen in de asielprocedure in 1993 het resultaat waren van deze hervormingen 

en niet van de hervorming van de Grondwet. Hoe dan ook, op korte termijn trad 

geen verbetering op. De CDU/CSU was vastbesloten het debat over de hervorming 

van artikel 16 voort te zetten totdat dit artikel inderdaad zou worden veranderd. 

Grondwetswijzigingen zijn als zodanig moeizame processen. Het uitgangspunt 

van een grondwet is dat hij wordt ontworpen voor langere perioden om de stabiliteit 

te waarborgen. De rigiditeit van een grondwet is op zichzelf al een obstakel voor 

hervormingen. Er is op zijn minst een tweederde meerderheid in zowel de Bondsdag 

als de Bondsraad noodzakelijk. Het federale systeem waarin de deelstaten veel macht 

hebben, vormt eveneens een obstakel voor hervormingen. Ondanks deze structurele 

beperkingen in de besluitvormingsprocedure die gedurende de crisis onveranderd ble-

ven, was het begin jaren negentig, in tegenstelling tot eind jaren tachtig, toch moge-

lijk om het recht op asiel grondwettelijk in te perken. 

Hoe kan deze opmerkelijke hervorming worden verklaard? Een belangrijk verschil 

met de situatie eind jaren tachtig was dat de context van het vraagstuk sterk veran-

derd was. Door de val van de Muur kwam het vreemdelingenvraagstuk in een ander 

daglicht te staan. Afgezien van het hoogste aantal asielzoekers dat Duitsland ooit te 

verwerken had gekregen, had het land te maken met hoge werkloosheid en hoge 

kosten voor de hereniging. Door deze maatschappelijke ontwikkelingen raakte de 

Duitse bevolking onzeker over de toekomst. In het verlengde daarvan was de aard van 

de problematiek begin jaren negentig anders dan eind jaren tachtig. De aanhoudende 

stijging van het aantal asielzoekers (ondanks de hervorming van de asielprocedure), 

alsmede het geweld tegen buitenlanders waren van dien aard dat de crisis voortduurde 

en steeds ernstiger vormen aannam. De situatie in de gemeenten verslechterde en 

werkte zelfs destabiliserend. Naarmate een meerderheid van de Duitse bevolking zich 

voor een grondwetswijziging uitsprak, kwamen de tegenstanders steeds meer onder 
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druk te staan. De last van het nazi-verleden en het argument dat Duitsland de morele 

plicht had om een genereus asielbeleid te voeren werden als argument niet langer 

door een meerderheid gedeeld. Ondanks de hervormingsgerichte oriëntatie van zowel 

gezagsdragers, stakeholders als beleidsmakers en -uitvoerders, lijkt vooral de aanhou-

dende crisis de doorslag te hebben gegeven voor het loslaten van deze morele erfenis, 

waardoor een hervorming van de Grondwet mogelijk werd.

Wat betekenen deze bevindingen voor de vraag hoe de verschillende actoren zich 

tijdens de crisis tot elkaar verhielden? Ondanks het feit dat alle actoren uiteindelijk 

een hervormingsgezinde oriëntatie hanteerden, kunnen we stellen dat CDU/CSU-

gezagsdragers een cruciale rol hebben gespeeld tijdens deze crisis. Hoewel de CDU/

CSU onverminderd op hervorming van de Grondwet bleef aandringen, hebben zij 

de crisis ook tactisch gemanaged. De CDU/CSU stemde in met het Asylkompromis, 
hoewel zij tegen was. Toen bleek dat de versnelling van de asielprocedure geen invloed 

had op het aantal asielzoekers, dat onverminderd toenam, evenals het extreem-rechtse 

geweld, bleef er voor tegenstanders geen andere optie dan uiteindelijk in te stemmen 

met de wens van de CDU/CSU. 
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10
Institutionele crises, actoren en hervormingen

10.1 
Inleiding

Waarom eindigden de Tamil-crisis in Nederland en de crisis over het asielrecht in 

Duitsland begin jaren negentig wel met hervormingen en de crisis over het Neder-

landse witte-illegalenbeleid en het Duitse visumbeleid niet? Welke actoren of coalities 

van actoren hebben invloed kunnen uitoefenen op de crisisuitkomst? Wanneer en 

onder welke omstandigheden veranderen voorstanders in tegenstanders van hervor-

mingen of andersom, en wat kan deze verandering (of het uitblijven daarvan) verkla-

ren? Aan de hand van de empirische bevindingen wordt in dit hoofdstuk antwoord 

gegeven op deze vragen en ingegaan op de vraag wat deze bevindingen betekenen voor 

de theorie over crises en hervormingen. Wat hebben we geleerd over de relatie tussen 

crises en hervormingen, moeten we de crisis-hervormingsthese aanpassen en zo ja, op 

welke manier? 

In dit onderzoek zijn vier institutionele crises in het vreemdelingenbeleid onder-

zocht om de relatie tussen crises en hervormingen inzichtelijk te maken. Het achter-

liggende idee voor deze invalshoek is de veronderstelling dat crises kansen vormen 

voor fundamentele hervormingen. Dit is theoretisch een algemeen geaccepteerde 

veronderstelling, maar tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat een crisis niet altijd tot 

een omwenteling in het beleid of een organisatie leidt. Twee van de vier onderzochte 

institutionele crises hebben immers niet tot hervormingen geleid. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat het feit dat slechts vier perioden van institutionele crisis bin-

nen één beleidssector zijn onderzocht, betekent dat de conclusies van dit onderzoek 

een beperkte strekking hebben. 

De volgende paragraaf vat per casus de empirische bevindingen samen. Aan de 

hand van deze bevindingen gaat paragraaf 3 in op de rol van verschillende actoren en 

op de vraag in hoeverre zij invloed hebben kunnen uitoefenen op de crisisuitkomst. 

Paragraaf 4 koppelt de bevindingen aan de theoretische veronderstellingen over de 
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relatie tussen crises en hervormingen. Aan de hand daarvan volgt in paragraaf 5 een 

aanpassing van de crisis-hervormingsthese. Paragraaf 6 beantwoordt de vraag wat dit 

onderzoek ons leert over het vreemdelingenvraagstuk in Nederland en Duitsland. 

Tenslotte gaat paragraaf 7 in op enkele ideeën voor vervolgonderzoek. 

10.2 
Institutionele crises: hervorming en reparatie

Om de verschillende uitkomsten van de crises te kunnen verklaren is tijdens de bestu-

dering van het crisisproces met name gekeken naar de rol en oriëntatie van verschil-

lende actoren en in hoeverre zij invloed hebben kunnen uitoefenen op de crisisuit-

komst. Doordat crises gepaard gaan met kritiek op de institutionele structuur van een 

beleidssector, zullen barrières geheel of gedeeltelijk verdwijnen. De gunstige gelegen-

heidsstructuur tijdens perioden van crisis maakt het doorvoeren van hervormingen 

voor actoren minder problematisch dan wanneer de status-quo van een beleidssector 

niet ter discussie staat. Vanuit de literatuur die beleid- en organisatieverandering pro-

beert te verklaren, zijn drie (clusters van) actoren geselecteerd die de crisisuitkomst 

mede kunnen bepalen, namelijk gezagsdragers, stakeholders en beleidsmakers en -uit-

voerders. Tussen, maar ook binnen de clusters zijn tijdens enkele crises verschillende 

strategieën en oriëntaties waargenomen. Bovendien zijn sommige actoren gaandeweg 

de crisis van oriëntatie veranderd. Het is daarom van belang om de ontwikkeling in 

strategie en oriëntatie van de betrokken actoren gedurende de gehele crisis in beschou-

wing te nemen. Op die manier is het mogelijk om te achterhalen onder welke omstan-

digheden de oriëntatie van een actor (of groep van actoren) al dan niet is veranderd en 

wie of wat daarop van invloed is geweest. 

Tamil-crisis 
Stakeholders, meer specifiek de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer, zijn 

cruciaal geweest voor de hervorming in het opvangbeleid naar aanleiding van de Ta-

mil-crisis halverwege de jaren tachtig. Al snel nadat de problemen in de opvang van 

de asielprocedure zich openbaarden, waren de fracties in de Tweede Kamer ervan 

overtuigd dat deze problematiek alleen met fundamentele veranderingen kon worden 

opgelost. De fracties in de Tweede Kamer waren eensgezind over de noodzaak van 

hervormingen. Een hervorming van het opvangbeleid was volgens de Kamer de enige 

oplossing voor de crisis. 

De regering daarentegen probeerde de crisis te bestrijden door tijdelijke maatrege-

len te nemen. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid, in die periode nog versnipperd 

over diverse ministeries, werd gekenmerkt door ad-hocmaatregelen voor specifieke 

groepen vluchtelingen en asielzoekers. In die zin is de behoudende reactie van de re-

gering begrijpelijk. Stakeholders hebben lange tijd deze historisch gegroeide (of pad-

afhankelijke) wijze van reageren op ontwikkelingen in het vreemdelingenvraagstuk 

niet kunnen doorbreken. Ondanks de aanhoudende kritiek op het functioneren van 

de vreemdelingensector hield de regering vast aan tijdelijke maatregelen, in dit geval 

aan de Regeling verzorgd verblijf Tamils (RvvT). 

Naarmate de crisis aanhield en hervorming van het opvangbeleid door de regering 

uitbleef, nam de CDA-fractie in de Tweede Kamer het initiatief om een voorstel voor 

een nieuw opvangmodel in te dienen. Alle anderen fracties schaarden zich unaniem 

achter het hervormingsvoorstel van mevrouw Evenhuis-van Essen. Het voorstel van-

uit de Tweede Kamer werd ondersteund door Vluchtelingenwerk en de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten, die al langer pleitten voor hervorming van het opvang-

beleid. Ambtenaren op ministerie van WVC waren tegen hervormingen. Na het mis-

lukken van de RvvT zaten ambtenaren niet te wachten op nieuwe veranderingen. 

Onder beleidsmakers en -uitvoerders liepen de opvattingen over de oplossing voor de 

crisis sterk uiteen. 

Vanaf het begin van de crisis is de oriëntatie van de fracties in de Tweede Kamer 

hervormingsgericht geweest. De oriëntatie van de gezagsdragers daarentegen is tijdens 

de crisis veranderd van behoudend naar hervormingsgericht. Dit duidt op beïnvloe-

ding. Het feit dat de regering het plan Evenhuis als uitgangspunt nam voor de her-

vorming in het opvangbeleid (die de crisis definitief moest beëindigen), geeft aan dat 

de fracties in de Tweede Kamer de regering hebben kunnen overtuigen van het belang 

van hun voorstel voor hervorming. Doordat gemeenten en Vluchtelingenwerk het 

plan Evenhuis steunden, kon het besluit van de regering om een hervorming door te 

voeren op brede instemming rekenen. 

Het moment waarop de regering het besluit heeft genomen om het opvangbeleid 

fundamenteel te veranderen, duidt op het belang van de crisis voor deze hervorming. 

Een cruciale periode in deze crisis was het voorjaar van 1986. In februari kwam Vluch-

telingenwerk met een zeer kritische evaluatie over de RvvT. Voor de regering was 

dit echter nog geen reden om het initiatief te nemen om aanpassingen, laat staan 

hervormingen door te voeren. Een maand later, in maart, diende de CDA-fractie het 

plan van mevrouw Evenhuis-van Essen voor een nieuw opvangmodel in, gesteund 

door de Tweede Kamer. Ook dit plan kan de regering niet overtuigen van het belang 

van hervormingen. Als uit de reactie van de verantwoordelijke minister blijkt dat 

het kabinet blijft vasthouden aan de RvvT, komen de Tamils in opstand. Pas na deze 

geweldsuitbarsting neemt de regering het besluit om het opvangbeleid te hervormen. 

Omdat de omslag in oriëntatie bij de gezagsdragers plaatsvond na de geweldsuit-

barsting onder Tamils, kunnen we deze gebeurtenis volgens Cortell en Petersen (1999) 
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duiden als een trigger event. Een dergelijke gebeurtenis opent een beleidsraam voor 

structurele veranderingen. Niet de belangen en acties van gezagsdragers hebben een 

rol gespeeld bij het openen van het beleidsraam, zoals Cortell en Petersen veronder-

stellen, maar eerder de fracties in de Tweede Kamer. De regering koos immers voor het 

plan Evenhuis, dat door de Kamer werd gezien als de enige oplossing voor de crisis. 

De Tweede Kamer kan daarom getypeerd worden als de cruciale actor tijdens deze 

crisis: met haar unanieme hervormingsgericht oriëntatie heeft zij de crisisuitkomst 

beïnvloed. 

Witte-illegalencrisis - Gümüş-affaire 
In tegenstelling tot de crisis naar aanleiding van de komst van grote groepen Tamils 

eindigde de witte-illegalencrisis zonder enige aanpassing van het beleid. Belangrijke 

verklaring voor de crisisuitkomst is de grote verdeeldheid die onder de verschillende 

actoren bestond ten aanzien van een oplossing. Een minderheid (enkele Tweede-

Kamerfracties en het gemeentebestuur van Amsterdam) was voor verandering, een 

meerderheid (gezagsdragers, beleidsmakers en -uitvoerders en een meerderheid in de 

Tweede Kamer) was tegen. Doordat de oriëntaties van de verschillende actoren niet 

veranderden en de patstelling gedurende de crisis niet werd doorbroken, bleven her-

vormingen uit. 

Ofschoon een meerderheid van de actoren tegen hervormingen was, hield de crisis 

over het witte-illegalenbeleid en de familie Gümüş aan. Dat de crisis beter bekend 

staat als de Gümüş-affaire, komt doordat de familie Gümüş, een langdurig illegaal 

in Nederland verblijvende familie, symbool stond voor de witte illegalen. Aanleiding 

voor het aanhouden van de crisis was dat de staatssecretaris het besluit om de familie 

Gümüş uit te zetten keer op keer niet uitvoerde. Voorstanders van verandering ble-

ven zodoende initiatieven ontplooien om het witte-illegalenbeleid aan te passen, dan 

wel om voor de familie Gümüş een verblijfsvergunning te regelen. De fracties in de 

Tweede Kamer die voor verandering van het beleid waren, hebben op die manier het 

verloop van de crisis beïnvloed. Zij zijn daarin gesteund door Amsterdamse bestuur-

ders die Tweede-Kamerleden voorzagen van mogelijke oplossingen. Nadat alle moge-

lijkheden op niets waren uitgelopen, zat er uiteindelijk niets anders op dan het verzet 

te staken en te accepteren dat het beleid bleef zoals het was afgesproken, en dat de 

familie Gümüş dus naar Turkije werd uitgezet. Hoewel de staatssecretaris de Tweede 

Kamer openingen heeft geboden (ook al wilde zij het beleid handhaven), bereikten de 

fracties geen overeenstemming over een oplossing van de crisis. Er was geen meerder-

heid voor hervormingen, noch voor verandering van het beleid. Zodoende eindigde 

de crisis uiteindelijk zonder verandering in het vreemdelingenbeleid. 

West-Berlijn 1986: crisis in het visumbeleid
De crisis die begon in West-Berlijn, maar later op federaal niveau een vervolg kreeg, 

leidde net als de crisis in het witte-illegalenbeleid niet tot hervormingen. Aanleiding 

voor de crisis vormde de weigering van Oost-Duitsland om het visumbeleid voor 

West-Berlijn uit te voeren. Zo ontstond het zogenoemde ‘gat in de Berlijnse Muur’, 

waardoor in de zomer van 1986 grote aantallen asielzoekers West-Berlijn binnenkwa-

men. Dit leidde tot ernstige problemen in de opvang van asielzoekers en de asielpro-

cedure. 

Gedurende deze crisis was er grote onenigheid over de oplossing voor de proble-

men in West-Berlijn. Hoewel de oorzaak van de crisis bij de Oost-Duitse regering lag, 

werd het debat gedomineerd door een andere discussie. De crisis doorbrak het taboe 

op een discussie over het asielrecht, oftewel artikel 16 van de Grondwet. Een meerder-

heid van de regering en alle fracties in de Bondsdag waren tegen een wijziging van 

artikel 16. Het belangrijkste argument tegen een hervorming van het asielrecht kwam 

voort uit het nazi-verleden van Duitsland. Duitsland voelde zich door de ervaringen 

in de Tweede Wereldoorlog moreel verplicht om een ruimhartig asielbeleid te voeren. 

Een tweederde meerderheid voor een grondwetswijziging was in die periode dan ook 

onhaalbaar. 

Afgezien van een hervorming van de Grondwet waren nog twee andere oplossin-

gen voor de crisis mogelijk. Een van de mogelijkheden was om de status van Berlijn 

te veranderen. Dat zou inhouden dat in West-Berlijn grenscontroles zouden worden 

uitgevoerd. Maar vanuit historisch gegroeide verhoudingen tussen Oost- en West-

Europa werd deze oplossing als zeer onwenselijk beschouwd en daarom uitgesloten. 

De derde oplossing was een diplomatieke oplossing. De West-Duitse regering moest 

Oost-Duitse bestuurders ervan overtuigen dat het visumbeleid ook voor West-Berlijn 

gehandhaafd moest worden. Voor de diplomatieke oplossing bestond wel een meer-

derheid in zowel het parlement als de regering. Na maanden van diplomatieke on-

derhandelingen stemde de Oost-Duitse regering uiteindelijk in met het verzoek van 

West-Duitsland en kwam de crisis tot een einde zonder een hervorming. Handhaving 

van het visumbeleid betekende immers uitvoering van het beleid dat al bestond. 

Een verklaring voor deze diplomatieke oplossing is dat op die manier de proble-

men in Berlijn direct aangepakt konden worden zonder dat er een grootscheepse her-

vorming hoefde te worden doorgevoerd. Bovendien was er voor de andere twee opties 

geen meerderheid te vinden, noch in de regering, noch in het parlement. De crisis 

leidde wel tot het doorbreken van het taboe op een discussie over het asielrecht, maar 

een daadwerkelijke hervorming van de Grondwet ging een meerderheid veel te ver. 
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Artikel 16: het asielrecht ter discussie 
Anders dan bij de andere crises lag de scheidslijn tussen voor- en tegenstanders van 

hervormingen niet tussen de verschillende actoren onderling, maar tussen de verschil-

lende politieke partijen. Cruciale actoren tijdens deze crisis waren politici en gezags-

dragers van de CDU/CSU-partij op verschillende bestuurlijke niveaus. De crisis in 

het vreemdelingenbeleid begin jaren negentig eindigde met de door de CDU/CSU 

gewenste grondwetswijziging. Sinds het ontstaan van de crisis (en al ver daarvoor) had 

de partij kenbaar gemaakt voorstander te zijn van een grondwetswijziging. Volgens de 

CDU/CSU was een hervorming van artikel 16 de enige oplossing voor de crisis in het 

vreemdelingenbeleid. 

Coalitiegenoot FDP en oppositiepartij SPD waren niet tegen hervormingen, maar 

wel tegen een wijziging van artikel 16 van de Grondwet. Het morele standpunt dat 

Duitsland door het nazi-verleden verplicht was om een ruimhartig asielbeleid te voe-

ren, gold nog altijd als belangrijkste argument tegen een beperking van het asielrecht. 

De FDP en SPD hebben samen het initiatief genomen om de crisis op te lossen met 

een hervorming binnen de kaders van de Grondwet. De CDU/CSU stemde weliswaar 

in met de nieuwe wet die een versnelling van de asielprocedure regelde, maar geloofde 

niet in het oplossend vermogen van deze hervorming. De CDU/CSU zette haar cam-

pagne voor een grondwetswijziging dan ook voort. 

Gedurende de crisis is het standpunt van de CDU/CSU onveranderd hervor-

mingsgericht gebleven. Het standpunt van de FDP en de SPD is gaandeweg de crisis 

langzaam veranderd, totdat uiteindelijk werd ingestemd met de wens van de CDU/

CSU. De omslag bij de SPD en FDP om uiteindelijk toch te gaan onderhandelen 

over een grondwetswijziging duidt op beïnvloeding door de CDU/CSU. In de FDP 

is deze omslag relatief gemakkelijk verlopen, vergeleken met de SPD. De SPD raakte 

intern sterk verdeeld over de vraag of de partij moest instemmen met een hervorming 

van artikel 16 of niet. Uiteindelijk heeft de partijleiding het initiatief genomen om 

hierover binnen de partij een discussie op gang te brengen. Het partijbestuur erkende 

dat het ruimhartige asielrecht na de val van het communisme in een ander daglicht 

was komen te staan. Uiteindelijk tekende zich een grote meerderheid af voor een 

wijziging van de Grondwet. 

De omslag van de FDP en SPD vond plaats toen de crisis op haar hoogtepunt was. 

In de zomer en het najaar van 1992 was er in de media en in de Bondsdag zeer veel 

aandacht voor de asielproblematiek. Het aantal asielzoekers bleef stijgen. Bovendien 

beschouwde op dat moment meer dan de helft van de Duitse bevolking asielzoekers 

als het belangrijkste probleem van Duitsland. In die periode vonden eveneens twee 

ernstige aanslagen plaats, namelijk in Rostock (22-27 augustus 1992) en Mölln (23 

november 1992). Aangezien de rellen in Rostock begonnen op de avond van de dag 

dat de SPD de ‘Petersberger besluiten’ (het besluit van het partijbestuur om in te 

stemmen met een grondwetswijziging) had aangenomen, kunnen we deze aanslag 

en de aanslag in Mölln niet als trigger events duiden. Dat neemt niet weg dat het 

extreem-rechtse geweld de SPD en de FDP nog meer onder druk hebben gezet. Het 

geweld leidde internationaal tot zeer scherpe veroordelingen. Bovendien benadrukte 

de CDU/CSU dat het extreem-rechtse geweld werd gevoed door de sterke stijging van 

het aantal asielzoekers. Een opeenstapeling van incidenten verergerde de crisis. Na de 

(mislukte) invoering van de wet op de versnelling van de asielprocedure leek er geen 

andere oplossing mogelijk dan een beperking van het recht op asiel in de Grondwet. 

10.3 
De rol en invloed van actoren op de crisisuitkomst

De empirische bevindingen uit de bestudeerde institutionele crises bevestigen dat de 

relatie tussen crises en hervormingen niet vanzelfsprekend is. De vraag waarom de cri-

sis-hervormingsthese niet altijd opgaat, laat zich moeilijker beantwoorden. Immers, 

wanneer er een discrepantie ontstaat tussen de verwachtingen en de prestaties van 

een beleidssector is dat tijdens de onderzochte crises altijd gepaard gegaan met de 

vraag om verandering. Alle crises hebben aanleiding gegeven om hervormingen op de 

beleidsagenda te plaatsen, met uitzondering van de witte-illegalencrises. Tijdens deze 

crisis ging het alleen om het al dan niet aanpassen van het beleid. Hoewel hervormin-

gen naar aanleiding van de crises op de agenda kwamen te staan, zijn er alleen naar 

aanleiding van de Tamil-crisis en de crisis over het asielrecht begin jaren negentig in 

Duitsland daadwerkelijk hervormingen doorgevoerd. De witte-illegalencrisis en de 

crisis in Berlijn eindigden zonder enige verandering van het beleid. De vraag die in 

deze paragraaf beantwoord wordt, is welke actoren of coalities van actoren de crisis-

uitkomst doorslaggevend hebben kunnen beïnvloeden. 

Beleidsmakers en -uitvoerders: reactief in plaats van initiërend 
De bevindingen uit de casestudy’s tonen aan dat de rol en de invloed van beleidsma-

kers en -uitvoerders tijdens crises beperkt is. Volgens Leemans (1976) zijn alle beleids-

makers en -uitvoerders potentiële initiators, medestanders of tegenstanders. Beleids-

makers en -uitvoerders uiten zich inderdaad als medestanders of tegenstanders van 

hervormingen (of andere crisisuitkomsten die het debat domineren), maar ze blijken 

geen initiators te zijn. Tijdens de crises hebben beleidsmakers en -uitvoerders nooit 

het initiatief genomen om een voorstel voor hervorming of verandering in te dienen. 

De houding van beleidsmakers en -uitvoerders tijdens institutionele crises is dan ook 

beter te karakteriseren als reactief. Dat wil zeggen dat ze wel reageren op (hervormi
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ngs)voorstellen, maar dat actoren vanuit de beleidssector zelf geen initiatieven voor 

hervormingen hebben ontplooid. 

De reactieve houding van beleidsmakers en -uitvoerders blijkt ook uit het feit dat 

zij zich over het algemeen achter de oriëntatie van gezagsdragers hebben geschaard. 

Ambtenaren van een departement hanteerden altijd dezelfde oriëntatie als de verant-

woordelijke gezagsdrager. Dat bleek tijdens de witte-illegalencrisis en de crisis begin 

jaren negentig in Duitsland. Alleen tijdens de Tamil-crisis was de beleidssector ver-

deeld over de crisisuitkomst. De bij de uitvoering van het beleid betrokken organisa-

ties waren, in tegenstelling tot de minister en het kabinet, vóór hervormingen. 

Van de veronderstelling dat beleidsmakers en -uitvoerders over realisatiemacht 

en hindermacht beschikken, is tijdens deze crises nauwelijks iets gebleken. De enige 

vorm van realisatiemacht, als het al zo genoemd mag worden, blijkt uit de pogingen 

van enkele actoren om de belangen van de eigen organisatie tijdens de crisis zo goed 

mogelijk te verdedigen. Zo heeft Elting de witte-illegalencrisis aangegrepen om de 

positionering en het imago van de IND te verbeteren. De IND moest een echte 

uitvoeringsorganisatie worden. Een betrouwbare en consistente organisatie die alleen 

verantwoordelijk was voor de uitvoering en niet in discussie moest gaan met het parle-

ment of individuele Kamerleden. Hij gaf met zijn standpunt het signaal af dat indien 

de Kamer het beleid wilde veranderen, zij daartoe het initiatief moest nemen. 

Vluchtelingenwerk heeft tijdens de Tamil-crisis geprobeerd een rol te behouden in 

de uitvoering van het opvangbeleid. Centrale opvang zou de rol van Vluchtelingen-

werk in het vreemdelingenbeleid marginaliseren. Vluchtelingenwerk heeft zodoende 

het initiatief genomen om onderzoek te doen onder gemeenten. In dat onderzoek 

toonde zij aan dat er voldoende woonruimte voor asielzoekers beschikbaar was, waar-

door de noodzaak tot centrale opvang verviel.

Tijdens de perioden van crisis vormden (groepen van) beleidsmakers en -uitvoer-

ders binnen de beleidssector geen machtig blok ten opzichte van de gezagsdragers en 

stakeholders. Zij kunnen nauwelijks worden aangemerkt als politieke of onderne-

mende actoren, zoals het gedachtegoed van het Nieuw Publiek Management veron-

derstelt, maar stelden zich eerder afwachtend op. Zij hebben dan ook geen invloed 

uitgeoefend op de daadwerkelijke beslissing of er wel of geen hervormingen moesten 

worden doorgevoerd naar aanleiding van de crises. 

Hindermacht en realisatiemacht van beleidsmakers en -uitvoerders komt pas tot 

uiting nadat het besluit om hervormingen door te voeren is genomen. De hinder-

macht van beleidsmakers en -uitvoerders blijkt uit de langdurige departementale on-

derhandelingen die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de Tamil-crisis. Ook 

de uitlatingen van actoren binnen de beleidssector begin jaren negentig in Duitsland 

geven daarvoor aanwijzingen. De kritiek op de nieuwe wet op de asielprocedure ging 

gepaard met een groot wantrouwen in het oplossend vermogen van deze hervorming. 

De realisatiemacht van beleidsmakers en -uitvoerders blijkt uit de ambtelijke voor-

bereiding van de inhoud van de hervorming. Beleidsmakers en -uitvoerders hebben 

inhoudelijk invulling gegeven aan zowel het algemene opvangbeleid naar aanleiding 

van de Tamil-crisis, als aan de Duitse grondwetswijziging begin jaren negentig. 

Gezagsdragers en parlementsleden: initiators 
In tegenstelling tot de beperkte rol en invloed van beleidsmakers en -uitvoerders tij-

dens de crises is uit de cases duidelijk gebleken dat de rol en de invloed van gezags-

dragers en stakeholders, in het bijzonder parlementsleden, aanzienlijk groter is tijdens 

crises. Uit drie van de vier cases blijkt dat een parlementaire meerderheid doorslag-

gevend is geweest voor het handelen van gezagsdragers. Uitzondering is de crisis begin 

jaren negentig in Duitsland. Deze crisis laat zien dat de oriëntatie van gezagsdragers 

het parlement heeft beïnvloed. 

Tijdens de Tamil-crisis stonden gezagsdragers (tegen hervorming) en het parle-

ment (voor hervorming) tegenover elkaar. Onder druk van de problematiek heeft de 

regering uiteindelijk gekozen voor hervormingen om de crisis op te lossen. De leden 

van de Tweede Kamer zijn cruciale actoren gebleken, omdat de regering het voor-

stel voor hervorming van het opvangbeleid uit de Tweede Kamer overnam. Tijdens 

de crisis over het Duitse visumbeleid stonden gezagsdragers (die belangrijke posities 

in het vreemdelingensector dan wel de regering bekleedden) eveneens tegenover het 

parlement. Maar tijdens deze crises waren de gezagsdragers vóór hervormingen en het 

parlement tegen. Omdat een meerderheid tegen hervormingen was, bleven hervor-

mingen naar aanleiding van deze crisis uit. Gedurende de witte-illegalencrisis waren 

gezagsdragers en een meerderheid in de Tweede Kamer tegen hervormingen. Hoewel 

de crisisuitkomst in overeenstemming was met de oriëntatie van de gezagsdragers, 

kunnen we toch stellen dat de parlementaire meerderheid de doorslag heeft gegeven 

in deze uitkomst. De staatssecretaris had immers aangegeven dat indien de Tweede 

Kamer een voorstel voor verandering zou indienen, zij bereid was dit in het kabinet 

te bespreken. Ook de minister-president had aangegeven dat het initiatief vanuit het 

parlement moest komen. 

De crisis begin jaren negentig in Duitsland laat zien dat gezagsdragers ook de 

oriëntatie van het parlement kunnen beïnvloeden. Het spreekt voor zich dat een her-

vorming van de Grondwet niet mogelijk was geweest zonder een tweederde meerder-

heid in het parlement. Desondanks zijn gezagsdragers van de CDU/CSU, evenals 

deelstaatpolitici van deze partij, beslissend geweest voor de crisisuitkomst. Zij heb-

ben de crisis strategisch goed gemanaged. Door in te stemmen met de hervorming 

van de asielprocedure, een oplossing die was aangedragen door tegenstanders van een 
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grondwetswijziging, liet de CDU/CSU de tegenstanders geen andere keuze dan in te 

stemmen met een hervorming van de Grondwet, toen bleek dat de hervorming (op 

korte termijn) geen positief effect had. 

Hypothesen 
Het onderzoek maakt duidelijk dat verschillende actoren of combinaties van acto-

ren het verloop van de crisis en de crisisuitkomst kunnen beïnvloeden. Toch blijkt 

met name de oriëntatie van het parlement van doorslaggevend belang voor het al 

dan niet doorvoeren van hervormingen naar aanleiding van een crisis. Op grond van 

deze bevindingen moeten de hypothesen zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 worden 

aangepast. De oorspronkelijke hypothese luidde: de kans op hervormingen neemt toe 
wanneer de oriëntatie van gezagsdragers/stakeholders/beleidsmakers en -uitvoerders gericht 
is op hervormingen als reactie op een institutionele crisis. 

De hypothese die betrekking heeft op de oriëntatie van beleidsmakers en -uitvoer-

ders wordt verworpen, omdat de rol en de invloed van deze groep actoren op de cri-

sisuitkomst beperkt is gebleken. Met betrekking tot de invloed van gezagsdragers op 

de crisisuitkomst is het van belang dat de oriëntatie van gezagsdragers tijdens de crisis 

doorgaans verschuift van behoudend naar hervormingsgericht. Tijdens alle crises, met 

uitzondering van de crisis in Duitsland begin jaren negentig, waren de gezagsdragers 

geheel of gedeeltelijk behoudend georiënteerd. De aangepaste hypothese luidt dan 

ook: in reactie op een institutionele crisis hanteren gezagsdragers eerder een behoudende 
dan een hervormingsgerichte oriëntatie. 

Voor de omslag in de oriëntatie van gezagsdragers blijken stakeholders, in het 

bijzonder parlementsleden, cruciale actoren. Niet alleen vanwege hun formele macht, 

maar ook omdat zij vaker dan andere actoren het initiatief nemen tot verandering. De 

aangepaste hypothese met betrekking tot de oriëntatie van stakeholders luidt als volgt: 

de kans op hervormingen is het grootst wanneer een noodzakelijke meerderheid in het par-
lement hervormingsgericht is georiënteerd in reactie op een institutionele crisis. Andersom 

geldt hetzelfde: indien een meerderheid in het parlement tegen hervormingen is, is de 

kans op hervorming het kleinst.

Figuur 1. Invloed van actoren op de crisisuitkomst 

                  gezagsdragers  
      
Crisis         parlement                                                                  crisisuitkomst 

                 beleidsmakers/
                 -uitvoerders 

Het primaat van de politiek
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het parlement grote invloed heeft op de 

crisisuitkomst. Beleidsmakers en -uitvoerders, zo blijkt, hebben slechts een beperkte 

invloed op de besluitvorming tijdens institutionele crises. De bevindingen uit deze 

studie plaatsen de discussie over de vierde macht - de macht van de ambtenaar - in 

een ander perspectief. Diverse bestuurskundigen benadrukten de laatste jaren de te 

grote invloed van ambtenaren op het besluitvormingsproces (zie Peters, 1999; Bovens, 

2000; Noordergraaf, 2000). Peters concludeert in haar dissertatie dat ambtenaren in 

belangrijke mate de besluitvorming kunnen beïnvloeden (1999:243). Bovens sprak in 

zijn oratie eveneens van een ‘grote invloed’ van ambtenaren op de besluitvorming. 

De invloed van ambtenaren, zo meent hij, is in de laatste dertig jaar eerder toe- dan 

afgenomen (2000:8). Wat we echter leren van dit onderzoek is dat de invloed van 

ambtenaren op het besluitvormingsproces in perioden van institutionele crises niet 

opgaat. Waar ambtenaren in ‘normale’ tijden grote invloed hebben, blijken zij tijdens 

institutionele crises nauwelijks invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. 

Het primaat van de politiek houdt tijdens crises stand. 

10.4 
De crisisuitkomsten nader verklaard

In de literatuur die beleid- en organisatieverandering probeert te verklaren, bestaat 

een aantal veronderstellingen ten aanzien van de relatie tussen crises en hervormingen 

die aan de hand van dit onderzoek niet bevestigd kunnen worden. Uit de vier bestu-

deerde institutionele crises is duidelijk geworden dat zolang een politieke meerderheid 

tegen hervormingen is, er geen hervormingen komen. Dit is wellicht een logische 

consequentie, maar toch interessant omdat het onderzoek geen bewijs levert voor de 

centralisatiethese. De centralisatiethese veronderstelt dat patronen van handelen on-

der invloed van een crisis tijdelijk veranderen. Regels zouden worden vervangen door 

persoonlijke autoriteit (zie Crozier, 1964). Het idee is dat gezagsdragers gedurende de 

crisis boven de regels komen te staan, waardoor gezagsdragers een bepaalde mate van 

autonomie verkrijgen en het aantal veto points oftewel barrières in de besluitvorming 

vermindert (Boin et al. 2002). 

Dat de centralisatiethese niet (altijd) opgaat, geeft aan dat de besluitvormings-

structuur in het openbaar bestuur tijdens institutionele crises niet automatisch ver-

andert. Dit kan als een bevestiging worden gezien van de invloed die het parlement 

heeft op de crisisuitkomst. De invloed van parlementsleden is met name groot door 

de besluitvormingsstructuur en cultuur van beide landen. Het Duitse federale sy-

steem wordt gekenmerkt door vele checks and balances, hetgeen leidt tot gedeelde 
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verantwoordelijkheid. Het is daardoor van belang dat een besluit tot verandering niet 

alleen door de regering en de Kamerfracties, maar ook door de grootste oppositiepar-

tij wordt gedragen, om zo tot een gewenste uitvoering van het beleid te komen. Het 

Nederlandse politieke systeem wordt gekenmerkt als een consensusdemocratie waarin 

eveneens veel met verschillende actoren onderhandeld moet worden om tot beleids-

vorming te komen. Een institutionele crisis verandert in de onderzochte cases niets 

aan de manier waarop de besluitvorming plaatsvindt. 

De centralisatiethese veronderstelt dat gezagsdragers macht, autoriteit en verant-

woordelijkheid hebben om initiatieven te ontplooien en keuzes te maken. Zij maken 

bovendien deel uit van het crisismanagement. Het idee is dat gezagsdragers tijdens cri-

ses, als ‘eigenaar’ van het probleem, gebruik zullen maken van de zogenoemde window 
of opportunity. Maar uit de onderzochte crises blijkt dat gezagsdragers een crisis over 

het algemeen niet ervaren als een kans om hervormingen door te voeren. In reactie op 

een crisis houden gezagsdragers liever vast aan het bestaande. Bij gezagdragers ontbrak 

vaak de overtuiging dat hervormingen de gewenste oplossing voor de crisis zouden 

kunnen betekenen. Daarom namen zij ook zelden het initiatief tot hervormingen. 

Zelfs als de gezagsdragers hervormingsgericht waren georiënteerd, dan hadden ze nog 

te maken met de normale besluitvormingsprocedures, zoals blijkt uit de Duitse cases. 

De mogelijkheden van gezagsdragers blijven beperkt tot het agenderen van hervor-

mingsvoorstellen. Door de structurele barrières die in het besluitvormingsproces zijn 

ingebouwd, is de uitkomst van een crisis (mede) afhankelijk van de oriëntatie van 

het parlement. Gezagsdragers kunnen hervormingsgericht georiënteerd zijn, maar een 

uitkomst in de vorm van doelbewuste en ingrijpende hervorming van het beleid of 

de organisatie is zonder steun van het parlement niet mogelijk. Structurele barrières 

in het besluitvormingsproces, zoals de ingebouwde checks and balances en veto points, 
blijven gehandhaafd ondanks het feit dat zich een crisis voordoet. 

Omdat crises gepaard gaan met kritiek op de institutionele structuur van een 

beleidssector, is de verwachting dat potentiële barrières die samenhangen met de 

institutionele structuur zullen verminderen. Doordat regels, routines, normen en 

waarden ter discussie staan, wordt verondersteld dat tijdens een crisis een gunstige 

gelegenheidsstructuur ontstaat. Zoals gezegd komen hervormingen naar aanleiding 

van een crisis inderdaad op de agenda te staan, maar een aantal structurele barrières 

blijven gehandhaafd. Dat geldt eveneens voor bepaalde morele principes van het be-

leidsparadigma die verband houden met de problematiek. Bepaalde principes staan 

onherroepelijk vast, ook al zou het loslaten ervan een oplossing voor de crisis kunnen 

betekenen. Tijdens de crisis in 1986 in Duitsland was een verandering van de status 

van Berlijn voor alle actoren geen optie, ondanks het feit dat dit een oplossing voor 

de problemen in Berlijn zou hebben betekend. Een dergelijke hervorming is wel ter 

sprake gekomen, maar nooit serieus overwogen. De norm dat asielzoekers opvang 

moet worden geboden, is ook een principe dat nooit ter discussie is komen te staan. 

Zowel in Nederland als Duitsland heeft de opvang van asielzoekers als zodanig nooit 

ter discussie gestaan, wel de manier waarop de opvang was georganiseerd. 

Het in artikel 16 vastgelegde recht op asiel was eveneens een onveranderbaar prin-

cipe. Desondanks is het asielrecht begin jaren negentig toch hervormd. De veranderde 

tijdgeest door de ondergang van het communisme en de hereniging van Duitsland 

hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Daardoor kwamen veel vraagstukken 

voor Duitsland, zo ook het vreemdelingenvraagstuk, in een ander perspectief te staan. 

Maar dat verklaart niet waarom er een diepgaande crisis aan deze hervorming vooraf 

moest gaan. Dat er uiteindelijk toch een meerderheid voor een hervorming van de 

Grondwet was, kwam omdat de tegenstanders geen andere alternatieven meer hadden 

om tot een oplossing van de crisis te komen die alsmaar bleef aanhouden. Een wijzi-

ging van artikel 16 werd, na de mislukte hervormingen van de asielprocedure, nog als 

enige oplossing gezien. Het gaat er dan niet om of er daadwerkelijk geen andere oplos-

singen zijn, maar of er in de discussie geen andere oplossingen worden aangedragen. 

Voor hervormingsgerichte gezagsdragers is het van belang dat zij hun tegenstanders 

ervan kunnen overtuigen dat er geen andere oplossing rest dan de hervorming die zij 

voorstellen. 

Betekent dit alles dat institutionele crises geen enkele betekenis hebben voor de 

mogelijkheid om hervormingen door te voeren? Nee, twee van de vier cases hebben 

tot hervormingen geleid. De crises hebben grote invloed gehad op het doorvoeren van 

hervormingen. Immers, zonder de crises waren deze hervormingen op dat moment 

niet doorgevoerd. De institutionele crises die eindigden met hervormingen kennen 

een ander verloop dan de crises die niet tot hervormingen leidde. Het verschil tussen 

de crises waarbij wel hervormingen zijn doorgevoerd is dat de crises die hervormingen 

tot gevolg hadden werden gevoed door nieuwe incidenten, of wel trigger events. Maat-

regelen die gedurende de crisis werden genomen hadden niet het gewenste resultaat 

waardoor een nieuw incident de crisis verergerde. Uiteindelijk leek een fundamentele 

verandering de enige oplossing om de crisis tot een einde te brengen. Om een relatie 

tussen crises en hervormingen vast te kunnen stellen zijn trigger events gedurende 

een crisis van groot belang. Hoewel er sprake kan zijn van een relatie tussen crises en 

hervormingen vinden we in deze cases echter geen bewijs voor de veronderstelling dat 

institutionele structuren en besluitvormingsprocessen onder druk van een institutio-

nele crises veranderen. 
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10.5 
Aanpassing van de crisis-hervormingsthese

Diverse wetenschappers onderschrijven de stelling dat een crisis een noodzakelijke 

voorwaarde is voor hervormingen (zie hoofdstuk 2). De druk tijdens perioden van 

crisis is zo groot dat deze de rigiditeit van organisaties, regels en routines kan door-

breken en hervormingen mogelijk maakt. De crisis-hervormingsthese geeft echter 

geen inzicht in de mate waarin de rigiditeit daadwerkelijk wordt doorbroken en de 

omstandigheden waaronder crises tot hervormingen leiden. Zij biedt bovendien geen 

verklaring voor het feit dat sommige crises geen hervormingen tot gevolg hebben. 

De relatie tussen crises en hervormingen en daarmee de crisis-hervormingsthese 

behoeft relativering. Op het eerste gezicht lijkt het gemakkelijk verklaarbaar dat er 

naar aanleiding van de Tamil-crisis en de crisis begin jaren negentig in Duitsland 

hervormingen zijn doorgevoerd. De opeenstapeling van problemen en incidenten 

hebben ook zeker de druk op de tegenstanders vergroot om met de hervormingsvoor-

stellen in te stemmen. Sterker nog, noch het opvangbeleid noch artikel 16 zouden 

op dat moment zijn hervormd als er geen sprake van een crisis was geweest. Toch 

wordt bij bestudering van het crisisproces duidelijk dat hervormingen als crisisuit-

komst lange tijd onzeker waren. Verschillende barrières moesten overwonnen worden 

om hervormingen daadwerkelijk mogelijk te maken. De moeilijke procedure voor 

een grondwetswijziging en het federale systeem met veel vetospelers kunnen voor 

beide Duitse cases als belangrijke barrières gezien worden. Maar ook het bestaande 

beleidsparadigma dat beperking van het asielrecht op grond van het nazi-verleden 

niet mogelijk was, gold lange tijd als een onoverbrugbare hindernis. De rigiditeit van 

de institutionele context blijft ondanks de crisis in belangrijke mate gehandhaafd. De 

Tamil-crisis en de crisis in het witte-illegalenbeleid tonen bovendien aan dat gezags-

dragers een institutionele crisis niet altijd als een kans ervaren. Diverse gezagsdragers 

waren tijdens deze crises ronduit behoudend georiënteerd.

Hoewel crises niet zondermeer tot hervormingen leiden zoals de crisis-hervor-

mingsthese veronderstelt bieden crises wel degelijk kansen voor het doorvoeren van 

fundamentele veranderingen. De toegevoegde waarde van een crisis is dat een derge-

lijke periode voor hervormingsgezinde actoren de mogelijkheid biedt om voorstellen 

voor verandering of hervorming op de agenda te plaatsen, die zonder een crisis on-

denkbaar zouden zijn geweest. Crises kunnen, zoals we in Duitsland hebben gezien 

een taboedoorbrekende functie hebben. 

Om hervormingen door te voeren moet een institutionele crisis gevoed worden 

met nieuwe incidenten die de ernst van de crisis onomstotelijk duidelijk maakt. Dan 

pas zullen behoudende actoren overtuigd raken dat radicale hervormingen in de be-

leidssector en/of het beleid van de sector noodzakelijk zijn om de crisis te beëindi-

gen. Het is van cruciaal belang dat tegenstanders van hervormingen veranderen in 

voorstanders zodat een meerderheid voor hervormingen ontstaat. Deze studie heeft 

immers aangetoond dat gangbare besluitvormingsstructuren ook tijdens crises ge-

handhaafd blijven. Barrières in het politieke systeem moeten overwonnen worden 

en vervagen dus niet. Institutionele rigiditeit houdt ook tijdens institutionele crises 

stand. Pas wanneer een meerderheid ervan overtuigd raakt dat hervormingen de op-

lossing voor een crisis vormen, worden deze mogelijk. Daardoor zijn gezagsdragers of 

beleidsmakers en -uitvoerders niet in de mogelijkheid om zonder een meerderheid in 

het parlement hervormingen mogelijk te maken. Er kunnen verschillende coalities 

van voorstanders zijn, maar de kans op hervormingen is het grootst indien het par-

lement een hervormingsgerichte oriëntatie hanteert en een noodzakelijke meerder-

heid voor hervormingen bestaat. Het tegenovergestelde is eveneens waar. De kans op 

hervormingen is klein wanneer het parlement in reactie op een institutionele crisis 

geen initiatief neemt tot hervormingen en een noodzakelijke meerderheid voor her-

vormingen uitblijft. 

10.6 
Het vreemdelingenvraagstuk in Nederland en Duitsland

Wat leren de vier onderzochte perioden van crisis ons over de vreemdelingensector van 

Nederland en Duitsland? Er zijn een aantal aspecten die opvallen in de vergelijking 

tussen Nederland en Duitsland. Het is opmerkelijk dat het vreemdelingenvraagstuk 

tijdens crises in Nederland met name gericht is op het (dis)functioneren van organisa-

ties, terwijl in Duitsland het vraagstuk veel meer politiek-ideologisch wordt benaderd. 

Het debat in Duitsland wordt tijdens crises in het vreemdelingenbeleid eerder gevoerd 

als een politiek-ideologische strijd waarbij anderen politieke partijen als ‘tegenstan-

ders’ worden gekarakteriseerd dan als een strijd over het (dis)functioneren van uit-

voeringsorganisaties. Hoewel de achterstanden in de asielprocedure en de problemen 

in de opvang minstens even groot waren als in Nederland, zo niet groter, vormden in 

Duitsland de uitvoeringsorganisaties (zoals de BAFl) nauwelijks onderwerp van dis-

cussie of kritiek. Een verklaring voor de nadruk op politiek-ideologische verschillen 

kan liggen in het federale politieke systeem van Duitsland. De beleidssector is versnip-

perd over de verschillende deelstaten. Er wordt ook wel gezegd dat Duitsland zestien 

verschillende opvangsystemen heeft. Elke deelstaat kan immers een eigen invulling 

geven aan de wetgeving die op federaal niveau wordt bepaald. 

Het verschil in benadering zou een verklaring kunnen zijn voor de beperktere 

rol van beleidsmakers en -uitvoerders in Duitsland tijdens crises. De sterke nadruk 
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op politiek-ideologische verschillen kan ook te maken hebben met de casusselectie, 

omdat in Duitsland de roep om verandering vanuit de sector zelf kwam. Het is im-

mers niet waarschijnlijk dat de regering en verantwoordelijke gezagdragers de eigen 

beleidssector ter discussie stellen door aan te geven dat de organisaties waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn niet functioneren. Volgens de CDU/CSU-gezagsdragers lag het 

probleem in de Grondwet verankerd, waardoor alle asielzoekers in de asielprocedure 

moesten worden opgenomen, en niet bij de verantwoordelijke instanties die de toe-

name van het aantal asielzoekers niet konden verwerken. De oplossing voor de crisis 

lag niet in het vergroten van de efficiëntie, maar in een verandering van de Grondwet, 

waardoor asielzoekers aan de grens tegengehouden konden worden. 

In tegenstelling tot Duitsland wordt in Nederland tijdens crises met name het fa-

len van uitvoeringsorganisaties in de asielketen benadrukt. Het disfunctioneren vormt 

tijdens een crisis een belangrijk onderdeel van het debat. Tekortkomingen in het be-

leid worden in Nederland sneller toegeschreven aan de uitvoeringsorganisaties (zoals 

de IND en het COA1) en geven minder snel aanleiding voor een politiek-ideologische 

strijd tussen de verschillende partijen. Hoewel in Nederland, net als in Duitsland, de 

sociaal-democraten wordt verweten dat zij geen streng vreemdelingenbeleid kunnen 

voeren, speelt dat tijdens een crisis in Nederland een minder grote rol dan in Duits-

land. Dit heeft wellicht te maken met de samenstelling van de regeringscoalities. In 

Duitsland wordt een regering over het algemeen gedomineerd door hetzij de christen-

democraten hetzij de sociaal-democraten, terwijl in Nederland coalities tussen beide 

partijen mogelijk zijn. 

Om te voorkomen dat men het ‘afvoerputje’ van Europa wordt, reageren landen 

in Europa regelmatig op elkaars nieuwe wet- en regelgeving. Nederland en Duitsland 

hebben eveneens wet- en regelgeving van elkaar overgenomen. Het is een gemiste 

kans dat beide landen daarbij alleen hebben gekeken naar de (crisis)uitkomsten en 

niet naar de processen die daaraan voorafgegaan zijn. Het is opmerkelijk dat Neder-

land tijdens de Tamil-crisis nauwelijks over de grens heeft gekeken. De contacten 

tussen Nederland en Duitsland waren met name gericht op het dichten van het gat in 

de Berlijnse Muur. Nederland had veel van Duitsland kunnen leren, omdat Duitsland 

eerder dan Nederland met een sterke toename van vreemdelingen te maken kreeg. 

Binnen Europa wordt harmonisatie van beleid vaak voorafgegaan door vergelij-

king van beleid. Die vergelijking is voornamelijk gericht op verschillen in plaats van 

overeenkomsten. Misschien dat daarom de harmonisatie in Europa tot dusverre in de 

kinderschoenen staat. 

10.7 
Ideeën voor vervolgonderzoek

De conclusies van dit onderzoek hebben een beperkte strekking. Ze hebben betrek-

king op maar één beleidssector waarbinnen slechts vier perioden van institutionele 

crisis zijn onderzocht. Niettemin bieden de conclusies inzichten die aanleiding geven 

tot vervolgonderzoek naar de relatie tussen crises en hervormingen binnen beleids-

sectoren en de vraag wie of wat de crisisuitkomst kan beïnvloeden. 

De bevindingen van dit onderzoek duiden op de belangrijke rol van het parlement 

voor de uitkomst van een crisis. Deze grote invloed hangt samen met de vraag of het 

parlement het initiatief neemt om te hervormen, maar ook met de besluitvormings-

structuur, waaraan tijdens crises niets verandert. Een crisis waarin het beleid en de 

organisatie van het beleid onder grote druk komt te staan, vormt niet zonder meer 

aanleiding voor het wegvallen van institutionele barrières. Barrières blijven behouden 

en moeten overwonnen worden. Actoren komen niet boven de regels te staan. Om 

de relatie tussen crises en hervormingen te begrijpen is het daarom van belang dat zo-

wel de structurele factoren als de rol van de actoren gezamenlijk worden onderzocht. 

Door het in kaart brengen van structurele barrières (zowel institutioneel als cultureel) 

wordt inzichtelijk welke strategie en oriëntatie de verschillende actoren moeten han-

teren in relatie tot de gewenste crisisuitkomst. 

De grote invloed van het parlement op de crisisuitkomst doet de vraag rijzen in 

hoeverre de institutionele context ruimte biedt voor leiderschap tijdens crises. De 

veronderstelling dat crises mogelijkheden creëren voor gezagsdragers lijkt nauwelijks 

gegrond. Dat beeld wordt versterkt doordat structurele barrières over het algemeen 

gehandhaafd blijven. Een interessante vraag is of gezagsdragers meer invloed zouden 

kunnen uitoefenen op de crisisuitkomst als zij vaker het initiatief tot hervormingen 

zouden (kunnen) nemen. Meer aandacht voor de beperkingen in plaats van de mo-

gelijkheden van gezagsdragers tijdens crises zou voor onderzoekers een interessante 

invalshoek zijn. Onderzoek naar de beperkingen (en mogelijkheden) van gezagsdra-

gers tijdens crises kan ons leren hoe crises effectief bestreden kunnen worden. Maar 

juist het onderzoek naar gezagsdragers en crisismanagement is voor wetenschappers 

moeilijk en levert een structurele barrière op. De toegang tot geschreven bronnen 

vanuit de overheid is beperkt omdat deze veelal niet openbaar zijn. Onderzoekers zijn 

daarom met name afhankelijk van interviews en eventuele memoires van gezagsdra-

gers, die over het algemeen een minder objectief beeld geven dan notities en verslagen 

van vergaderingen. 

De reikwijdte van dit onderzoek is beperkt gebleven tot de duur van de crisis. De 

keuze, voor of tegen hervormingen, betekende het einde van de crisis. Maar voor hoe 
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lang was het vertrouwen in de beleidssector hersteld? In hoeverre is de crisisuitkomst 

ook daadwerkelijk een oplossing gebleken voor de problematiek? De ontwikkelingen 

in het vreemdelingenbeleid na de witte-illegalencrisis en de crisis over het Duitse vi-

sumbeleid tonen aan dat dezelfde problematiek (of discussie) opnieuw op de agenda 

kwam. Een jaar na de crisis was het toch mogelijk om het witte-illegalenbeleid aan te 

passen zonder dat er een crisis aan voorafgegaan is. Dat roept twee vragen op. Ten eer-

ste in hoeverre crises ook beperkend kunnen werken voor het doorvoeren van hervor-

mingen of veranderingen in het beleid. Ten tweede in hoeverre het hanteren van een 

langere-termijnperspectief de invloed van crises op het doorvoeren van hervormingen 

vergroot, maar dan indirect. Misschien vormen crises, als ze in eerste instantie niet tot 

hervormingen leiden, een voedingsbodem voor hervormingen of veranderingen op 

een later tijdstip. Kennis hierover kan er wellicht toe bijdragen om de besluitvorming 

in deze door vele incidenten en crises geplaagde sector te verbeteren en daarmee ook 

de uitkomsten van het besluitvormingsproces. 

Tenslotte kan op deze plaats een pleidooi worden gehouden voor meer aandacht 

voor het vreemdelingenbeleid binnen de bestuurskunde. Tot dusver is er weinig be-

stuurskundig onderzoek gedaan waarin de vreemdelingensector centraal stond. De 

turbulente ontwikkeling die deze beleidssector sinds de jaren tachtig heeft doorge-

maakt, is voor de bestuurskunde een interessant onderzoeksterrein en zeker niet alleen 

op het gebied van crises. De vreemdelingensector is een dynamische sector die zich 

in de afgelopen twintig jaar razendsnel heeft ontwikkeld. Voor vraagstukken die be-

trekking hebben op instituties en institutionalisering vormt de vreemdelingensector 

daarom een interessant terrein. Ook in Europees verband vormt dit beleidsterrein een 

boeiend onderwerp. Nieuwe lidstaten kunnen baat hebben bij vergelijkend onderzoek 

op dit terrein. Met de toetreding van twaalf nieuwe lidstaten in mei 2004 is de bui-

tengrens van Europa verschoven. Dat heeft consequenties voor de nieuwe lidstaten, 

die nu voor het eerst met het fenomeen asielzoekers te maken krijgen.2 Vergelijkend 

bestuurskundig onderzoek naar de ontwikkeling van de vreemdelingensector en haar 

beleid in de oude lidstaten biedt nieuwe lidstaten de mogelijkheid om met minder 

crises en problemen een nieuwe beleidssector te ontwikkelen.
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Bijlagen casestudy’s

Tamil-crisis1 

 

Aantal asielzoekers in Nederland tussen 1975 en 1990     

Jaar Aantal 

1975      386

1976      470

1977      575

1978      775

1979      993

1980   1.330

1981      754 waarvan Tamils

1982   1.214            0

1983   2.015          41

1984   2.603        553

1985   5.644      2.090

1986   5.865        132

1987  13.460

1988    7.486

1989  13.898

1990  21.208

1  Bronnen: TK 1985-1986 19637 nrs. 1 en 2, blz. 18, TK 1986-1987 19637 nr. 6, blz. 2, TK 1988-1989 
19637 nr. 57, blz. 7, TK 1989-1990 19637 nr. 62, blz. 8, IGC.
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Aantal asielzoekers naar land van herkomst van 1982 tot en met 1986

Jaar 1982 1983 1984 1985 1986

1
Polen 

273
Suriname 

608
Sri Lanka

553
Sri Lanka 

2.090
Turkije 

1.380

2
Pakistan 

192
Turkije

422 
Turkije

459
Turkije

1.031
Suriname

807

3
Turkije 

99
Polen

175
Iran 
341

Suriname 
533

Iran
549

4
Iraq 

86
Ethiopië

107
Suriname

306
Iran
510

Afghanistan
542

5
Roemenie 

83
Pakistan

97
Polen

209
Polen 

359
India 

389

6
Ethiopië 

73
Iran 

89
Ethiopië

136
Ethiopië

154
Ethiopië

352

Totaal 
top 6 806 1.498 2.004 4.677 4.019

Totaal 
jaar 1.214 2.015 2.603 5.644 5.865
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Aantal artikelen met betrekking tot het vreemdelingenbeleid

1984 jan - juni  6

1984 juli - dec 12

1985 jan - juni 113

1985 juli - dec  79

1986 jan - juni 22

1986 juli - dec 76

1987 jan - juni 86

1987 juli - dec 60

Bron: Knipselkrant ministerie van Justitie 1984-1987
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Witte-illegalen-crisis

Berichtgeving in 1997 1

maand aantal berichten

januari 33

februari 44

maart 32

april 27

mei 32

juni 56

juli 57

augustus 103

september 117

oktober 108

november 103

december 74

Media aandacht tijdens witte-illegalen-crisis 1997

1  Geteld zijn de berichten over het immigratievraagstuk in het algemeen in 1997 in de knipselkrant van 
het ministerie van Justitie. 
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Berlijn-crisis 

Aantal asielverzoeken in 1986 in West-Berlijn 

januari 3.102

februari 1.852

maart 1.513

april 2.067

mei 3.060

juni 3.367

juli 4.451

augustus 5.121

september 6.389

oktober 1.155

november 253

december 221

Totaal Berlijn 1986 32.551

Totaal West-Duitsland 1986 (uitgezonderd Berlijn) 67.099

Bron: Beauftragte für Migration und Integration des Senats von Berlin
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1984 35.278

1985 73.832

1986 99.650

1987 57.379

Aantal asielverzoeken in Duitsland 1984 - 1987
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Aantal zittingen in de Bondsdag 1984-1987 met onderwerp asiel*

Maand/jaar 1984 1985 1986 1987

januari 0 0 1 0

februari 1 0 0 0

maart 2 1 0 3

april 1 1 0 1

mei 0 0 0 1

juni 2 1 1 1

juli 0 0 0 0

augustus 0 0 0 0

september 0 3 6 3

oktober 0 3 4 1

november 2 2 5 1

december 0 0 1 0

Totaal 8 11 18 11

Bron: Sachregister Deutcscher Bundestag - Bunderat 10. Wahlperiode 1983-1987.
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Aantal mondelinge en schriftelijke vragen in de Bondsdag 1984-1987 
onder het trefwoord asiel*

Maand/jaar 1984 1985 1986 1987

januari 3 11 13 0

februari 4 3 6 0

maart 9 5 6 0

april 5 3 7 5

mei 0 0 6 1

juni 0 4 0 3

juli 3 2 1 3

augustus 2 2 28 6

september 0 12 12 3

oktober 1 0 3 2

november 0 4 8 2

december 1 2 0 3

Totaal 28 48 90 28

Bron: Sachregister Deutscher Bundestag - Bunderat 10. Wahlperiode 1983-1987. 

   Aantal mondelinge en schriftelijke vragen in de Bondsdag 1984-1987

jaartal
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nt

al

	* Asiel in de ruime zin van het woord. Daaronder wordt ook verstaan: asielrecht en de asielprocedurewet. 
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Aantal asielverzoeken in Duitsland tussen 1990-1994
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Aantal artikelen m.b.t. asiel* en vluchteling* op pagina 1 
van Süddeutsche Zeitung. 1991-1993
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Aantal artikelen m.b.t. asiel* en vluchteling* op pagina 1 
van Frankfurter Algemeine Zeitung. 1991-1993
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Aantal zittingen in de Bondsdag 1990-1994 met onderwerp asiel*

Maand/jaar 1990 1991 1992 1993 1994

januari 0 2 0 2 2

februari 3 1 4 1 0

maart 1 4 1 3 0

april 1 0 3 1 0

mei 1 1 2 3 1

juni 1 3 4 4 3

juli 0 1 2 1 1

augustus 0 0 0 0 0

september 2 5 5 4 2

oktober 2 4 5 2 0

november 0 5 7 0 1

december 0 2 2 1 0

Totaal 11 28 35 22 10

Bron: Sachregister Deutcscher Bundestag - Bunderat 12. Wahlperiode 1990-1994. 
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      Aantal mondelinge en schriftelijke vragen in de Bondsdag 1990-1994
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Maand/jaar 1990 1991 1992 1993 1994

januari 0 1 6 13 5

februari 7 0 6 17 12

maart 0 3 8 9 1

april 6 4 16 10 3

mei 8 2 4 12 5

juni 2 4 5 5 3

juli 0 2 2 6 5

augustus 4 5 6 4 4

september 5 7 10 8 0

oktober 5 25 41 8 1

november 3 17 14 8 1

december 1 5 6 6 0

Totaal 41 75 124 106 40

Aantal mondelinge en schriftelijke vragen in de Bondsdag 1990-1994 
onder het trefwoord asiel*

* Asiel in de ruime zin van het woord. Daaronder wordt ook verstaan: asielrecht en de asielprocedurewet. 
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Executive summary

Crisis: opportunity to reform? 

Reform as threat - crisis as opportunity

Reform in the wake of a crisis is often resisted by the bureaucracy and by society 

out of fear of, or lack of knowledge about the consequences of these proposals for 

change. Although policy reform and creation are generally the products of incremen-

tal change, policy makers can sometimes implement fundamental changes. Crisis is 

often assumed to be a (necessary) prerequisite for change; crisis breaks down resist-

ance and makes reform possible. Numerous hurdles, such as extant rule and routines, 

are placed in question in a situation of crisis. The break down of legitimacy in a par-

ticular policy sector can create new opportunities, in addition to posing a potential 

threat. Crises often create space in the policy field for new proposals and possibilities 

for far-reaching reform.

While it is generally accepted that crises can generate opportunities for reform, it 

is also evident that crises do not automatically lead to organisational or policy change. 

In addition, although there is much attention to general questions of reform within 

the social sciences, little research as been conducted to date on the relationship be-

tween crises and reform within policy sectors. In examining crisis and reform within 

policy sectors the basic assumption is that crisis can create a unique opportunity to 

reform. 

The assumed relationship between crises and reform is central to the so-called cri-

sis-reform theory; this theory, and specifically, the relationship between institutional 

crisis and reform, is critically explored in this study. The extent to which additional 

factors present may increase the chance that crisis results in reform will be examined, 

in order to answer the question of why reform results in some cases and not in oth-

ers.

This thesis examines four periods of institutional crisis that together form an im-

portant phase in the history of immigration in the Netherlands and Germany. The 

rapid and unexpected rise in immigration has created sizeable dilemmas for both 

Dutch and German politics, leading to institutional crisis and sometimes, but not 

always, to reform.

The definition of a crisis

Different incidents create different forms of crisis, but the factors of insecurity, threat, 

and urgency are always present and play an important role in these periods. Academic 

research in this field has, until recently, concentrated primarily on the ‘traditional’ or 

‘classical’ forms of crisis: wars, natural disasters, or terrorism. This study focuses on 

another form of crisis: that which affects the operation of a (political) organisation or 

policy implementation.

The concept of crisis has long been the subject of discussion, and sometimes con-

fusion. Situations in public administration characterised by insecurity, threat, a sense 

of urgency, and unrest are quickly labelled as crises. The confusion surrounding the 

definition of crisis is related to the choice and operationalisation of objective and 

subjective criteria. These subjective and objective criteria, and relationship between 

them, contribute to a continued debate on which situations can be defined as crises, 

and which fall outside of the definitional parameters. (see Rosenthal 1984; Dogan and 

Higly, 1998). 

A clear definition of crisis is crucial in the interest of clarity. In this study, there-

fore, the term ‘crisis’ will be used to denote a critical phase in the history of a policy 

sector. During this critical phase, the institutional structure of the organisation is 

called into question, the organisation of the decision-making process, and the norms 

and values that inform the organisation are critically examined. An institutional crisis 

occurs when, in a relatively short period of time, a policy sector is confronted with 

clear and lasting signs of decreasing political and societal approval of its’ performance 

(Boin and ’t Hart, 2000:12). During a time of crisis, societal and political expectations 

are no longer met by the performance of, or services delivered by the sector. The insti-

tutional structure is subsequently called into question when civil and political actors 

turn against the organisation or the policy sector, reducing its’ legitimacy.

In this study, objective indicators will be used to establish the presence of an in-

stitutional crisis. The choice of objective indicators in no way diminishes the impor-

tance of the subjective. ‘The behaviour of decision-makers is ultimately determined 

by their subjective experience of the situation at hand’ (Rosenthal, 1984:25). Percep-

tion also plays in important role.1 The following indictors will be used to define the 

concept of crisis: increased societal and political pressure and a high level of media 

attention to the problem at hand. An institutional crisis occurs when a combination 
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of these factors is present. If, for example, there is above average and negative political, 

public, and media attention to a problem within a given period, and if this sparks a 

debate about the performance of the policy sector responsible, then there is institu-

tional crisis. Increased attention in these cases is clearly negative, given the public and 

political support for change.  

Crisis as opportunity, but for whom? 

In public administration research, the concepts of window of opportunity and policy 
window are often used to reinforce the idea that crises form the primary cause of 

change in political regimes and policy sectors (see Kingdon, 1984; Keeler 1993 and 

Cortell and Peterson, 1999). Crises can create new opportunities and increase demand 

for change. Crises do not automatically, however, create the conditions for widespread 

acceptance and implementation of reforms initiatives. In addition, reform is not the 

only potential product of a crisis. A causal and automatic relationship between crisis 

and reform does not exist. (Brunsson and Olsen, 1993; Boin and Otten, 1996; Visser 

and Hemerijck, 1997; Cortell and Peterson, 1999; Sabatier and Jenkins-Smith, 1999; 

Boin and ’t Hart, 2000; Hay, 2001, 2002). ‘Windows of opportunity created by in-

ternational or domestic triggers create a necessary condition for change, but even the 

largest open window does not automatically lead to change’ (Cortell and Peterson, 

1999:187). 

The relationship between institutional crisis and reform is not as obvious as the 

crisis-reform thesis would make it seem; this theory is also too general and too easily 

refuted. A crisis generates possibilities, but does not determine who or what makes the 

most of a window of opportunity during an institutional crisis, or when this occurs. In 

addition, the theory leaves unexplained why some crises lead to fundamental reforms 

and others do not. This study, therefore, goes beyond the crisis-reform theory, and 

concentrates on the opportunities and limitations of different actors in a crisis, in 

order to determine why only certain crises lead to reform. 

The focus on actors instead of structural attributes can be justified on two grounds. 

First, it is assumed that institutional crises allow for a breakdown of rigid institutional 

structures (Boin and ’t Hart, 2000; Peters, 2000; Boin c.s., 2002). That is, (institu-

tionalised) rules and routines create a less important barrier to change because they are 

not longer decisive or leading in the operation of the sector. Traditional structures and 

processes are often challenged during crisis, leading to a period of deinstitutionalisa-

tion. (Boin and ’t Hart, 2000:11). Decreasing legitimacy of the status quo gives rise to 

demand for change and increases the opportunities to work outside of the established 

structures. 

Unstable established structures also reduce and break down path dependency 

(Boin c.s., 2002). The predictability of actors’ behaviour and choices can decrease, 

creating room for uncertainty. ‘The combination of instability and uncertainty pre-

pares the stage for strategic reorientation and critical decisions about the future of the 

sector’ (Boin and ’t Hart, 2000:11). Hay (2002:94) argues that the predictability of 

political behaviour increases with the influence of political structures. The opposite 

relationship could be argued; less influential political structures lead to less predict-

ability in political behaviour. Crozier (1964) also maintains that modes of interaction 

and group relations change during crisis. Rules are replaced by authority. In a period 

of crisis, established rules and routines lose legitimacy and actors gain the opportunity 

to depart from them. 

Second, structural factors do not, in themselves, explain change.  Structural fac-

tors create limiting conditions under which actors operate, but cannot explain the 

dynamic relationship between the structure and the individual. The extent to which 

structures determine the behaviour and choices of actors is limited (Carlsnaes, 1992; 

Howlett and Ramesh, 1995; Hay, 2002). The assumption that crises create a favoura-

ble environment for reform begs the question of who can (and does) take advantage of 

the opportunity to affect change. The literature on policy and organisational change 

focuses on the interests of individual actors. These actors come in many guises: King-

don’s policy ‘entrepreneurs’ (1995), Cortell and Peterson’s holders of authority (1999), 

Dogan and Higly’s political elites (1998), Boin and ’t Hart’s policy makers (2000) and 

Boin and Otten’s crisis managers (2000). ‘While contexts present opportunities to 

actors, it is the conduct of those actors which determines the extent to which such 

opportunities are realised’ (Hay, 2002:165). The combination of a crisis, and the role 

of actors in this crisis, is apparently related to the possibilities for reform. Cortell and 

Peterson locate the limitations of the crisis-reform theory at this juncture because 

it does not address the role of the individual in processes of organisational change 

(1999:178,179). 

If institutional crisis alone does not necessarily lead to reform, additional fac-

tors must be explored to refine the crisis-reform theory. The literature on policy and 

organisational change often looks to the influence of organisations and individuals. 

Although the influence of structural factors on the policy process is recognised in this 

study, the focus here is on the actor. Three clusters of actors are identified as central 

to the policy process: political leaders, stakeholders, and those who make and imple-

ment policy. It is assumed that a deeper understanding the role of these actors, e.g. 

ministers, members of parliament, and civil servants, will shed light on why some 

crises lead to reform and others do not. 

In order to explain the different results of crises, this study focuses on the role and 
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orientation of diverse actors in the crisis process, as well as on the extent to which they 

could influence the outcomes of the crisis. Actors’ orientation is charted throughout 

the crisis process. Boin et al. (2002; see also, Boin and ’t Hart, 2000 and Alink et al., 

2001) identify two extremes on the continuum of possible orientations: reformative 

and conservative. Conservative actors work to re-establish legitimacy within the sector 

based on the status quo (Boin and ’t Hart, 2000:21). The basic values and structures 

of the organisation are protected, maintained, and defended against outside threats  

(’t Hart and Van Hoven, 2004:94). A reform-oriented actor favours renewal and in-

stitutional redefinition (Boin and ’t Hart, 2000:21). A reformative attitude, present 

when concrete initiatives are taken to affect change, is necessary to break down insti-

tutional rules and routines. 

Three hypotheses on the orientation of the three sets of actors mentioned above 

have been formulated in relation to the subject of this study (institutional crisis and 

reform in the policy sector). The assumption is that the probability for reform in-

creases if political leaders, stakeholders, and those who make and implement policy 

are reform-oriented. The intention is to gain insight into the crisis process and the 

conditions under which crisis leads to reform, based on an in-depth examination of 

four case studies of the immigration policy sector in Germany and the Netherlands. 

This analysis will examine actors’ orientations and to the extent to which they change 

in the course of the crisis, as well as the interactions between different actors, internal 

power relations, the extent to which these are mutually dependent, and the (possi-

ble) influence of political relations and structural factors. In short, the black box of 

the process as a whole will be opened in an attempt to explain varying outcomes of 

crisis. 

Four crisis periods in Germany and the Netherlands 

The 1985-1987 period in the Netherlands is examined, concentrating on the arrival 

of several thousand Tamil asylum-seekers, which created serious challenges for the 

reception facilities and for the system as a whole. During the same period, Germany 

saw a drastic increase in asylum applications. Hundreds of asylum seekers poured into 

West-Berlin daily in 1986. West Berlin had to initially absorb all of these asylum seek-

ers due to its special and isolated geographic position. The size of this group posed 

enormous problems for its reception in the city and led to social tensions, both in 

West Berlin and in the rest of West and East Germany. 

The second institutional crisis examined for Germany took place in the early 

1990’s, right after the fall of the Iron Curtain and during a peak in asylum applica-

tions. Increased numbers created problems for the asylum sector; outdated asylum 

procedures, flooded reception centres, and an ineffectual repatriation policy fanned 

the flames of a drastic increase in extreme-right violence against all foreigners, includ-

ing asylum seekers. 

In addition to the Tamil-crisis, a second Dutch case is examined dealing with the 

problem of ‘white illegals’, better known as the Gümüş affair. In the Netherlands in 

the 1996-1997 period, a debate raged over long-term resident illegals who had been 

‘tolerated’ for years and who had thus accumulated semi-legal rights, including a so-

cial security number. Gümüş, an illegally-resident tailor from Amsterdam, became a 

symbol for the so-called ‘white illegals.’ The Immigration and Naturalisation Service’s 

(IND) refusal to renew Gümüş’s residence permit under the white illegals regulation 

led to previously unseen social resistance and large political divisions on policy relat-

ing to long-term resident illegals in the Netherlands. 

Crisis times four: reform and restoration 

 Although all four institutional crises put change on the agenda, only the Dutch Tamil 

and German asylum rights crises led to true reform. The white illegal and Berlin crises 

eventually blew over without serious policy change. The empirical evidence shows, 

therefore, that the relationship between crises and reform cannot be taken for granted. 

Why this is, however, is more difficult to answer. Case examination shows that that 

end result of each crisis was not necessarily obvious at the start. Reformist and con-

servative actors were often at loggerheads and outcomes were not predictable. 

Different actors or combinations of actors were able to influence both the crisis 

process and its outcomes. Case study evidence shows that the role and influence of 

those who make and implement policy is limited during a crisis. The hypothesis re-

lated to the orientation of policy-makers and -implementers is hereby refuted. Policy-

makers and implementers can be placed on the spectrum from reform-oriented to 

conservative, but do not initiate action in a crisis period. In the cases studied, attempts 

to affect change in the system were never proposed by a policy-maker; in situations of 

institutional crisis, those who make and implement policy are generally reactive. The 

assumption that policy-makers have the power to realise or to hinder policy change 

appears, therefore, not to apply in a time of crisis. The only power of realisation, if 

it can be identified as such, is seen in the attempts of policy-makers to defend and 

preserve the interests of their own organisations in times of crisis.

Conversely, the case studies show that the role and influence of political leaders 

and stakeholders increases considerably in crisis periods. In addition, while different 

actors, or combinations thereof, all influence crisis outcomes, the orientation of the 

parliament appears to be particularly important for the acceptance and implementa-



256 257

tion of post-crisis reform. With the exception of the crisis in Germany in the early 

1990’s, all political leaders in the case studied were completely or partially conserva-

tive oriented. For a crisis to result in actual reform, it is of crucial importance that the 

orientation of these political leaders shifts in the course of the crisis from conservative 

to reformative. Stakeholders appear to play a central role in this process. Members of 

parliament in particular assist in this orientation shift, not only due to their formal 

power but also because they are often the initiators of change. 

Figure 1. Actor influence on the outcome of crisis 

Explaining the outcome of crisis

These four case studies show clearly that reform requires a political majority. At first 

glance, this seems to be a logical conclusion. It is interesting, however, because it does 

not support the centralisation theory. The centralisation theory assumes that political 

leaders have the power, authority, and responsibility to take the initiative for change 

and to make choices regarding its character. Rules are thus replaced by personal au-

thority. (see Crozier, 1964). According to this theory, political leaders transcend the 

rules in a period of crisis, gaining autonomy and reducing the number of possible veto 
points that can hinder decision-making (Boin et al. 2002). The fact that the centrali-

sation theory does not (always) hold true shows that crisis situations do not funda-

mentally break down the decision-making process in public administration. It also 

confirms and underlines the influence of the parliament on crisis outcomes.

Political leaders, ‘owners’ of the problem, are assumed to capitalise on the so-called 

window of opportunity. The case evidence, however, does not fully support this sup-

position. In the cases studied, political leaders were generally conservative, not seeing 

the crisis as an opportunity to affect change and opting for the status quo. Political 

leaders often remained unconvinced of the feasibility and desirability of reform as a 

solution to the problem at hand. As such, political leaders seldom took the initiative 

for reform. As shown in the German cases, even reform-oriented political leaders were 

subject to normal decision-making procedures, limited their agency to agenda-setting 

on reform initiatives. Structural barriers built into the decision-making process make 

                  gezagsdragers  
      
Crisis         parlement                                                                  crisisuitkomst 

                 beleidsmakers/
                 -uitvoerders 

crisis outcomes (partially) dependent on the orientation of parliament. Support of the 

parliament is decisive in the acceptance and implementation of fundamental reforms, 

even if political leaders are themselves reform-oriented. Structural barriers such as 

checks and balances and veto points, therefore, remain in place even in the presence of 

a crisis. 

 Does this mean that institutional crises have no effect on the probability of re-

form? Certainly not. Two of the four cases resulted in reform, and the presence of crisis 

influenced and ultimately made these outcomes possible. However, the institutional 

crises that did lead to reform ran a course different to those that did not. In the cases 

that did result in reform, new incidents, or trigger events, followed on the original cri-

sis. Initiatives taken during the crisis failed, resulting in new incidents that made the 

situation worse. Ultimately, these trigger events showed that only fundamental change 

would solve the problem, making them crucial for the probability that crisis will result 

in reform. Finally, although there is certainly a relationship between crisis and reform, 

these cases provide no support for the assumption that institutional structures and 

decision-making procedures inevitably change as a result of institutional crises. 

Refining the crisis-reform theory 

The relationship between crisis and reform must be refined, and with it the crisis-re-

form theory. At first glance, it seems obvious that the Tamil crisis and the German cri-

sis in the early 1990’s led to reform. Repeated problems increased the pressure on the 

conservative oriented actors to support proposals for change. Indeed, reform initia-

tives in reception policy or Article 16 would never have been successful in the absence 

of a crisis. Examination of the case studies shows, however, that the crisis outcomes 

were by no means predictable. Institutional rigidity remains, even in the face of crisis. 

In addition, the Tamil and the ‘white illegal’ crises show that not all political leaders 

are reformative in times of crisis; a number of political leaders in these cases were, in 

fact, clearly conservative. 

Although crises do not inevitably led to reform, as suggested by the crisis- reform 

theory, they do create opportunities for fundamental change. The added value of a 

crisis, therefore, lies in the opportunities it creates for reform-oriented actors to place 

otherwise unthinkable proposals for change on the agenda. Finally, as the German 

case shows, crisis can also help to break down taboos. 

Crisis is more likely to result in reform if the original incident is supplemented by 

triger events, increasing the sense of urgency in finding a solution and convincing con-

servative actors of the necessity of radical change to end the crisis. It is also of crucial 

importance that opponents of reform eventually support initiatives for change. This 
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study shows that regular decision-making procedures largely remain in place, even in 

times of crisis. Barriers to change in the political system, as well as institutional rigid-

ity, therefore, still have to be overcome and do not diminish significantly. Change is 

only possible when the majority is convinced that it presents a favourable and feasible 

solution to the problem at hand. While various actors can work together for reform, 

success rates are highest with a reform-oriented parliament en majority support. The 

opposite also holds: reform has little chance of success if parliament is against reform 

and if only a minority supports proposals for change. This study has shown that crisis 

do create opportunities for fundamental institutional change, particularly when trig-
ger events prompt reform-oriented political leaders and members of parliament to 

overcome structural barriers to reform. 

Notes

1 In addition to the objective criteria used to determine the presence of an institutional crisis, all 
respondents were questioned as to their subjective experience of crisis. All respondents answered in the 
affirmative, confirming the presence of a crisis in the four periods studied. 




