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Betreft: reactie op de uitspraak over werkloze Polen  
 
 
 
Geachte Minister Kamp, 
 
Stichting PLON (Pools Overlegplatform in Nederland) bestaat sinds 
december 2010 en is opgericht naar aanleiding van een suggestie van het 
voormalige Ministerie van VROM met het doel een Pools inspraakorgaan in 
het leven te roepen. 
De leden van de stichting zijn reeds lange tijd sterk betrokken bij de 
belangenbehartiging van de nieuwe Poolse migratie. Dit komt door hun 
persoonlijke belangstelling maar ook door beroepsmatige betrokkenheid en 
via het vervullen van sociale functies in de Nederlandse maatschappij. Het 
PLON heeft meerdere contacten en informatie bronnen en daardoor een 
goed inzicht in de huidige situatie van de Poolse migranten. 
Onze organisatie richt zich op samenwerking met de Nederlandse 
autoriteiten en het koppelen van de al bestaande Poolse organisaties ter 
bevordering van uitwisseling van ervaringen en informatievoorzieningen. 
Daarnaast wil de Stichting deelname van de doelgroep in het integratie 
proces bevorderen en daarmee de negatieve sfeer rondom onze 
landgenoten te kunnen verbeteren. 
Omdat wij zo diep geëngageerd zijn in de Poolse problematiek hebben we 
met grote verbazing de laatste uitspraken en de perscommentaren over 
Polen gevolgd. Uw uitspraken over de uitzetting van Poolse werklozen 
vinden we verrassend en onterecht en daarom reageren we op deze 
uitspraken. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Recentelijk heeft U  in de uitzending van “Nieuwsuur” aangegeven dat de 
malafide uitzendbureaus en sommige werkgevers de oorzaak zijn van veel 
misstanden (waaronder ongewenste werkloosheid). Ook heeft u toen 
aangegeven dat u deze malafide uitzendbureaus en werkgevers wilt 
aanpakken. Daarover waren we zeer content en we hebben daaromtrent 
ook gereageerd naar de redactie van “Nieuwsuur”. 
Met verbazing namen wij kennis van uw standpunt omtrent de uitzetting van 
werkloze Polen in de Telegraaf (15 februari).  
Volgens ons klopt dit niet met de definitie van een uitzetting van ongewenst 
vreemdeling. Artikel 67 van de vreemdelingenwet geeft precies aan wie als 
ongewenst vreemdeling beschouwd kan worden. Volgens dit wetsartikel 
kunnen alleen personen die strafbare feiten hebben begaan of een gevaar 
vormen voor de nationale veiligheid het land worden uitgezet. Is werkloos 
zijn een misdrijf? 
Naar onze bevindingen is deze werkloosheid nauw verbonden met het niet 
naleven van de wetgeving door malafide uitzendbureaus en sommige 
werkgevers. Daarom verwachten wij van de Nederlandse autoriteiten 
maatregelen en inspanningen tegen deze misstanden en niet tegen de 
Poolse arbeiders die slachtoffer worden van deze malafide praktijken. 
Het verdrag van Lissabon garandeert en versterkt de vier vrijheden (van 
personen, goederen, diensten en kapitaal) en de politieke, economische en 
sociale vrijheid van de Europese burger.  
Daarom willen wij u verzoeken om uitleg aan de Poolse gemeenschap te 
geven hoe uw uitspraken beschouwd kunnen worden in het kader van de 
Europese verdragen.  
Het is triest dat de Poolse mensen als tweederangs Europese burgers 
worden beschouwd in een land dat mensenrechten zo hoog in het vaandel 
heeft staan. 
 
Hoogachtend, 
Namens Stichting PLON, 
voorzitter 
Irena de Ruig-Zukowska 

 
 


