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Opgave 4 Gelijk loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten?
Bij deze opgave horen figuur 2 en de teksten 6 en 7.

Inleiding
De laatste jaren is het aantal migranten uit Oost-Europese EU-lidstaten
flink gestegen (zie figuur 2). Een deel van deze tijdelijke migranten komt
naar Nederland voor uitzendwerk. Zij verrichten deze werkzaamheden
vaak voor lagere lonen dan hun Nederlandse collega’s.
In april 2016 kwam er binnen de Europese Unie een voorstel om deze
werknemers te laten werken tegen hetzelfde loon als de werknemers in
het land waar ze werkzaam zijn (zie tekst 6). PvdA-leider en minister van
Sociale Zaken Lodewijk Asscher wilde graag dat dit voorstel doorgaat,
ook als niet alle EU-lidstaten vóór zijn (zie tekst 7).
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Bekijk figuur 2.
Maatschappelijke verschijnselen, zoals de toename van het aantal
migranten uit Oost-Europese EU-lidstaten, kunnen onderzocht worden
vanuit de vier benaderingswijzen van het vak maatschappijwetenschappen.
 Formuleer op basis van figuur 2 een beschrijvende vraag vanuit de
vergelijkende benaderingswijze, waarop het antwoord is af te lezen in
figuur 2.
 Formuleer op basis van figuur 2 een verklarende vraag vanuit de
sociaaleconomische benaderingswijze.
Economische integratie is één van de doelstellingen van de Europese
Unie. Een manier om deze doelstelling te realiseren is het tot stand
brengen van een gemeenschappelijke/interne markt.
Noem het kenmerk van de Europese interne markt waardoor veel Polen
naar Nederland konden komen.
Lees de regels 1 tot en met 17 van tekst 6.
Bij het proces van politieke besluitvorming binnen de Europese Unie om
tot regelgeving te komen over de lonen van arbeidsmigranten zijn drie
Europese organen betrokken.
 Welk EU-orgaan moet worden ingevuld op de puntjes bij (a)?
 Welk EU-orgaan had overleg in het Amsterdamse
Scheepvaartmuseum? (regels 7-12)
 Welk ander EU-orgaan zal ook een beslissing moeten nemen over het
voorstel?
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Lees de regels 18 tot en met 30 van tekst 6.
PvdA en VVD staan tegenover elkaar in de discussie over gelijk loon voor
de Oost-Europese werknemers. Dit kan verklaard worden vanuit de
verschillende ideologische stromingen waartoe de PvdA en VVD behoren.
 Noem van zowel PvdA als VVD de ideologische stroming.
 Verklaar met behulp van een kenmerk van de stroming van elke partij
de positie die de beide partijen in deze discussie innemen.
Tweede Kamerleden hebben verschillende formele rechten om de taken
van de Tweede Kamer te vervullen. Door gebruik van deze rechten
kunnen Kamerleden invloed uitoefenen op het Europese
besluitvormingsproces over gelijk loon in de EU.
Beschrijf hoe Kamerleden door gebruik van de formele rechten van de
Tweede Kamer invloed kunnen uitoefenen op de inbreng van de
Nederlandse regering in het Europese besluitvormingsproces over gelijk
loon in de EU. Ga uit van twee rechten van Tweede Kamerleden.
Gebruik tekst 7.
Het politieke besluitvormingsproces binnen de Europese Unie over het
gelijke loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten kan geanalyseerd
worden met behulp van het barrièremodel.
Bij welke barrière blijft het besluitvormingsproces over het gelijke loon
voor de Oost-Europese arbeidsmigranten steken op het moment dat
tekst 7 geschreven werd? Illustreer je antwoord met een citaat uit tekst 7.
Gebruik de teksten 6 en 7.
De media in landen als Polen en Nederland kunnen over de
Oost-Europese werknemers op verschillende manieren berichten. In de
berichtgeving in de media van de verschillende landen kunnen de lezers
framing / een mediaframe herkennen.
 Geef eerst de definitie van framing.
 Geef een voorbeeld van een mediaframe dat regeringsgezinde
kranten in Polen kunnen hanteren. Leg je antwoord uit.
 Geef een voorbeeld van een mediaframe dat kranten in Nederland
kunnen hanteren die het eens zijn met het beleid van minister
Asscher. Leg je antwoord uit
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Opgave 4 Gelijk loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten?
figuur 2
Aantal immigranten per jaar uit Oost-Europese EU-landen naar Nederland
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bron: de Volkskrant, 16 november 2016
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tekst 6
Werknemer ‘van buiten’ krijgt het moeilijk
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… (a) … is met een voorstel
gekomen waardoor tijdelijk
uitgezonden werknemers hetzelfde
loon moeten krijgen voor hetzelfde
werk als hun collega’s uit het land
waar ze zijn.
In het Amsterdamse Scheepvaartmuseum praatten de 28 EU-ministers
van sociale zaken er dinsdag voor
het eerst over, onder leiding van
Lodewijk Asscher omdat Nederland
nu EU-voorzitter is.
Het overleg van dinsdagmiddag in
Amsterdam was informeel. De echte
discussies erover in Brussel moeten

20

25

30

nog beginnen. En dan moeten de
EU-landen erover stemmen.
Er zijn nog wel Europese landen die
‘spijkers strooien’ op de weg naar de
‘eerlijke arbeidsmarkt’ die minister
Asscher (PvdA) voor ogen heeft:
waarin Nederlandse bouwvakkers
niet worden weggeconcurreerd door
lager betaalde Poolse collega’s.
Maar het verzet tegen zijn ideeën
daarover is bij lange na niet meer zo
heftig als drie jaar geleden.
In de Tweede Kamer is, zoals het er
nu naar uitziet, alleen de VVD tegen
het voorstel.

naar: NRC Handelsblad, 20 april 2016

tekst 7
Asscher roept op tot beteugelen arbeidsmigratie
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Lodewijk Asscher (minister van
Sociale Zaken en PvdA-leider) roept
zijn Europese collega’s op de
arbeidsmigratie in de Europese Unie
aan banden te leggen. Hij wil dat de
Poolse loodgieter en Bulgaarse
truckchauffeur betaald worden
volgens de normen van het land waar
ze werken.
Een voorstel daartoe wordt al bijna
een jaar tegengehouden door tien,
voornamelijk Oost-Europese
lidstaten. Die willen niet dat hun
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goedkopere werknemers straks
moeilijker aan de slag komen in
andere EU-landen.
Asscher wil het voorstel doorduwen.
“Het liefst door de Oost-Europese
landen ervan te overtuigen dat ook zij
niet gebaat zijn bij uitbuiting van hun
mensen”, zegt de PvdA’er in zijn
toelichting. “Als dat niet lukt, mogen
de tien landen overstemd worden. Ik
ben er ten diepste van overtuigd dat
dit moet gebeuren.”

naar: de Volkskrant, 10 januari 2017
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