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BUZZWORD VOOR POPULISTEN

HOEZO, 
EEN AANZUIGEFFECT?
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HOEZO, 
EEN AANZUIGEFFECT?

We sluiten de grens met Frankrijk 
om hier een Calais te vermijden. En 
je mag ‘ze’ geen boterham of 
juridisch advies geven, of zelfs maar 
een warme douche, want anders gaan 
ze het hier té cosy vinden. Het 
beruchte aanzuigeffect: bestaat het 
echt? En wat als dat zo is? 

Filip Rogiers, illustraties Klaas Verplancke

Eind jaren 90. De gemeente Bredene
plande als eerste Vlaamse kustgemeen-
te een naaktstrand. Ook elders aan de
Kust leidde dat tot discussie. ‘Gisteren

verklaarde de CVP van Blankenberge dat een 
naaktstrand in haar gemeente niet zo’n best 
idee is, omdat het alleen maar psychopaten 
aantrekt en lui die kleine meisjes ontvoeren’. 
Het stond ooit zo in een krantenbericht dat de-
ze week op sociale media werd gedeeld. Mis-
schien was het ook toen al satirisch bedoeld.  
Navraag leert dat er van dat zo gevreesde aan-
zuigeffect in Bredene nooit veel te merken is 
geweest. 

‘Hoezo, een aanzuigeffect?’, zei Geert Mak
vorige zomer in Knack, maar dan over de vluch-
telingen. Het was de zomer waarin geopperd 
werd dat je bootjes moest terugduwen of ver-
nielen, om mensen het vluchten te ontraden: 
het gros van de 1 tot 1,8 miljoen mensen die in 
2015 naar Europa kwamen, verkoos water bo-
ven land. ‘Alsof een apotheker uit Syrië naar 
Nederland trekt omdat hij ’s morgens in Neder-
land een boterham wil eten.’ 
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Amerikaanse welvaart op immigratie onder-
zocht. 

Natuurlijk bestaat er zoiets als de lokroep
Go West! Is er iets menselijkers dan de hang 
naar een beter lot? Zijn we niet allemaal ge-
lukzoekers? Daarom vind je in de States nog 
altijd veel Van Halens, in het Luikse Onke-
linxen en in het Limburgse Salvatore’s. Daar-
om zat het onderste dek van de Titanic ook 
zo tjokvol. 

De vluchtelingencrisis zou a process too
complicated to explain zijn. Vooral wie wil 
helpen, zoals de vrijwilligers in Calais, 
Duinkerke en Zeebrugge, krijgt dat vaak te 
horen. Meestal met een meewarig hoofd-
schudden: dat ze het niet begrijpen, dat ze 
het hele plaatje niet zien. Nochtans, het is 
zo helder als wat. Iemand illustreerde het 

onlangs op Facebook met een geniale gra-
fiek: je hebt landen die in OORLOG zijn en 
je hebt landen waar GEEN OORLOG is. Je 
hebt er die ARM zijn en je hebt er die RIJK 
zijn. Capito? 

Mensen proberen zich altijd te verbete-
ren. Op wereldschaal en lokaal, in oorlogs- 
en in vredestijd. Dat is niet eens zozeer een 
economisch als wel een existentieel gege-
ven. Goedkoop of gratis trekt aan, rijk ap-
pelleert aan arm. Zo is het altijd geweest, zo 
zal het altijd blijven.

We zouden het in dit verband ook nog
kunnen hebben over het aanzuigeffect dat in 
het Vlaanderen van de verkavelingen uitgaat 
van de iets grotere SUV voor de deur van uw 
buur. Maar dan haspelen we hebzucht en 
sociale ongelijkheid door elkaar, en laat pre-
cies dát een kwalijk zeer zijn dezer dagen. 
Die twee hebben met elkaar alleen gemeen 
dat ze mensen en groepen in beweging 
kunnen zetten van punt A naar punt B. 

Verder wordt de verwarring tussen heb-
zucht en het streven naar een beter mense-
lijk lot vooral moedwillig aangestuurd. Zo 
wordt onze geest gekneed om naast het vak-
je ‘oorlogsvluchteling’ een mentaal oké te 
zetten, naast ‘economische vluchteling’ niet 
oké. Gelukzoeker kreeg gaandeweg een ne-
gatieve connotatie. Semantiek? Ja, maar niet 
onschuldig. Er zijn in de Middellandse Zee 
mensen verdronken omdat Europa talmde 
met reddingsoperaties. Het zou mensen 
kunnen aanmoedigen om de oversteek te 
wagen. 

Is het AZE-argument gelukkig niet altijd
even dodelijk, het is dezer dagen wel erg 
vaak potsierlijk. Het is een populistisch 
buzzword geworden, van het soort waarin 
burgemeesters van kustgemeenten grossie-
ren. Een duur woord om de andere kant op 
te kijken, hulp te weigeren. En in het ergste 
geval een laagje vernis rond een racistisch 
sentiment. 

De Krant van West-Vlaanderen berichtte
in haar editie van 5 februari dat ‘een zwem-
partij van drie vluchtelingen – weliswaar on-
der begeleiding’ in het zwembad van Blan-
kenberge commotie had veroorzaakt. Werd 
er geknokt of in borsten en billen gekne-
pen? Nee, wel klaagden enkele autochtonen 
over ‘een heel indringende lichaamsgeur’ in 
de door de vluchtelingen gebruikte kleed-
hokjes. 

De bevoegde schepen, Katrien Van Ryssel
(Open VLD), nam de klachten ter harte. ‘Er 

‘Vergelijk het met 
zwartwerk. Is er 
zwartwerk omdat 
er zich mensen 
aandienen of 
omdat er malafide 
werkgevers zijn die 
het organiseren?’

HET AANZUIGEFFECT  GEF ILTERD

‘Ik denk niet dat er vluchtelingen vanwe-
ge wat brood en worst vanuit Duitsland naar 
België komen’, zei ook Johan Vande Lanotte 
in deze krant, in een reactie op de oproep 
van gouverneur Carl Decaluwé om geen 
voedsel meer uit te delen aan ‘illegale vluch-
telingen’. 

Wie van de zee is, weet: kruimels trek-
ken meeuwen aan. Horresco referens. Blijk-
baar is voor sommigen geen halve waarheid 
of volle leugen te goor om te bewijzen wat 
bewezen moet worden. En dat is dat onze 
sociale welvaartsstaat, bij uitbreiding die van 
het ‘vrije’ en ‘rijke’ Noorden/Westen, toch 
wel erg aantrekkelijk is voor driekwart van 
de wereldbevolking. Dat onze goede gezond-
heidszorgen en andere publieke voorzienin-
gen de ogen uitsteken. 

Op een gegeven ogenblik wilde men ons
zelfs doen geloven dat de vader van Aylan 
Kurdi toch vooral aan de overtocht was be-
gonnen om zichzelf een nieuw gebit (im-
plantaten) aan te schaffen.

ZE STINKEN
Bestaat er zoiets als een aanzuigeffect 

(AZE)? ‘Het is een fabeltje dat immigranten 
afkomen op een genereuze sociale zeker-
heid’, verklaarden sociologen Marc Hooghe 
en Bart Meuleman recent in een artikel in 
MO*. 

De term zelf hebben we te danken aan
de Amerikaanse econoom George Borjas die 
halfweg de jaren 90 het aanzuigeffect van de 
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partij. ‘Sociaal systeem is inderdaad een van 
de belangrijkste redenen waarom asielzoe-
kers naar West-Europa willen komen = aan-
zuigeffect’. ‘De sociale welvaartsstaat kan dat 
niet trekken.’ ‘Zie onze voorstellen om dat 
af te bouwen’. Het is in die periode dat de 
partij  inderdaad het voorstel lanceerde om 
een ‘apart sociaal statuut voor vluchtelingen’ 
(Bart De Wever, 27/08/15) in te voeren en 
hen ‘pas na vier jaar volledig kindergeld’ 
(Sarah Smeyers, 21/09/15) toe te kennen. 

Geld trekt aan. Dat meent ook nog altijd
Johan Vande Lanotte (SP.A), die als minister 
van Maatschappelijke Integratie omstreeks 
de eeuwwissel een einde maakte aan finan-
ciële steun aan asielzoekers. Die boodschap 
werd toen ook doelbewust verspreid in 
vooral Centraal- en Oost-Europa om ‘geluk-
zoekers’ te ontraden. Maar één: geld ging 
ook toen al niet rechtstreeks naar asielzoe-
kers, OCMW’s kregen wel een budget. En 
twee: zette het vermeende free lunch in Bel-
gium!-bericht daadwerkelijk mensen aan 
om naar hier af te zakken?

Vande Lanotte meent van wel: ‘Toen het
Grondwettelijk Hof twee jaar later ineens 
zei dat er toch financiële steun moest wor-
den gegeven, zagen we meteen een toe-
stroom van 6.000 kandidaat-vluchtelingen 
per maand. Die druk is pas gaan liggen toen 
we weer overschakelden op materiële steun 
– bed, bad en brood – en doordat we op-
vangcapaciteit creëerden. Ik herinner me uit 
die tijd een gesprek met de Poolse ambassa-
deur: “Mijn dochter is arts in Polen,” zei 
die, “maar ze verdient minder dan een Ro-
ma in Gent”.’ 

‘Er bestaat niet zoiets als spontane mi-
gratie’, zegt Vande Lanotte nog. ‘Wel spon-
taan is de gedachte van mensen: “Ik moet 
hier weg. Ik heb hier geen eten of ik ben 
hier niet zeker van mijn leven”. Maar de mi-
gratie zelf is en kan niet anders dan georga-
niseerd zijn. En dan komt de kat op de 
koord, zijn er altijd mensen en organisaties 
die aan uw ellende geld trachten te verdie-
nen. Homo lupus homini est, de mens is 
een wolf voor zijn medemens. Migratie 
wordt een markt. Een “ticket” naar Zee-
brugge is duurder dan een naar Calais, ver-
telde de burgemeester van het Noord-Franse 
Téteghem mij. In Zeebrugge maak je meer 
kans op slagen om in Engeland te raken.’ 

‘Het is een markt en zoals voor elke bu-
siness geldt: je wilt “tevreden” klanten. Dat 
ze achteraf niet naar huis bellen en zeggen: 

is ook gezocht naar alternatieven,’ citeerde 
de krant haar, ‘maar die zijn niet weerhou-
den. Het voorstel om vluchtelingen alleen 
toe te laten na de openingsuren van het 
zwembad, is niet haalbaar. Ook het idee om 
een douche in de sporthal ter beschikking 
te stellen, werd door politiecommissaris 
Hans Quaghebeur afgewezen. Dergelijke ini-
tiatieven hebben immers een aanzuigeffect.’

Zoals Bart Sturtewagen in deze krant 
schreef, weliswaar over de drenkelingen: 
‘Als het aanzuigeffect de ultieme maat der 
dingen is, dan houden mensen op mensen 
te zijn.’

KIP OF EI
Na de dood van Sémira Adamu in 1998

dook het AZE-woord voor het eerst in onze 
contreien op in de context van asiel en mi-
gratie. De uitgewezen Nigeriaanse stierf op 
het vliegtuig, toen politieagenten haar verzet 
tegen haar gedwongen terugkeer iets te 
krachtig in de kiem trachtten te smoren met 
een mondkussentje. 

‘Onze uitwijzingspolitiek is gebaseerd op
het afschrikkingseffect’, zei Chris Destoop 
daarover. ‘Men vreest dat een zachte aanpak 
een aanzuigeffect zou hebben.’ In zijn boek 
Haal de was maar binnen (1996) had hij de 
Belgische aanpak van illegalen ‘pure depor-
tatie’ genoemd. 

‘In diezelfde periode werden ook wij, 
die voor een regularisatie van mensen zon-
der papieren pleitten, om de oren geslagen 
met het aanzuigeffect’, herinnert Didier 
Vanderslycke zich. Hij werkte sinds de jaren 
90 vanuit Borgerhout en is vandaag actief bij 
de vzw Orbit. ‘Het zou mensen aantrekken, 
luidde de redenering, als je mensen zonder 
papieren de kans gaf om hun verblijf wettig 
te maken. Tja. Die mensen waren hier al, 
dus de redenen waarom ze in eerste instan-
tie naar hier waren gekomen, dat hele scala 
van factoren waarom mensen emigreren, 
hadden ze al achter de rug.’ 

‘Trok een regularisatie extra mensen 
aan? Dat is altijd al een discussie geweest 
over de kip of het ei. Vergelijk het met 
zwartwerk. Is er zwartwerk omdat er zich 
mensen aandienen of omdat er malafide 
werkgevers zijn die het organiseren? Het 
antwoord laat zich raden, vind ik.’

‘We zijn 20 jaar verder en de redenering
blijft dezelfde. Intussen is de wereld wel 
enorm veranderd. Er zijn veel nieuwe con-
flicten, we zijn allemaal mobieler geworden,

we hebben tijd verloren in de aanpak van de 
migratie, we hebben nagelaten om goed te 
investeren in het noorden van Afrika, om 
daar de sociale zekerheid te vergroten bij-
voorbeeld.’ 

‘Ik vond het aanzuigeffect 20 jaar gele-
den al een zinledig woord, dat is het van-
daag nog meer. Een volstrekt hol begrip in 
een voortschrijdend mobiele wereld. Overi-
gens, in die 20 jaar heb ik geen enkele stu-
die gezien die duidelijk uitlegt waar dat aan-
zuigeffect nu precies zit, wat de exacte co-
relatie zou zijn tussen een welbepaalde 
maatregel in de sociale zekerheid en migra-
tiecijfers.’ 

‘Als je op straat een brood op tafel legt,
zal dat brood snel weg zijn. Klopt. Maar wat 
bewijst dat? Behalve dat je een brood ter be-
schikking stelt en dat iemand honger heeft? 
Het infopunt dat Dokters van de Wereld en 
het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
in Zeebrugge hebben geopend tegen de zin 
van de overheid in, zou ook mensen aan-
trekken. Je kunt ook zeggen dat dit initiatief 
de mensen net informeert en op het spoor 
van een redelijke oplossing zet. Daardoor 
doorprik je de mythe van “het beloofde 
land”, mochten vluchtelingen al zoiets in 
hun hoofd hebben, meer dan door pakweg 
bootjes terug de zee op te duwen.’

FREE LUNCH IN BELGIUM
Het gebruik van het AZE-woord bereikte

vorige zomer een piek, kort na het Wir 
schaffen das van Angela Merkel. Van alle par-
tijen schermt Vlaams Belang er sindsdien 
het vaakst mee, gevolgd door de N-VA: 
‘open grenzen + sociale zekerheid = bron 
van aanzuigeffect’. Dat laatste is een tweet 
zoals er in de dagen na Merkel wel meer 
vertrekken van de Twitter-account van de 

‘Er bestaat niet 
zoiets als spontane 
migratie. Het is 
een markt en zoals 
voor elke business 
geldt: je wilt 
“tevreden” klanten’
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“Het is hier erg slecht in Denemarken. Ze 
hebben mijn bezittingen afgepakt en ik zit al
vier weken in de bak”. Dat is geen goede re-
clame, natuurlijk.’

WIN DE LOTTO
Reclame is gewoon een ander woord 

voor wat in se niets anders is dan positieve 
psychose. Een beetje het spiegelbeeld van 
wat daar in de pashokjes in het zwembad 
van Blankenberge in de lucht hing. Fishy bu-
siness. Maar het werkt, stelde VRT-journalist 
Steven Decraene in Turkije vast in oktober 
2015, kort na het Wir schaffen das. ‘Vooral 
de sms’en en berichtjes op messenger van 
vrienden en familie die de oversteek al 
waagden’, volgens Decraene op De Redactie. 
‘In die berichten lees je verhalen over betere 
levensomstandigheden, een meer respect-
volle behandeling en meer kansen op een 
goede job in West-Europa.’

In 2010 legde de rechter de Belgische 
overheid een dwangsom op van 500 euro 
per dag voor elke asielzoeker die geen slaap-
plaats kon worden aangeboden. De regering 
ging toen in allerijl op zoek naar lege kazer-
nes en logeerde in afwachting enkele asiel-
zoekers in hotels. In de reclame van men-
sensmokkelaars werd dat: in België win je 
de lotto. Je krijgt 500 euro per dag en je 
wordt te slapen gelegd in een riant hotel. 
‘De combinatie van hoge dwangsommen, 
het woord “hotel” en het feit dat er kort 
daarvoor een regularisatiecampagne was ge-
weest’, illustreert Bieke Purnelle van Vluch-
telingenwerk Vlaanderen de mechanismen 
van de psychose, ‘maakte dat veel mensen 
verkeerd werden geïnformeerd en met foute 
verwachtingen naar hier kwamen’. 

Theo Francken was er eind vorige zomer
snel bij om het door een buschauffeur op 
Facebook verspreide bericht als zouden 
asielzoekers in ons land 40 euro per dag 
krijgen, de kop in te drukken. ‘Asielzoekers 
krijgen GEEN geld. Enkel bed bad brood, 
materiële opvang dus’. Het OCMW krijgt 
omgerekend wel 40 euro per asielzoeker om
die opvang te organiseren. 

Maar voorbij reclame en psychologie 
blijft de vraag: wat is er nu echt aan van het 
aanzuigeffect? ‘Regularisatiecampagnes in 
2000 en 2010 hebben het toch bewezen’, 
zegt gewezen Fedasil-directeur Bob Pleysier. 
‘Nadat Joëlle Milquet (CDH) de bezetters 
van kranen en kerken had beloofd dat het 
met haar in de regering zou veranderen, viel 

eerst de uitstroom terug. Mensen die een 
negatieve beslissing hadden gekregen, zei-
den: “We vertrekken niet, want er komt een 
regularisatie”. En vervolgens nam ook de in-
stroom toe.’

‘Het aanzuigeffect valt heel moeilijk te
objectiveren’, zegt Koen Dewulf van Myria, 
het Federaal Migratiecentrum. ‘Wat je wel 
ziet, bij regularisaties, is eerder wat ik zou 
noemen: een manifestatie-effect. Als het ge-
rucht de ronde doet dat er kans is om aan 
papieren te raken, duiken mensen die hier 
al langer zijn plots op bij de eerstelijnsdien-
sten, van CAW’s tot de Dienst Vreemdelin-
genzaken. En daar zijn ook mensen bij die 
al in meerdere landen hebben geprobeerd 
voet aan de grond te krijgen.’

GÉRARD DEPARDIEU
Nog meer psychologie: de schijnwerpers

staan nu danig op de vluchtelingen, dichtbij 

(elke dag de beelden van het Maximiliaan-
park tot Calais en de pastorij van Zeebrug-
ge) en verder weg (elke dag de beelden van 
Lesbos en andere uiterwaarden van de Euro-
pese Unie), dat zelfs de meest nuchtere 
mens de indruk krijgt dat we niet over 
druppels maar golven spreken. Maar uit bij 
elkaar geharkte cijfers van diverse instanties 
kun je het aanzuigeffect van welke maatregel 
dan ook – regularisatie, kinderbijslag, leef-
loon, bed bad brood – op niet meer of min-
der dan enkele honderden of duizenden 
schatten. Zodat de vraag zich opdringt: 
what’s the fuzz about? Of, zegt de reeds ge-
noemde Didier Vanderslycke: ‘Eigenlijk is 
dat aanzuigeffect vooral een politieke mythe 
om maatregelen te nemen die de illusie 
moeten ophouden dat je migratie kan stop-
pen.’ 

Het is in elk geval een flauw stofzuiger-
tje. Dit waren de proporties in 2015: 
60 miljoen ontheemden, 20,5 miljoen 
mensen op de vlucht. Daarvan trokken er 
1.294.000 volgens de ene bron, 1.800.000 
volgens Frontex naar Europa. Dat is dus 1 à 
2 op 500 miljoen Europeanen. Voor België 
komt het neer op 3 vluchtelingen op 1.000 
inwoners, voor Duitsland zijn het er 6, voor 
Libanon 209 en voor het Verenigd Konink-
rijk een halve m/v. 

‘We focussen ons nu heel erg op de 
asielinstroom,’ zegt Koen Dewulf, ‘maar als 
je uitzoomt en alles in perspectief bekijkt, 
stel je vast dat we de laatste vier jaar zelfs in 
een neerwaartse migratieconjunctuur zit-
ten. Migratie is vandaag niet aan het explo-
deren. En er is in ons land nog altijd meer 
migratie van binnen de EU dan van daarbui-
ten.’

Waar hebben we het in onze Vlaamse 
verkavelingen dus over? Het aanzuigeffect 
bestaat, maar toch vooral in de reclame van 
populisten en mensensmokkelaars. 

Overigens wordt voor het streven van de
een naar een beter lot antireclame en voor 
dat van een ander juist propaganda gemaakt. 
Wat zijn fiscale rulings of de notionele in-
trestaftrek anders dan instrumenten om een 
aanzuigeffect te creëren op multinationals 
en andere haves? Of de lage belastingen van 
graaf Leopold Lippens in Knokke? 

Eigenlijk is er best een gelijkenis tussen
de stroperige manier waarop Gérard Depar-
dieu in ons land werd onthaald en het slui-
ten van de grens met Frankrijk. Het is cine-
ma. 

HET AANZUIGEFFECT  GEF ILTERD

‘Migratie is niet aan 
het exploderen. 
De laatste vier jaar 
zitten we zelfs in 
een neerwaartse 
migratieconjunctuur’

 Wat zijn fiscale 
rulings of de 
notionele-
interestaftrek anders 
dan instrumenten 
om een aanzuigeffect
te creëren op 
multinationals 
en andere haves?


